ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
Профіль освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою
освітою за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 275.02 «Транспортні
технології (на залізничному транспорті)»галузі знань 27 «Транспорт»
Тип диплома та обсяг програми
Вищий навчальний заклад
Акредитаційна інституція
Період акредитації
Рівень програми
А

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Державний економіко-технологічний
університет транспорту
Національне агентство із забезпечення якості
вищої освіти
Програма впроваджується у 2016 році
FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень,
NPK – 7 рівень
Мета програми

Підготовка магістрів, що передбачає здобуття теоретичних знань, умінь,
навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання наукових
проблем та впровадження їх в практичній діяльності в галузі організації
перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт) на базі
сучасних стандартів освіти, адаптованих до вимог кращих світових освітніх
програм.
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Характеристика програми
Предметна область,
напрям
Фокус програми:
загальна/спеціальна
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Орієнтація програми
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Особливості програми

В

Залізничний транспорт
Теоретичні і експериментальні дослідження в сфері
залізничного транспорту
Прикладні наукові дослідження із вдосконалення
технічних, техніко-економічних, експлуатаційних,
екологічних та інших характеристик залізничного
транспорту, що матимуть широке практичне
значення і застосування.
Підготовка протягом програми і захист після її
засвоєння магістерської роботи у галузі транспорту

Працевлаштування та продовження освіти
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Працевлаштування

2

Продовження освіти

Г

Науковий співробітник у транспортній галузі. Робочі
місця в університетах або в науково-дослідних
організаціях чи наукових підрозділах вищих
навчальних закладів, в інших організаціях на посадах
у сфері виробництва, обслуговування та утримання
засобів транспорту. Може виконувати професійну
роботу: організація перевезення вантажів та
пасажирів
на
залізничному
транспорті
та
метрополітені,
управління
транспортними
підрозділами та займати первинні посади: диспетчер
служби руху, інженер з транспорту, черговий служби
руху, інженер з керування й обслуговування
транспортних систем.
Самостійне працевлаштування.
Подальша підготовка за третім науковим рівнем
вищої освіти в галузі транспорту. Здобування
наукового ступеня доктора філософії на науковому
рівні вищої освіти. Навчання впродовж життя для
вдосконалення наукової та іншої діяльності.
Стиль та методика навчання
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Підходи до
викладання та
навчання

2

Система
оцінювання

Д

Лекційні курси, практичні заняття, семінари, самостійна
робота, підготовка у бібліотеці та Internet, індивідуальні
консультації.
Індивідуальне
керівництво
наукового
керівника, консультації та наукова підтримка.
Вивчення методів наукових досліджень та сучасних
педагогічних технологій на основі інтерактивних курсів.
Письмові та усні іспити, семінари й наукові звіти із курсів
загально-освітнього циклу; презентації, захист магістерської
роботи.
Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері
організації залізничних перевезень, що передбачає
оволодіння методологією наукової діяльності, проведення
досліджень
із
вдосконалення
технічних,
технікоекономічних, експлуатаційних та інших характеристик
залізничного
транспорту,
здійснення
інновацій
та
характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні
компетентності

Спеціальні
(фахові)
компетентності

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення,
який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та
задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до
усталених наукових концепцій.
Популяризаційні навички. Здатність провести усну
презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами
проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у
галузі залізничного транспорту для загальної публіки (не
фахівців.)
Етичні установки. Досягнення необхідних знань і умінь з
метою адекватної роботи за майбутніми професіями та
врахування впливу на соціальні проблеми.
Здатність до аналізу даних. Здатність аналізувати та
використовувати набуті знання в галузі залізничного
транспорту та в метрополітені.
Розв’язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати
та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному
рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна
дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах.
Моделювання. Здатність будувати відповідні моделі у
галузі залізничного транспорту та в метрополітені,
досліджувати їх для отримання нових висновків та
поглиблення результатів діяльності залізничного транспорту.
Комп’ютерні
навички.
Здатність
користуватися
комп’ютерними програмами.
Комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами
з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному
рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та
письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та
англійською мовами. Здатність розуміти шляхи практичного
використання
комунікаційних
навичок,
ефективно
застосовуючи комунікаційні концепції.

Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи
презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та
наукові задачі в галузі залізничного транспорту, вибирати
належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи
до уваги наявні ресурси.
Здатності до критики та оцінювання. Навички
самокритики. Розуміння факторів, які мають позитивний чи
негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та
врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних
ситуаціях.
Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими
викладацькі
навички
використовуються на практиці,
ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції.
Наставницькі та лідерські навички. Здатність бути
наставником молодших колег у вдосконаленні викладацької
майстерності.
Навички аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та
формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних
управлінських задач у наукових установах.
Е

Програмні результати навчання
Випускники будуть володіти достатніми знаннями різних теорій в області
комунікацій, що надасть можливість їм критично аналізувати літературу в цій
області. Здобуття знань і понять поглибленого рівня в області залізничного
транспорту та в метрополітені. Вивчення методики проведення теоретичних
досліджень методами математичного моделювання. Засвоєння методів
наукових досліджень на рівні світових досягнень. Здатність ясно, деталізовано
та ефективно описувати результати наукової роботи. Здатність публікувати
наукові статті в фахових наукових виданнях галузі транспорту. Здатність
робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі,
використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, Internet.
Досягнення відповідних знань, розумінь та здатностей використання методів
аналізу даних і статистики на найсучаснішому рівні.

