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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ    

275 ТРАНСПОРТНІ  

ТЕХНОЛОГІЇ  

(АВТОМОБІЛЬНИЙ 
ТРАНСПОРТ) 

Вступні випробування 
  На базі 9-ти класів: 

1. Українська мова; 

2. Математика. 

На базі 11-ти класів: 

Два сертифікати Українського центру оцінювання 

якості освіти (не менше 100 балів) за останні 4 

роки 

1. З української мови та літератури 

(обов’язковий); 

2. З математики або історії України або 

географії (на вибір). 

Або вступні іспити 

1. З української мови та літератури 

(обов’язковий);  

2. З математики або історії України або 

географії (на вибір). 

На базі ОКР «Кваліфікований робітник»: 

 Українська мова (у формі ЗНО або вступний 

іспит); 

 Фахове вступне випробування. 

Дисципліни професійної та 
практичної підготовки  

  Автомобілі 

  Спеціалізований рухомий склад 

  Технічна експлуатація автомобіля 

  Організація автомобільних вантажних перевезень 

  Організація автомобільних пасажирських перевезень 

  Правила і безпека дорожнього руху 

  Організація міжнародних автомобільних перевезень 

  Економіка підприємства 

  Організація та планування роботи підприємств 

  Основи охорони праці 

   Основи менеджменту 

  Основи маркетингу 

Основи митного законодавства та митно-брокерська        

діяльність 

  Транспортно-експедиційна робота 

  Транспортне право 

  Основи бухгалтерського обліку та фінансів 

  Економічні зв`язки та ЗЕД 

  Комерційна робота 

  Основи податкової системи та страхової справи 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

 БІОРЕСУРСІВ І  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ  

КОЛЕДЖ 

 
ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ,  

 ЛОГІСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ   

 

Вимоги до знань та умінь  

    Володіння методами вивчення стану ринку і 

транспортних потреб клієнтури, аналізу сучасного 

стану вантажних і пасажирських перевезень, 

планування та управління на автомобільному 

транспорті; базові уявлення про різноманітність 

типів рухомого складу, про методи організації 

перевезень; здатність до формування тарифів і 

цін на послуги підприємства і користування ни-

ми; уміння використовувати професійні знання і 

практичні навички для аналізу результатів комер-

ційної діяльності підприємства і розробки заходів 

з поліпшення організації перевезень, в галузі 

стандартизації для кваліфікованого користування 

нормативною документацією; упровадження і 

функціонування передових систем диспетчерсь-

кого управління рухом автомобілів. 

Після завершення навчання студенти             

отримують кваліфікацію :                                   

організатор з обслуговування перевезень  

(на автотранспорті) 

http://college.nati.org.ua/
http://college.nati.org.ua/content/viddilennya-ekonomiki-logistiki-ta-informacijnih-system
http://college.nati.org.ua/content/viddilennya-ekonomiki-logistiki-ta-informacijnih-system
http://college.nati.org.ua/content/viddilennya-ekonomiki-logistiki-ta-informacijnih-system


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анотація спеціальності 
В ефективному веденні виробничої діяльності 

важливе значення відіграє автомобільний транс-

порт. Потреба у фахівцях з організації переве-

зень нині є актуальною та обумовлена збільшен-

ням видів і кількості автотранспорту в різних галу-

зях господарства, і зокрема в галузі агропромис-

лового виробництва. Випускник спеціальності 

«Транспортні технології» оперує методами аналізу 

сучасного стану вантажних і пасажирських пере-

везень; володіє загальнонауковими та професій-

ними компетенціями з розробки заходів поліп-

шення організації перевезень; знає і застосовує 

передові системи диспетчерського управління 

рухом автомобілів; володіє сучасними методами 

планування та управління на автомобільному 

транспорті. 

Додатково студенти опановують робітничі 

професії:  

 водій автотранспортних засобів,  

 слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів. 

Освітньо-професійний ступінь: 

фаховий  молодший бакалавр  

 
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У КОЛЕДЖІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ: 

 за  рахунок  видатків державного бюджету 

(державне замовлення); 

 за ваучерами; 

 за рахунок цільових пільгових державних кредитів; 

 за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

Академічні права випускників 

Випускники коледжу зі спеціальності «Транспортні 

технології» (автомобільний транспорт)  можуть продовжи-

ти навчання за ОС «Бакалавр» за скороченою програ-

мою підготовки в Національному університеті біоресур-

сів і природокористування України (м. Київ) і ВП НУБІП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут».  

Працевлаштування випускників 

Випускники коледжу зі спеціальності «Транспортні 

технології» (автомобільний транспорт)  можуть працюва-

ти на посадах техніка-технолога автомобільних переве-

зень, диспетчера автомобільного транспорту, диспетчера 

з міжнародних перевезень, диспетчера служби переве-

зень, інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних 

та організаційних питань, інспектора з охорони праці та 

техніки безпеки, ревізора з безпеки руху, техніка-

інспектора з контролю за використанням палива, ревізо-

ра автомобільного транспорту, оператора диспетчерсько-

го руху та завантажувально-розвантажувальних робіт на 

автомобільному   транспорті.  
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Навчальні кабінети та  
лабораторії 

Навчальні лабораторії, в яких здійснюється засвоєн-

ня теоретичних знань і практичних навичок професійних 

дисциплін для  спеціальності «Транспортні технології 

(автомобільний транспорт)» 

 лабораторія інформатики, комп’ютерних технологій та 

комп’ютерних мереж; 

 лабораторія організації автомобільних перевезень;  

 лабораторія технічного сервісу та ремонту машин і 

обладнання; 

 лабораторія двигунів внутрішнього згорання тракторів 

і автомобілів; 

 лабораторія електричного та електронного обладнан-

ня сільськогосподарської техніки; 

 лабораторія ремонту машин і обладнання; 

 лабораторія пально-мастильних матеріалів; 

 лабораторія тракторів і автомобілів; 

 лабораторія комп’ютерної графіки, курсового та дип-

ломного проектування;  

 кабінет правил дорожнього руху. 

Крім того, студенти вдосконалюють професійні нави-

ки з професії у Пункті технічного обслуговування та май-

стерні. 

Бази практик:  

 ТОВ Пассервіс; 

 ТОВ «АТП Відродження»;  

 ТОВ «Ніжинський  хліб»;  

 Філія НММЗ ДП «Аромат»  


