ВСТУП
1. Предмет, мета, зміст дисципліни «Вступ до спеціальності».
Мета дисципліни:вивчення та оволодіння студентами знань з узагальненим
об’єктом діяльності в галузі організації та регулювання дорожнього руху в
підприємствах і організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм
діяльності та навчально-виховного процесу КАТК.
Завдання дисципліни:оволодіння базовими поняттями, структурою і змістом
освіти по підготовці молодших спеціалістів, формування початкових знань з основних
спец.дисциплін даної спеціальності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- загально-професійні та спеціалізовано-професійні компетенції техніків з організації
та регулювання дорожнього руху згідно стандартів освіти;
- нормативні документи з організації дорожнього руху;
- нормативні документи з експлуатації автомобільних доріг;
- основні вимоги Правил дорожнього руху;
- класифікацію автомобільних доріг;
- класифікацію технічних засобів ОДР;
- ціль і задачі експертизи;
- основні задачі ОДР;
- значення економічних знань при роботі підприємства.
2. Історія розвитку навчального закладу.
Куп'янський автотранспортний коледж - один з найстаріших навчальних
закладів України.
Його
історія
бере
початок
у
1885
році
з
Куп'янського
Олександрівського ремісничого училища.
У 1919 році на базі училища відкривається Куп'янська профтехшкола, де
навчались майбутні спеціалісти з ремонту сільгоспмашин.
У 1926 році на базі профтехшколи відкрито зерновий технікум, який проіснував
до 1934 року і був реорганізований спочатку в агроіндустріальний, а потім в
сільськогосподарський технікум зі спеціальностями агроном-рільник, технік-механік,
зоотехнік, бухгалтер.
Під час Великої Вітчизняної війни технікум перебував в евакуації в Узбекистані
(м. Коканд), а після повернення у 1943 році відновив роботу. Перший випуск техніківмеханіків автотранспорту відбувся 8 березня 1950 року.
У 1963 році навчальний заклад переходить у підпорядкування Міністерства
автомобільного транспорту УРСР, отримує назву Куп'янський автотранспортний
технікум, а в 1966 році переданий до Міністерства автомобільного транспорту та
шосейних шляхів СРСР і перейменований на автошляховий технікум. З 1969 року він
називається Куп'янським автотранспортним технікумом, з 2007 року - це Державний

вищий навчальний заклад «Куп'янський автотранспортний коледж», а з 2018 року Куп'янський автотранспортний коледж, заклад вищої освіти
За роки існування тут підготовлено більше 25000 спеціалістів високого рівня.
3. Структура навчального закладу.
Сьогодні Куп'янський автотранспортний коледж - це сучасний вищий
навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами:
 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;
 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»;
 «Організація та регулювання дорожнього руху».
КИМ Я БУДУ:









Інженер із безпеки руху
Інспектор-шляховик
Ревізор із безпеки руху
Технік - доглядач
Працівник ВРЕР та поліції
Майстер дорожньо-експлуатаційної служби
Начальник дільниці з організації дорожнього руху

Технік відділу безпеки руху та охорони праці
ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ:















Правила і безпека дорожнього руху
Організація дорожнього руху
Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг
Технічні засоби організації дорожнього руху
Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод
Охорона праці
Економіка та планування організація дорожнього руху
Дорожньо-будівельні машини
Автоматичні засоби управління дорожнім рухом
Правове регулювання дорожнього руху
Транспортне планування міст
Загальний курс транспорту
Обчислювальна техніка

4. Права і обов’язки студентів.
Права осіб, які навчаються у коледжі
Особи, які навчаються у коледжі, мають право на:
- вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у поза навчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем
роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб,
які поєднують роботу з навчанням;

- безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною,
науковою та спортивною базами закладу вищої освіти;
- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з
використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені
станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
- користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою
базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом закладу вищої освіти;
- забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк
навчання у порядку, встановленому законодавством;
- участь
у науково-дослідних,
дослідно-конструкторських роботах,
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для
публікації;
- участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної,
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у
встановленому законодавством порядку;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу,
науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту,
оздоровлення;
- внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
- участь у громадських об’єднаннях;
- участь у діяльності органів громадського самоврядування коледжу, органів
студентського самоврядування;
- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою
програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При
цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з
керівником коледжу;
- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох
закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним
ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
- академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
- отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
- зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній
формі навчання у коледжі за умови добровільної сплати страхових внесків;
- академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав
здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науководослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
- безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та
організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із
законодавством;

- канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на
навчальний рік;
- отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- оскарження дій керівництва коледжу, педагогічних і науково-педагогічних
Працівників.
Обов’язки осіб, які навчаються у коледжі
Особи, які навчаються у коледжі, зобов’язані:
- дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього
розпорядку колежу;
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,
протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
- виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального
навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та
досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання.

