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ПЕРЕДМОВА

РОЗРОбЛеНО робочою групою ocBiTHbo-HayKoBoT програми (спецiальностi
142 <Енергетичне машинобудування>) у складi:

гАрАнт oCBITHboi грогрАми:
Терещенко Юрiй Матвiйович - д.т.н., шрофесор,
завiдувач кафедри авiацiйних двиryнiв
(кАд)
члЕни роБочоi гругш,t:
Щорошенко Катерина BiKTopiBHa - д.т.н.,
доцент, професор КАД

Ластiвка IBaH Олексiйович - д.т.н., професор,
завiдувач кафедри вищоi математики

Капiтанчук Костянтин Iванович - к.т.н., доцент,
доцент КАД

Терещенко Юрiй Юрiйович - д.т.н., доцент,
доцент КАД

Римаренко евген Олександрович - acпipaнT

ЗОВНIШШ СТЕЙ(ХОЛДЕРИ
Мiтрахович Михайло Михайлович, д.т.н.,
заступник директора
ЩI <Iвченко-Прогрес>>, УкраiЪа

Усенко Вячеслав Юрiйович, к.т.н.,
начагIьник вiддiлу силових установок
Ш <Антонов), Украiна

Свдокимов евген Валерiйович,
генер€шьний директор
тоВ <ABiapeMoHTHe пiдприемство <УРАРП), УкраiЪа

PiBeHb документа-Зб
ГIлановий TepMiH мiж ревiзiями - 1 piK
Врахований примiрник



Система менеджменту якостi
ОСВ ITHЬO-HAYKOBA ПРОГРАМА

<Енергетичне машинобудування)

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОНП
07.0t.03 _02 -202l

стор. 4 з 2З

lль ocBlTHbo_Ha ковоТ п
Роздiл 1. Загальна iH мацiя

Повна назва навчЕlльного закладу та
структурного пiдроздiлу

Нацiональний авiацiйний унiверситет,
Аерокосмiчний факультет,

азiацiйних двигунiв
Ступiнь вищоi освiти та назва
квалiфiкацii мовою оригiналу

Щоктор фiлософiТ / Doctor of Philosophy (Ph.D)
Щоктор фiлософii з енергетичного
машинобудування

Офiцiйна назва освiтньо-науковоi
Газотурбiннi двигуни та KoмпpecopHi станцiТ

Тип диплому та обсяг ocBiTHbo-
науковоi програми

Щиплоп,t доItтора фiлософii, одиничний; перший
науковий стl,пiнь, rцо здоýуgасться на третьому
(ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi освiти;
4 академiчних роки; освiтня складова - б0 кредитiв
€ктс.

Акредитайна iнституцiя нацiональне агентство забезпечення 
"nocri 

в"щоi

Пiдлягас акредитацii в

Idикл/рiвень
Третiй (освiтньо-науковий) piBeHb
QF for ЕНЕА - третiй цикл. EQF Гоr LLL - 8
iBeHb; НРК УкраiЪи -8 piBeHb

Передумови

Наявнiстьосвiтнього ступеня ,*r.rpu uбо
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiст
спеl{iа_льностi 142 <Енергетичне
машинобуД}В€iНННЯl), Чи сЛОрiдненоТ / еквiвалент-
Hoi спецiаrьностi (зокрема, за результатами
процедури визнання iнозеп,rних документiв про
ocBiTy для iнозепlцiв

Форма навчання Iнститучiйна з елементами дистанцiйноi: очна"

Мова(и) викладання
Iнтернет-адреса постiйного
розмiщення опису ocBiTHbo-HayKoBoi http :i,па Ll.edLr.liai

http :il'aki.naLl.ec|u, u аlkаfЪdry-аkiikаt'-асl/

ь ocBiTHbo-HayKoBoT п

створюс умови lцодо збереження свосрiдltостi та розвитку iндивiдуальностi nuyno"r,.tпкiл спецiацьностi в унiверситетi.

КОМПеТеНТНОСТей ДЛЯ Забезпечення пiдготовки оuдрiп виrцоi;;iф;;;ii*"* .о#;;;;;;на} ково-дослiдницькоI та проектно-аltалir и,tноi. .riя.,tьностi. нх} ково обгрунтованогоконсультування пiдприсп,tств i установ гал),зi, а Taкo)li викладацькоi роботtл.OcBiTHbo-HayKoBa програма передбачас реалiзацiю ocBiTHix послуг. затребуванихпрофiльним ринком; сприяс розвитку фундаментальних i прикладних дослiджень тагарпlонiйному розвитку особистостей, iх становленню як новоi геперацiТ професiоналiв;трансферУ результатiв роботи до виробничого процесу пiдприемсru ,u u ";;H;;;ffi;
стика ocвiTHbo-HayKoBoi п

Галузь знань: 14 <Електри"rriБжБ.рi"rr.
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(Об'ект дiяльностi, теоретичЕий Спецiальнiсть (освiтня): 1 42 *E".p..rrrne
] 
tlашинобу]) вання,)
Спецiальн icTb ( bray кова):
05.05.03 - двигуни та енергетичнi установки1. Теорiя двигунiв i Ьнергоустановок,
експериментальнi дослiдження процесiв у них,
дослiдlкення та розрахунки Еових схем або типiв,
TeopeTLlLIHi основи ix проектування, узгодження з
характеристиIIаN,Iи об'ектiв призначення та
спо)Iiивачап,{и енергii. Коr,rп'ютерно-iнтегроване
проектування двигунiв i енергоустановок.
2. (Diзичне та матеN.{атичне моделювання.
системний аналiз i синтез термодинамiчних,
гiдродинамriчних, газодинамiчних, електродина-
мiчних, електрохiплiчних та iнших процесiв у
двигунах, енергоустановках i iх елементах.
3. Суп,tiшоl,творення та згоряння паJ.Iива,

використання традицiйних i альтернативних пациву двигунах. Вплив робочих тiл, теплоносiiЪ i
мастильнИх матерiапiв на характеристики двигунiв1 енергоустановок. Розроблення f.a дослiдження
конструктивних методiв i техно-цогiй пiдвищення
ефективностi комплексного використання паливно-
енергети ч них pecypci в.
4. КонстlэукцiТ двигунiв i енергоустановок!

ко\,Iпl]есорiв. ttомпресорних станцiй. Розроблення
:.ета-lей. в1 з.r iB. ltгрегатi в.
5. Розроблення розрахункових i

експерих,IеFIтzLlьних методiв визначення п,tiцностi.
надiйностi та ресyрсу двигунiв, енергоустановок,
компресорiв; iх ресурсне проектування.
6. Системи й агрегати двигунiв i енергетичних
УсТаноВок. Методи iх проектування та
дослiдrкення.
] . _ Проеtстування та дослiд;кення систем

забезпеченлiя теlrлового ре}киN,Iу двигунiв i
енергетичних установок i ix елептентiв.
8. Розроблення систеN,I автоматиLIного керування(сАк) двигунiв i енергоустановок на устапених iперехiдних режимах роботи. Теоретичнi йекспериfr,rентацьнi методи дослiдrttення САк.9. Розроблення засобiв, моделей. методiв iметодик для iдентифiкацii та дiагностичногоконтролю технi.lного стану двигунiв i

енергоустановок.
10. Розроблення засобiв, п,tоделей, методiв iметодик для випробування двигунiв i

тановок. Випробувацьнi стенди



система менеджменту якgстi
OCBITHЬO-HAYKOBA ПЪОГРД МД

кЕнергетичне маш инобудування))

СМЯ НАУ ОНП
07.01.03 -02-202l

стор. б з 2З

спецiальнi засоби й апаратурi
1]. Експлу,атацiя та ремонт двигунiв i

енергоустановок, компресорiв та компресорних
станцiй" адалтацiя i'x _]о експлуатацiйних умов.'12. Методи, технiчнi засоби та системиполiппrення характеристик двигунiв i
енергоустановок за екологiчгtими властивостями,
зокрема показниками шуму, вiбрацii та шrкiдливих
викидiв.
1З. Конверсiйне використання двигунiв i

енергоустановок, iх копtпонентiв, дослiдження
процесiв, пцо вiдбуваються пiд час конверсiйного
використання двигунiв, енергоустановок i iх
компонентiв.

Орiснтацiя ocBiTHbo-HayKoBoj'
програми стандартноi класифiкацiТ освiти (ISCED 

'011 
l

U]ýESCo)
Основний фокус ocBiTHbo- 

"uyno"oTtтрограми та спецiалiзацii (за
OcBiTa в галузi знань електриrlноi i"rr,.Йрr*
поглибленоtо спецiа,lьною пiдготовкою в сферi
авiацiйних двигунiв та е

особливостi освiтньо-наyковоi
програми

докторiв фiлософii здiЙснюсться черезac:iparrrypy НацiоналБного авiацiйнЬго
унiверситеry.
2, Органiзацiя освiтньо-наукового процесу наooHoBi системи методiв проблемно-
розвиваючого навчання та методологii
наукових дослiджень, яка rрунтуеться на
принцитrах цiлеспрямованостi, бiнарностi
(безпосередня взаемодiя викладача та
aatripaнTa, наукового керiвЕика та аспiранта,
наукового керiвника та викладача для корекцii
процеоу пiдготовки кожного аспiранта зiLлежно

:i{_йОI" 
iндивiдуальних потребi, покtlзовому,

дtалогlчЕому, евристичному, дослiдницькому
та програл{ованому методах.
3. lиференцiацiя pokiB пiдготовки за
спрямованiстю:

перtпий Та другий pik пiдготовки
доплiнування освiтнъоТ складовоТ упосднаI]}{i за наl,ковою,
третiй та четвертий piK пiдготовки
домiнування науковоТ складовоi у посднаннiз освiтньою (науково-педагогiчною
дiяльнiстю).

4. Можливiсть за вання до б кредитiв

з.2

3.3
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У Неформальнiй ooBiTi (наприклад,
курсиРrоmеthеus, Coursera, Cisco, соцi€tJIьно-
освiтнiй проскт kupgradey-ourselfuithlifecell>
тощо) за таких умов:* зарахування кредитiв для обов'язкових

ocBiTHix компонентiв - не бiльше 50 % вiд
обсяry кредитiв для кожного окремого
компонента (з м9тою досягцення
компетентностей та програмцих результатiвнавчання, якi забезпечуе цей компонент;
lrп,4, 5 програми);

- результати навчанця, отриманi унеформальнiй ocBiTi, цовиннi сri".ruдurи аВЬ
бути близькими за змiстом до rlрограмних
результатiв навчання (п.5 програми), якiзабез.'ечуе компонент, ,u ';-", 

iзараховуються кредити, отриманi унеформальнiй ocBiTi;
зарахуванIUI кредитiв для вибiркових ocBiTHix
компонентiв - додатковi обмеЙення та умови

влаштування та подальшого навчання
Роздiл 4. П THicTb випускникiв до п

Придатнiсть
до працевлаттrтування

ПРОфесiй ДК 00З:2010): 
^'-^*vlrY'rr\grvY.

2145.2. професiонали в галузi iHтteHepHoi
механiки. 2149.1 -HayKoBi спiврЪбiтники (iншi
гачузi iHx<eHepHoi справи). 2149.2 - i"n.n.p, (iншi
галl,зi iHTteHepHoi справи). 2jI0.1 - професори та
доценти. 2з10.2. - iншi викладачi уr-riверситеiiu .uвищих навчацьних закладiв.
Або rrосади у заlшадах вищоi освiти та наукових,науково-дослiдних органiзацiях 1уста"овах),ПlДПриемствах рiзноТ форми власностi

Випускники N,IolttyTb працювати l
прос]]есiяпlи (згiдно Нацiонального класифiкатора

Подальше навчання

5. Ви*'Iчдu,r"" ,u й'.*ой"
Викладання та навчання (методи,
методики. технологiТ. iнстр5rNаgцlц ra
обладнання)

i"" на ocHoBi
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опрацюваЕня пiдручникiв, посiбникiв, моногрфЙ
перlодичних наукових видаЕь, використання
мережi IHTepHeT тощо.
Синергетичне посднання ocBiTHboT та науково1

*j- _--, .складових IIiд час пiдготовки аспi
Система оцiнювання знань 

"пп."ui-rrБrоч"rй i
пiдсуiчlковий контроль.
поточний контроль здiйснюсться шляхом оцiнки
роботи здобувача на коI{тактних заняттях,
пiдготовлених наукових статей. виступiв на
наукових конференцiях та iнших публiчнихзаходах, виконання науково-дослiдницьких
завдань тощо.
Пiлсумковий контроль здiйснюсться у формi
екзаN,{ену або залiку з урахуванняN,l накопичених
балiв потоLIного контролю.
Здобувач вважаеться допущениN,I до пiдсумкового
контролю з дисциплiни у разi виконання Bcix видiв
робiт, передбачених робочою ltрограмою
навча,цьноi дисциплiни.
ВиконаннЯ дисертацiЙного досЛiдженнЯ Щорiчно
обговорюсться на засiданнi кафедри, за якою
закрiплено здобувача, виходячи з тематики
лисертацii.
Оцiнювання дисертацii здiйснюсться за
пiдсумками публiчного захисту у спецiалiзованих
або тимчасових радах iз захисту дисертацiй.
aMHi компетентностi

Iнтегральнi компетентностi (IK)

енергетиLIного п,Iапrинобудування в гацчзi
професiйноi та./або дослtiднлtцько-iнновацiйноТ
дiяльностi, що передбачас глибоке переосмислення
наявних та створення нових цiлiсних знань таlабо

Загалънi компетентностi (ЗК)

наукового дослiдrкення; здатнiсть по€днувати
фiлософсъкi, загально-науковi та конкретно
HaykoBi методологiчнi засоби у процесi нйовоi
роботи; вмiння аналiзувати Ъпiввiдношення
фiлософського й наукового зFIання в txHboMy
iсторичному розвитку, здатнiсть здiйснювати
фiлософську рефлексiю стосовно проблем
розвитку науки й фiлософсьrtих iT проблем в
Украiнi та в iнших краiнах; вмiння здiйснювати
оцiнку iнновацiйностi наукового пролукту.

6.2
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професiЙноi та дослiдницькоi лi"пiй*i у .4r"р;
cBoei науковоi гапузi знань. tцо передбачiс
глибоке переосмислення наявних ,га створення
нових цiлiсних знань та професiйноi практики з
пошуку, аналiзу та використання науковоi
iнформацiТ.
зк03. Здатнiсть працювати в мirкнародному
науковоN,Iу KoHTeKcTi; здатнiсть до пошуку,
оброблення та аналiзу iнформацii з англомовних
джерел; здатнiсть здiЙснювати письмову
комунiкацiю з представниками iнпrих професiйних
груп рiзного рiвня (з експертами з iншиi га,тузей
знань/видiв економiчнот дiяльностi), з широкою
науковою спiльнотою, суспiлъством у цiлому;здатнiсть управляти письr,IовоIо науковок)
КОмlrнiкацiсю.
ЗК04. N4ати знання i навички з формування
первинного iнформацiйного простору наукового
дослiд;кення, класифiкацii i вiдбору джерел
iнформацii; -N,Iати знання методiв i техно-цогiй
сучасногО iнформачiйного пошуку достовiрноТ
науковоi iнформацii та навики використання Тх на
piBHi доктора фiлософii;.
зк05. Златнiсть розв'язувати коN{плекснi проблеми
в галузi професiйноi, зокрема й дослiдницько-
iнновацiйноr дiяльностi у сферi виrцоi освiти, що
передбачас глибоке переосмисJIення наявних i
створення нових цiлiсних знань таlабо професiйноi
практики;
ЗК06. Здатнiсть до критичного мислення;
кол,,Iплекснiсть i системний пiдхiд ло проведення
на\,кових дослiдlкень на piBHi доItтора фiлософii;здатнiсть усвiдол,tлювати потребу ,ruuuurrr"
впродовж }Itиття: здатнiсть розробляти й управлятипроектами; здатнiсть здiйснювати lIродуктивну
наYково-педагогiчну дiяльнiсть на ocHoBi ocBiTHixiнновацiй; здатнiсть застосовувати сучаснi
iнфорплацiйнi та iнновацiйнi ocBiTHi технологii v
систеплi виlцоi й пiслявищоi освiти; здаrпiсrь
iнiцiювати, розробляти й реалiзов\,вати комплекснiiнновацiйнi проекти у сферi професiйноi
дiяльностi, виrцоi й пiслявищоТ освirи.зк07. Здатнiсть застосовувати сучаснi
iнформацiйнi технологiТ. сучаснi бiблiографiчнi та
реферативнi бази далих, HayKoMeTp"oHi плаiсРорN{и
(напр.. Web оf Science. ScopLrs тощо). 

- 
iншi

електроннi ресlrрси, спецiалiзоване програмне
забезпечення в науковiй та освiтнiй дiяльнЬстi.

Шифр
документа
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Зк08. Здатнiсть iнiцiювати, р*р"бr"r" t

реалiзовувати коN{плекснi iнновацiйнi HaykoBi
проскти, застосовувати сучаснi методи
Hal,KoMeTpii, оформлюючи грантовi заявки та
проектну докуп,rентацiю вiдповiдно до Hopпl
академiчноТ писемноi анг-цiйськоi мови,
дотримуЮчись норМ академiчноi етики; здатнiсть
дотримуватись етики дослiдхtень. а також правил
акадепti.тноi доброчесностi в наукових
дос,пiдrкеннях та науково-педагогiчнiй дiяльностi.
ЗК09. Здатнiсть глибоко розумiти англомовнi
HaykoBi тексти за напрямомt дослiдlкень; здатнiсть
здiйснювати науково-педагогiчну дiяльнiсть увищiй ocBiTi.
зк10. Здобуття наукового, логiчного та системного
пiзнання на ocHoBi надгац).зевих технологiй, тобто
нано-бiсl-iнформацiйно-когнiтивних технологiй
прогнозую.rих дослiджень.
ЗК 11. Знання законiв, методiв та N{етодик
проведенно фу"даментальних та прикладних
дослiд>ttень. Вплiння вчитися i оволодiвати
новiтнiмtИ знанняtIи, коп,rпетелlтнiсть у зборi,
обробленнi та критичному llорiвняльному аналiзi
iнформацiт рiзних публiкацiй i рiзних точок зору
aBTopiB публiкацiй.

Спецiальнi (фаховi) компетентностi
(ск)

ск01. Здатнiсть виконувати ]й"ar"rrt
дослiдження, досягати наукових результатiв, якi
створюють HoBi знання у двигунобулуваннi та
дотичних до нього мiждисциплiнарних напрямах з
авiацii та сумiхtних галузей.
с_к02. Здатнiсть усно i письмово презентувати та
обговорювати результати наукових дослiджень
та / або iнновацiйних розробок украiнською таанглiйською N4овами, глибоке розуп,tiнняанглоNтовних наукових .reKcTiB за напрямом
дослiдrкень.
ск03. Мати навики вiдслiдковування найновiших
досягнень та знаходження наукових джерел, щомають вiдношення до сфери наукових iHTepeciB
докторанта.
ск04. Здатнiсть здiйснювати науково-педагогiчну
цiяльнiсть у вип{iй ocBiTi ,u ."..о.;;;;;;
iнновацiйнi ocBiTHi технологii випtоi -non,ск05. Здатнiсть виявляти, ставити та вирiшувати
проблеми дослiдницького характеру вiдповiдно досучасного наукового дискурсу в сферi
дцщудфудl,вання, моделю повiднi об'скiи

Шифр
документа
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дослiджень, математично оОроО"-, д*i,
оцiнювати та забезпечувати якiсть виконуваних
дос-цiдлtень.
ск06. Знання методiв форл,rалiзацii. побудови на Тх
ocHoBi i аналiз} прогнозуючих моделей
соцiотехнiчних i соцiокультурних об'сктiв.
СК07. Здатнiсть доброзичливt_t критично
слриймати i анашiзувати чуltсi ДупIки та iдеi, шукати
власнi шляхи вирiшення прогнозуючих проблем,
проводити критичний аналiз власн их MaTepiaшiB.
ск08. Здатнiсть застосовувати знання конкретних
теорiй i наукових положень (за га"тузями
дослiджень), знання про методологiю
прогнозування. Здатнiсть до органiзаuii роботи на
ocHoBi HoBiTHix технологiй; .oro"ria." до
здiйснення дослiдницькоi дiяльностi; здатнiсть i
готовнiсть виконувати концептуалiзацiю i
операцiоналiзацiю ocнoBHIix базових понять та
категорi й п рогнозн их _]ос;l iJ;rtен ь.
СК09. Здатнiсть до органiзачii та проведення
експериN,Iентальних дослiд;ttень в областi
авiацiйних двигунiв та енергетичних установок.
ск10. Здатнiсть виконуват" пр"rrчrий анацiз таоцiнки сучасних тенденцiй та досягнень.
форлтl,лювати HoBi пiдходи для розробки
конструкцiй авiацiйних двигунiв та енергетичних
установок.
СК11. Здатнiсть розробляти проекти в областi
аыацiйних двигунiв та енергет"чrr"" установок.
CIt12. Здатнiсть розробляти та проектувати заходи
безпеки навколишнього середовища вiд шкiдливих
викидiв авiацiйних двигl,нiв та енергетичних
установок.
CKl3. Здатнiсть ло розробки л,tетодiв реацiзацii i
модепюванню процесiв в авiацiйних двигунах та
енергетичних установках.
ск14. здатнiсть застосовувати знання конкретних
теорiй i наукових положень (за гацузями
дослiдтtень). знання концепцiй пiдготовки таприйняття рiшень в соцiотехнiчних i
соцiокультурних системах,
СК15. вплiння органiзовувати роботу з
використанням HoBiTHix технологiй, дослiдницьких
колективiв, створюваТи TBopLIi взаемовiдношення
мiж працiвниками.

Роздiл 7. Програмнi льтати навчання
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N,Iетодологiчнi знання з двигунобудування i на межi
предметниХ гал5rзей, а тако}к дослiдницькi навички,
достатнi д-riя проведення наукових i прикладних
дослiдлtень на piBHi ocTaHHix свiтових досягнень з
вiдповiдного напряму, отримання нових знань
та / або здiйснення iнновацiй.
пр02. Професiйно презентувати в письп,tовiй формi
результати дослiд;кень та iнновацiйних розробок,
HayKoBi та прикладнi проблеми з авiацii-ru l.r."*
гаirузей англiйською мовою на вiтчизняних i
мiжнародних наукових конференцiях, ceMiHapax.
квалiфiковано вiдображати p..yn"rur" дослiджень
у наукових публiкацiях у провiдних мiжнародних
наукових виданнях з використанням правил
акадепri.rноi доброчесностi в наукових
дослiдженнях та науково-педагогiчнiЙ дiяльностi;
застосовувати сучаснi iнструплеt-tти i технологii
пошуку. оброблення та аналiзу англомовноТ
науковоi iнформацii; здобувати концептуальнi та

7.1

l меr,одологiчнi знання у вiдповiднiй галузi i на межi
предN,lетних галузей, використовуючи англомовнi
iнформацiйнi джерела, формуuаrи дослiдницькi
навички, достатнi для пговедення наyкових i
прикJIадних дослiдrкень на piBHi HoBiTHix свiтових
досягнень з вiдповiдного напрям),, отримувати HoBi
знання для здiйснення iнновацiй; спiлкуватися
письN{ово в дiацоговому реrкип,li з широкою
науковою спi;rьнотою i гроп,tадськiстю в гацузi
науковоi таlабо професiйноi дiяльностi; фаховоздiйснювати науково-педагогiчну дiяльнiЬть увищiй ocBiTi та застосовувати сучаснi ocBiTHi
технологii вищот школи; застосов}/вати англомовнi
джерела при виконаннi завдань науково-дослiдноТ
та прикладноi дiяльностi.
пр03. Знат:и ocHoBHi сучаснi фiлософськi й HayKoBi
перпlоджере,ца стосовно становлення науки як
продуltтивноi сили суспiльства; вмiти анацiзчвати
HayKoBi тексти; вмiти сформулювати nn..y ,uocHoBHi завдання дослiдження. застосовувати
фiлософську методологiю до здiйснення наукових
дослiдтtень; мати навички виокремлення об'скта,
предшtета наукового дослiдrкеriня;використов},вати
теоретичнi знання в професiйнiй дiяльностi:iнтегрувати одержанi ."urrrrЪ для i";";";i;;;T
складовоi наукових дослiджень.
пр04. Розробляти та дослiджувати концептуальнi,
математичнi i комп' L _1цоделi процесiв i
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сист9м, ефективно використовувати ix для
отримання нових знань таl або створення
iнновацiйних пролуктiв у двигунобудуuu""i та
дотичних мiждисциплiнарних напрямах.
пр05. Планувати i виконувати експериментальнi
та / або теоретичнi
двигунобудування

дослiдlкення з
та дотичних

мiхtдисциплiнарних напряп,liв з tsикористанням
сучасних iHcTpyMeHTiB, критично аналiзувати
результати власних дослiдлtень i результати iнших
дослiдникiв у KoHTeKcTi усього KoMпJteKcy сучасних
знань щодо дослiдlttуваноi проблеми.
застосовувати сучаснi методи HayKoMeTpii та
лiдерствО пiд час реашiзацii наукових проектЬ.
пр06. Самостiйно орiентуватися в iнформацiйних
потоках iнформацii; демонструвати базовi
навички роботи з мережею Internet та
гагIузевими ресурсами; здiйснIовати пошук,
зберiгання та розповсIодlltення галузевоi
iнформацiТ; здiйснювати пошук необхiдноТ
галузевоТ iнформачii в наукових нацiональних та
свiтових базах даних; орiснтуватися в принципах
органiзацiI роботи онлайн pecypciB та бiблiотек в
YKpaiHi та за iT ме}ками.
пр07. Розробляти та реалiзовувати lrayKoBi та / або
iнновацiйнi iHxteHepHi проекти, якi дають
мож"пивiсТь переосN,Iислити наявне,I.а створити
нове цiлiсне знання та / або професiйн1, практЙку i
розв'язувати значущi HaykoBi та технологiчнi
проблеми двигунобудування з дотриманням норм
акадеп,tiчноi етики i врахуванням соцiальнЙх,
еконоltiчних. екологiчних та правових аспектiв.
пр08. Глибоко розумiти зага-цьнi l]ринципи та
методи технiчних наук, а також методологiю
наукових дослiдlкень, застосувати iх у власних
дослiдженнях у сферi лвигунобудування та у
викладацькiй практицi.
пр09. (lахово здiйснювати науково-педагогiчну
дiя-цьнiсть у вищiй ocBiTi ,u .u.rЬ.овувати сучаснi
ocBiTHi технологii виrцоi школи.
ПР10. Застосовувати методи анацiтико-

комп'ютерного моделювання

синтетичноi переробки, зберiгання l.a поширення
iнформацii; користуватися навччLгlьною,
довiдковою, нормативною, науковою лiтературою
для вирiшення професiйних завдань.
пр11. ЗнатИ методИ моделювання, вr,tiти булувати
математичнi моделi, володiти методами
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ПР12. Знати ocHoBHi м"iод" керування
пограничним шаром у лопаткових N,{ашинах
ПР13. Знати та розумiти: теоретичнi пiдстави
вирiшення ва}кливих науково-практичних завдань
створення нового або оптимiзацiю iснуючого
елемента авiацiйного двигуна та енергетичноi
установки.
пр11. Знати та розl,мiти особливостi комплексноi
оцiнкlt експлуатацiйних показникiв авiацiйних
двигунiв та енергетичних установок, tx вплив на
забруднення навколишнього середовища.
ПР15. Знати та розумiти теоретичнi основи
робочих процесiв, конструкцiю i призначення
систем та елел,tентiв. особливостi експлуатацiТ

1вlачiйних двигун iB та енергетиtIних у становок
пр16. Використовувати професiйно-профiльованi
знання й практичнi навички з tsпровадження
сучасного обладнання, технологiй, стендiв для
проведення дослiджень авiацiйних двигунiв та
енергетичних установок
пр17. Використовувати професiliно-профiльованi
знання й практичнi навички для пiдвишенняенергетичноi. eKoHolri.rHoi. екологiчноi
ефекrивностi, надiйностi та довговiчностi
авiацrйних двигl,нiв та енергетичних установок.пр18. Використов}вати професiйно-профiльованi
знання й практичнi навички д-ця дослiдження
аеродLrнаNIiчних i теплових процесiв та вирiшення

пр19. Вiлъно оперувати науково-педагогiчною
терплiнологiею з професiрiноr педагогiки,
педагогiки дорослих, з проблеми використання
iнновацiйних ocBiTHix технологiй У сберi Вищоi
освiти; моделювати продуктивний осuiой процесй органiзовувати його iз здобувачами у сферi
виtт]оi й пiслявищоi освiти; виокремлювати
iнновацiйнi ocBiTHi технологii, анапiзувати iхнюСТудеFIтоtIентрованiсть i розвивацьнyспряil.iоRанiсть; умiти встановлIоЁати 

^.raдu.о.ir"у

взасмодiю У сферi вищоi .га пiслявищоl освiти насуб'скт-сУб'сктних засадах' бl,ти готовими довикористання дистанцiйноi та змiшаноi ocBiTHix
технологiй iз здобувачами рiзних piBHiB виrцоi
освiти iз дотриманням концептiв гуманiстичноi
педагогiки, володiти TeopieTo i вмiннями

практиLIних завдань в авiащiйному
двигунобулу,ваннi.

практичного застосування особистiсно
зорlентованих ocBiTHix технологiй: мlти
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використовувати технологiТ евристичного
(лослiдрlццького навчання). здiйснювати науковий
експеримент та аналiзувати отриNlанi результати;професiйно презентувати результати власного
пошуку та систематизацii кейсiв для здiйснення
мiкровикладання з використанням технологii
ситуативного навчання, оволодiння методикою та
ацгоритл,IоN4 проведення дiлових навчальних i
рольових iгор з використанням змiсту майбчтньот
професiйноi дiяльностi здобувачiв вищоi ocuiT".
ПР20. Вiльно обговорювати з фахiвцями iнефахiвцями результати дослiд>ltень та
iнновацiйних розробок, HayKoBi .tа прикладнi
проблеми з авiацii та iнших галузей англiйською
мовою.
пр 2l. Свiдомостi про сучаснi i перспективнi
HoBiTHi NlетодИ i технологii прогнозування стану
соцiотехнiчних та Соцiокlr,тьтурних систем;
отримання теоретичних знань i лрактичних
навичок з використання конвергентних технологiй
прогнозування стану соцiотехнiчних та
соцiокультурних систем;
ПР 22. Здатнiсть креативного мислення при
розв'язаннi науково-дослiдних i дослiднЪ-конструкторських задач прогнозуtsання стану
соцiотехtliчних та соцiокульт} рRих систем з
використанням конвергентних технологiй.
пр 23. Оволодiння знанняNlи законiв, методiв таметодик пiдготовки проектiв управлiнських
рiпrень; ознайомлення iз поняттям конвергентнi-
надгацvзевi технологii;ово-подiтrня N{етодами
наyкового, системного та lогiстl.т.tного пiзнання
процесу пiдготовки прийняття рirшень на ocHoBi
над галузевих технологiй;
пр 24. Умiння навчатися i оволодiвати новiтнiми
знаннями методiв збору, обробки, аналiзу тавидiленнi найбiльш цiнноi для пiдготовки
управлiнських piпreHb iнфор,l,rацii в умовахневизFiаченостi.

Роздiл 8. Р е забезпечення

Кадрове забезпечення

Lцо вiдповiдае TeMi дисертацiй"о.о ооЙ;;;;
аспiранта, резYльтати науковоТ роботи керiвника
публiкуються чи практично вtIроваджуються не
рiдпrе, HirK раз на два роки.
2. До наукового керiвництва аспiрантами не
допускаються особи, якi були
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3.До додаткового наукового консультування
аспiрантiв за необхiдностi (вiдповiдно до ix
потреб) мо}ке бути залучений буль-який науково-
педагогiчний чи науковий працiвник факультеry
аеронавiгацiт, електронiки та тgлекомунiкацiй нАу
(структурний пiдроздiл, який забезпечус
реалiзацiю ocBiTHbo-HayKoBoT програми вiдповiдно
до п.1.1) з органiзацiйним забезпеченням такого
за,lr{еннЯ з боку гаранта ocBiTHbo-HayKoBoi
гlрограми та декана зазначеного факультеry.
4. Навчалънi дисциплiни та iншi ocBiTHi

освlтньо-начковот
викладаються та забезпечуються науково-
педагогi.tними та науковими працiвниками,
наукова дiяльнiсть яких (публiкацii. Н{Р, гранти,
стажування тоrцо) вiдповiдае змiс,rу зазначених
навчальних дисциплiн та iнших ocBiTHix
компонентiв, якi ними викладаються та / або
забезпечуються.
5. Представники академiчноI та науковоi
сп iльноти. зокрема м iжнародноТ. а TaKo}I(
роботодавцi залучаються до органiзаuiТ та
реалiзацii освiтнього процесу та / або наукового
консультування аспiрантiв.
6. Ураховчються вимоги п. З0 Лiцензiйних умов
trровад;кення ocBiTHboi дiяльностi (Постанова КМУ
вiд З0.12.2015 р. jф 1 i 87

вlдповlдальност1
доброчесностi.

за порушення академiчноi

Матерiально-технiчне забезпечення

Вiдповiднi навчальнi лабораторiI 1а ау,дитор{Т з ви-
Itористанням спецiачьного обладнання, натурних
MaKeTiB та п,tультипtедiа.
Вiдповiдас технологiчним вимогам щодо
матерiально-технiчного забезпечення ocBiTHboi
дiяльностi у сферi вищоi освiти згiдно з дiючим
законодавство\{ Украiни (Постанова кабiнету
MiHicTpiB УкраТни <Про затвердження Лiцензiйниi
умов провадження ocBiTHboT дiяльностi закладiв
освiти> вiд З0 грудня 2015 р., лъ 1187 (зi змiнами,
внесеними згiдно з Постановою КМ NЪ З47 вiд
10.05.201q, ЛЪ 180 вiд 0З.03.2020

Iнформацiйне та навчально-
методичне забезпечення

iB видавництва Spri

дисциплiн (конспеltти леrtцiй, лабораторнi
практикуми тоrцо), репозитарiй НАУ
(Ilttps:iier.narLt,edtr.ua), ресурси HayKoBo-TexHi.rHoT
бiблiотекИ нАУ (lrttр:,./лi,л,i,r.т.liLэ.паu.ес]ш,uа),
безоплатнi з локальноi Mepe;lti унiверситетудоступ

8.2

8.з
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а також повнофункцiональний лоступ до

даних Scopus (h]Llpll:collgress.nau.eclu.ua

наукометриtлних баз даних ScopusTa Weboýcience;
для публiкацii та апробацii результатiв наукових
дослiджень аспiрантiв - фаховi HayKoBi журнали
НДУ (httцИrпl.цаu.еdц,uа), конференцiя Авlацiя в
21 столiттi, органiзатором якоi с НАу та публiкацiiв якiй iндексуютъся наукометричними базами

Роздiл 9. Академiчна мобiльнiсть
Нацiональна кредитна мобiльнiстi Вiдповiдно до Положення про порядй;;;Бацii

права на академiчну п,rобiльнiсть у Нацiона,тьному
авiаriiйному уrriверситетi, введеного в дiю наказом
ректора вiд 09.07.2019 р. Nq 3З6lод.Програми
Mi жнародноi акадептiчноi п,tобiльпо.ri Erasmus+.
Mer lапа.

Мiжнародна кредитна мобiльнiсть

Навчання iноземних здобчвачiв
вищоi освiти

Нацi онального авiацiйного yHiBe

для iноземцiв та осiб без гро\,Iадянства (за
потреби). врах),вання особливостей передумов.
викладених у,п. 1.8. 1,мови вступ.у для iноземцiв та
осiб без гроN,{адянства регулюютьсяПравилами
прийоп,li, до аспiрантури та локторантури
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2. Перелiк компонент освiтцьо-науковот програми та ik логiчна
послiдовнiсть

2.1. Пепелi к компон нт

(Кол н/л Компоненти ocBiTHbo-HayKoBoT програми кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсупл кового

контролю
Семестр

1 2 J l
+ 5

обов'язковi компtlненти
1.1 If uklt duсцаплiн з оволоdiння заzальнонауковuма

(ф iло со ф сь калl а) колtпеmе нmно сmялru
oKl. l. l Фiлософiя науки та iнновацiй J Екзамен 1

oK1.1.2 lнновацiйнi методи прttйняття рiшень в соцiотехнiчних та
соцiокультурнLтх системах

J Еttзашtен 2

ок 1.1.3 когнiтивнi технологil' прогноз}вання стан), соцiотехнi.tних та
соuiокультурних систем

J fiисР. залiк 2

|.2 IluM dасцаплiн iз нобуmmя унiверсальнuх навччок
ёослidнака mа вutолаDача

oK1.2.1
6 Щиф. залiк l

ок1.2.2 дндрагогtка та iнновацit:rнi ocBiTHi технологii вищот школrt _1 Щиф. залiк J
l.з ltuti,t duclltttt.liH iз ctBo.,to\iHltlt z.luбuttHuiltu .]нпttня,lttt. .зi

спецiаlьttосllti

окl.з.1 L] LIс,гем носи нер гет1lч не i\IодеJюван ня об'сктi в досл iдrt<ень та
п,lатеп,tати.lнi N,lетоди обробки Данж у спецiальностi
"Енергети,t не машlr ноб1 :1 вання''

J Щиф. залiк 1

ок1.3.2 l 1рикладна аеротермогазодинамiка J Екзамен 2
ок 1.3,з Аероакустика газотурбiннrtх двигунiв J Екзамен 2
окl.з.4 АеротерiчIогазодинаN4 i ка газо.гурб i нн их дви гун i в _1 Екзашtен _)

ок 1.з.5 Робота газотурбiнних двиг_r HiB на не),сталених pe}Kll]\,Iax J Екзал.tен э
1.4 It u tcl d u с цu пл i н з i з 0 о бу mпlя м о в н uх коrп п е п1 е н m н о ctll е Й

ок1.4.1 Англlйська мова наукового спрямування J Екзамен 1

ок1.4.2 Акад9цi.111g письмо англiйською N,Iовою (English academic
wгitiпg)

J flиф. залiк 2

1.5 ц u l{,x п р а к пlu.tн oi п i d z о пlо G кц
oK1.5.1 Фахова науково-педагогiчна практика 6 ffиф. за_пiк J

лисертацtйна робота доктора фiлософiТ Захист 8
5агальний оOсяг обов'язковLIх компонентiв: 45 кредитiв €кТС

Вибiр дисциплiн
вк1
вк2 5 | ДисЬ. залiк 4

вкз 1
5

Дrrф. зацiк

Дlrф, залiк
4

?- 4

Загальн
60 кредитiв €КТС

J4r aaJlt пl
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2.3. Наукова складова

3. QropMa атестацiТ з7lсlбувачiв вищоi освi.t,и

Випускна атестацiя здобувачiв виrцоi освiти<Газотурбiннi двигуни та компресорнi станцii> ;:..ЖffJ."r'"ur,lТО'uч;ilЗr#"Нмашинобудування) проводиться у формi у дr..рrацiйноi роботи та завершусться видачеюДОКУМеНТа ВСТаНОВЛеНОГО ЗРаЗКа ПРО ПРИСУДЖеННЯ йОП,rУ ступеня доктора фiлософiт зприсвоснням квалiфiкацii <!октор фiлософii з енергетичного машинобудування).

Вidповidно do п, 30 кПоряdку пidzоmовкtt зdобувачiв Bttuloi' ocBimu сmупеня dокпl,орафi,аОСОфii'mа dОКmОРа llayli)), запlверdасеноZо Посmановою кму Jyb 2б] Bid 23.03.201б р.;3,1, Атестацiя здобувачiв gцrт{Оi освiти ступеня доктора фiлософii здiйснюстьсяпостiйно дiючою або разовъю спецiалiзованою u.r"rrь-рuоою на пiдсiавi публiчного захистунаукових досягнень у фор,rтi дисертацiТ

Система менеджменту якостi
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Змiст науковоi роботи здобу,вача u"йы o."ir"
аспiранта

Перший piK Вибiр теми дисертацiйного дослiдженн"
аспiранта, формування iндивiдуально-t.о плану
роботи здобувача вищоi освiти: виконання
лисертацiйноr роботи пiд керiвництвом наукового
керiвника; пiдготовка та подання до друку не
менше однiсi публiкаuii за темою лисертацii та
участь у Еауково-практичних конференцiях
(ceMiHapax) з публiкацiею тез доп;вiдей

Затвердження на
вченiй радi
факультету / iнстиrуту,
звiтування :вiчi на pik
про виконання
iндивiдуального плану
аспiранта

Щругий piK

подання до друк"y не N,Iенше однiеi публiкацii за
теN,Iою дисертацii вiдповiдно чинних tsимог;
участь у нау,ково-практичних конференцiях
(ceMiHapax) з п},б;тiкацiсю тез доповiдеri

Звiтуванпя про хiд
виконання
lндивlдуального плану
аспiранта двiчi на piK

Третiй piK

друку не il,Iенше лвох публiкацii за те\Iою
дисертацiт вiдповiдно чинних ви\{ог; участь ч
науково-практичних конференцiях (сешriнарах) з
пуOлlкацlею тез доповiдей

Звiтування про хiд
виконання
iндивiдуапьного плану
аспiранта лвiчi на piK

Четвертий piK З авершення та оф ормлення дr..рruцйй.,. р ойr",
пiдведення пiдсумкiв Iцодо no".rbr, висвiтлення
результатiв дисертацii у наукових статтях
вiдповiдно чинних вимог; подання докуптентiв на
попередню експертизу дисертацii; пiдготовка
HayKoBoi доповiдi для випускноТ атестацii (захисту
лисертаuii) Звiтування про хiд виltонання

аспiранта двiqi на piK.

Надання висновку про
наукову новизну,
теоретичне та
практичне значення
результатiв
дисертацiйного
дослiдхtення
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3,2. Стан готовностi дисертацii аспiранта до захисту визначасться науковим
керiвником (або консенсусним рiшенням двох керiвникiв);

3,3, обов'язковою умовою допуску до захисту е успiшне виконаЕня аспiрантом його
iндивiдуаЛьногО навчальнОго планУ та iндивiДуаJIьного плану HayKoBoi роботи

4. Матриця вiдповiдцостi програмних компетентностей компонентам
ocBiTHI'o-HayкoBoi програми

ок
1.1,1

ок
1.1.2

ок
l .l .з

ок
l .2.1

ок
|.2.2

ок
l.з.1

ок
l.з.2

ок
l.J.J

ок
1 .з.4

ок
1 .3.5

ок
1 .4.1

ок
1.4.2

ок
l .5.1

зк01 х
зк02 х
зкOз х хзк04 х х
зк05 х х хзкOб х
зк07 х хзк08 хзк09 хзк10 х
ск01 х х х х х
ск02 х хск03 х
ск04 хск05 х
скOб х
ск07 х х
ск08 х
ск09 х х
ск10 х
ск11 х х х хск1 2 х
ск13 х х х х хск14 х
CKl5 х



Система менеджменту якостi
OCBITHЬO-HAYKOBA ПРОГРАМА

к Енергетичне машинобудуваннJI))

Ш"фр
документа

СМЯ НАУ ОНП
07.01.03 _02 -202l

стор.22з2З

5. 1Иатриця забезпечення програмних результатiв цавчапця (ПРН)
вiдповiдними компонентами ocBiTнbo- науковоТ програми
ок
1.1.1

ок
1.1,2

ок
l .1.3

ок
|.2,1

ок
1.2.2

ок
l .з. 1

ок
1 .з.2

ок
1 .з.з

ок
l .3.4

ок
l .3.5

ок
1.4.1

ок
1.4,2

ок
1.5.1

пр01 х х
пр02 х х
пр03 х
пр04 х
пр05 х х х х х
пр06 х
пр07 х

хпрOв х х х
пр09

х
пр10 х
прl 1 х
пр12 х х х
прlз х х х
пр14 х х
пр15 х
прtб х
пр17 х х
пр18 х х х х х
IIр19 х
пр20 х
пр21 х
гр22 х
пр2з х
пр24 х



Система менеджменту якостi
OCBITHЬO-HAYKOBA ПРОГРАМА

<<Енергетичне машинобудування)

Ш"фр
документа

СМЯ НАУ ОНП
07.01.03 -02-202l

стор. 2З з 2З

П.I.Б. отримувача

Аркуш поширЕннrI ,окумЕнтА

АРКУШ ОЗНАЙОN{ЛЕННЯ З OKYIИEHTONI

Ф 03.02 _ 01)

(Ф 03.02 - 02)

лкуш рЕ€стрАцIi рЕвIзIi

АРКУШ ОБЛIКУ ЗN{IН

(Ф 03.02 _ 04)

(Ф 03.02 - 03)

Прiзвище iм'я по-батьковi

Ns
пор. прiзвище iпл'я по-батьковi flата ревiзii Пiдпис Висновок щодо

адекватностi

Л9
змlни

ЛЪ листа (сторiнки) Пiдпис
особи, яка

внесла
змiну

Щата
внесення

змiнlл

Щата
введення

зпtiнизмiненого замiненого Нового Анульо-
ваного

(Ф 03.02 - 32)

iнiцiалrr, прiзвr.lще


