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1. lль ос lиноl пDоI
Роздiл 1. Загальна iнформацiя

1,1. Повпа назва закладу вищоi освlти
та структурного пlдроздlлу

Нацiональний авiацiйний унiверситет,
Аерокосмiчний факультет;
Кафедра пiдтримаяня льотноi придатностi
повlтDяЕих счлен.

1.2. Ступiнь вищоi освiти та назва
квалiфiкацii мовою оригiна.ltу

Освiтнiй стулiнь: магiстр
Освiтня квалiфiкацiя: магiстр авiацiйного
тDаIIспоDтч.

1.з. Офiцiйна назва ocBiTнbo- ,

професiйноi програми та
спецiалiзацii (за HMBHocTi)

Техцiчне обслlтовування та ремонт повiтряних
суден 1 авlадвиryнlв

1.4. Тип диплому та обсяг ocBiTHbo-
поофесiйноi програл.ли

,Щиплом магiстра, одиниrтний, 90 кредитiв СКТС,
TenMiH навчання 1 niK 4 мiсяцiв.

1.5. Акредитацiйва iнституцiя Акредитацiйна комiсiя MiHicTepcTBa освiти i
наlки Украiни (сертифiкат серiя УД Nq 11005837
вiд 06.1 1 .2018 о.)

1.6. перiод акредитацii Сертифiкат дiе доlлипня 2023 року
1;7. Щикл/рiвень !ругий (магiстерський) piBeHb вищоi освiти

вiдповiдае сьомому квалiфiкацiйному рiвню НРК
Украiни, FQ-EHEA - другий цикл; EQF-LLL - 7
DBeIib .

1.8. Передlмови HaяBHicTb освiтнього сryпеня бакалавр

1.9. Форма навчання Очна (денна), заочна, дистанцiйна); чи ixHe
поеднаннrI.

i.10 Мова(и) викладання YKpaiHcbKa, англiйська.

1.11. IHTepHeT - адреса постiйного
розмlщецня опису ocBlTнbo-
пооtьесiйпоi поограми

http : //www. nau..edu. ua
http://aki.nau.edu.ualabituTienb2/spec akf/

роздiл 2. Цiль освiтньо-професiйноi програми
2.t. I_{iль ОП <Технiчне обслуговування та.ремонт повiтряних суден l авlадвигунlв)

полягае в пiдготовцi наукових фахiвuiв здатних до комплексного розв'язання
складнкх задач у сферi розвитку та удосконалення системи технiчного
обслуговування та peMoHiy повiтряних судеrт i азiадвигlтriв, пiдготовка до здiйснентrя
керiвних функцiй наукових груп та наукових напрямiв.
оп <технi.ше обслуговуванiя та ремонт повiтряних суден i авiадвиг}ъiв> вiдповiдае
Micii НАУ, у якiй 

, 
наголошуеться, щодо внеску НАУ у розвиток :y.:iilryl?3 'uнацiональному та мlжнародЕому рlвнях через генерацlю нових зII:lнь та lнЕовацlинrх

iдей на ocHoBi iнтеграчi'i та iнтерЕацiоналlзацii осЪiти, дослiджень i практики,,.так i
наданця високоякiсних ocBiTHix та науково-дослiдних послуг громадянам УкраiЪи та
iноземцям при пiдготовцi фахiвцiв авiацiйно-космiчноi галузi

Роздiл 3. Характеристпка освiтньо-професiйноi програми
3.1. Предметна область (Об- ект.

дiяльностi, теоретичний змiсф
Об'екm diмьносlиi., процеси наземноi технlчно1
експлуатацii та ремонту повiтряних суден i
азiа цвцryцi*. Теореmuчнuй змiс rп : роздiли наук.и
та технlки, якl вивчають зilкономlрностr процесlв
створенЕ{я, експлуатацп, ремонту, застосування за
призначенням та здiйснення наукових дослiджень
v зазначецiй сферi.

з.2. Освiтньо-професiйна .програма, базуеться на
загальЕовlдомих 1нженерних наукових
результатiж та практицi у системi техцiчноi
експлуатацii та ремонту повiтряних суден, у
Dамках яких можлива подальша професiйна

\Jрlснriщrя Uuбlrtrbu-trPuч99r п п(,

прогрzlми
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кар'еDа i подtlльше навчання ч даЕiй галчзi.
J_ 1- Основний фокус ocBiTHbo-

професiЙноi прогрtlми та
спецiалiзацii (за наявностi)

Загальна вища ocBiTa другого рiвня у галузi знань
(Транспорт> з поглибленим вивчеЕЕям
теоретичних основ технiчноi експлуатадii та
ремонту повiтряних суден i авiацiйних двигунiв,
сYчасЕих методlв та техЕологlи 1х експлYатац11.

з.4. Особливостi освiтньо-професiйноi
прогрtш{и

Програма передбачае вивченIuI теоретичних
основ та су{асЕих технологiй побудови та
експлуатацii сучасних повiтряних суден.
Професiйну та практичну пiдготовку з областi
пlдтримання льотноr придатЕост1 зtlвдяки
технiчного обс.ryтовування та ремоЕту
повiтряних суден i авiадвиryнiв. Вiдмiннiсть
програми вiд iнших - авiацiйна c[pл\,IoBaнicTb
змlсту нzвчання з використашлям с}п{асних
зразкiв авiацiйноi технiки.

Роздiл 4. Придатнiсть випyскникiв до працевлдштyвацня та подальшого Еавчання
4.1. Придатнiсть до працевлttштувtlння Випускники пiдготовленi до роботи за

нацiонаrьним класифiкатором УкраiЕи, а caJ!{e:
- Науковий спiвробiтник (авiацiйний травспорт);
- Iнженер з експлуатачii повiтряних суден на еталi
наlково-дослiдвих випробувапь.
Викладачi унiверситетiв та вищих навчrlльних
зtlкладlв:
- Асистент;
Викладач вищого навчальЕого закJIаду.
Iнженер з технiчного обслуговуваняя, ремоЕту та
дiагностики авiацiйноi технiки.
Iнженери (iнших галузей iнженерноi справи)
впроваджеш{я iнновацiйних технологiй на
транспорт1:
- Iнженер з органiзацii експлуатацii та ремонry;
- Iнженер з ремонту;
- Iвженер з транспорту;
- Iнженер з впроваджеIпш HoBoi технiки та

технологiй.
4.2. Пода.rrьше навчаЕЕя Можливiсть навчfi{ня за програмою третього

(освiтньо-наlкового) рiвня вищоi освiти. Набуття
додаткових квалiфiкаuiй в системi
пiслялипломноi освiти

Роздiл 5. Викладання та оцiнювання
5.1. Викладання та навчаЕIuI (методи,

методики, технологii, iнстрlменти
та обладнання)

Сryдентоцентрований пiдхiд у навчаrнi,
самоЕавчаЕЕя, проблемно-орiентоване ЕавчаЕЕя,
комбiнацiя лекцiй, лабораторних, пракtиIших
залять iз розв'язшrням ситуацiйЕих завдань та з
використчlнням кейс-методiв, дiлових iгор,
мiждисципл iнарних тренiнгiв. що розвивчlють
кошryrriкативнi та лiдерськi нtlвички й уrrtiння
працювати в комаrцi, виконalння проектiв,
дослiдницькi лабораторнi роботи, тестуванЕя на
паперовому/електронному Еосiю, дистанцiйна
ком}пiкацiя }^rасникiв освiтнього процесу через
засоби комунiкацii, вбудованi до системи
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управлiння Еalвчанням (LMS), електронну пошту>
месенджери (Viber, Теlеgrаm та iH.),
вiдеоконференцii (MS Teams, ZOOM, Google
Meet, Skype та iH.), форуми, чати тощо,
виробнича, наукова та переддипломва практика
на пiдприемствах, пiдготовка магiстерськоi
квалiфiкацiйноi роботи.

5.2. Оцiнювапня Письмовi екзамени, диференцiйованi залiки,
практика, есе, презеЕтацl1,. поточнии коЕтроль,
практичн1 та семlнарськ1 заняття, проектна
робота, квалiфiкацiйний екзамен, зtlхист
магiстерськоi роботи, тощ9. KpiM того,
оцlЕюванЕя знань. студенflв можливо .9
використашшм методlв дистаяцlиних комункацlи
}п{асникlв освlтнього пDоцесY.

Роздiл 6. Програмнi компетентностi
6,1. Iнтегральнi

Компетентностi (IK)
IK Здатнiсть розв'язувати складнi задачi
дослiдницького таlабо iнновацiйного характеру у
сферi авiацiйного ц.lнспорту або у процесi
подальшого навчання в застосуваЕЕям положень,
теорiй та методiв природничих, технiчних.
iнформачiйних та соцiа,тьно-економiчних наук,
що характеризуеться комплекснlстю та
невизцаченlстю чмов.

6.2. Загальнi
компетевтностi (ЗК)

ЗК 01. Знання та розуплiння предметноi областi та
розум iH ня лрофесiйноi лiяльностi
ЗК 02. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою
ЗК 03. Навички використання iнформацiйнпх i
комунiкацiйних техяологiй
ЗК 04..Здатнiст.ь проведення дослiджень на
вlдповlдному plBH1
ЗК 05. Здатнiсть до пошуку, оброблення та
ана,riзу iнформацii з рiзних джерел
ЗК 06. Здатнiсть виявляти. ставити та вирiшрати
проблеми
ЗК 07. Здатнiсть приймати обтрунтованi рiшення
ЗК 08. Здатнiсть працювати в мiжнародному
контекст1
ЗК 09. Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати
якiсть викон}ъацих Dобiт

6.з. Фаховi компетентностi (ФК) ФК01. Здатнiсть розробляти i реалiзоврати
HayKoBi та прикладнi проекти в сферi авiацiйного
транспорту
ФК 02. Здатнiсть застосовувати. системний пiдхiд
до вирlшення шженерних мlждисциплц{арнrх
проблем в авiаuiЙного транспорту
ФК 03, Здатнiсть врzжовувати правовi, соцiальнi,
екологlчн1, етичн1, економlчн1 та комерцlинl
аспекти. що впливitють на прийняття та
реалiзацiю рiшень на авiацiйному транспортi
ФК.04. Здатнiсть iнтегрувати знання_ та
вирiшувати складнi HayKoBi та виробничi
проблеми у сферi авiацiйного транспорту, з
YDiжчвalнням шиDшого мlждисциплlнарЕого
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контексту
ФК 05 Здатнiсть управляти технологiчними
процесtlми у сферi авiадiЙного транспорту, якi е
складними, непередбачуваними та потребують
нових стратегiчних пiдходiв
ФК 0б. Здатнiсть впроваджувати сr{аснi
технологii, дослiдя(увати, .аналiзрати та
вдоскоIlaIJIювати технологlчн1 процеси
авiацiйного трапспорту
ФК 07. Здатнiсть обирати оптимальнi матерiали,
обладнання та зчжоди для реалiзацii HoBiTHix
технологiй на авiацiйному тр,шспортi
ФК 08. Здатнiсть планувати, оргаяiзовувати та
здiйсЕювати HayKoBi дослiдження у сферi
авiацiйного транспорту
ФК 09. Здатнiсть застосов).вати сучаснi методи
моделювання та експериментiIльного
дослiдження об'ектiв i технологiчних процесiв
авiацiйного трацспорту.
ФК10. Зцатнiсть оргtшiзувати роботу колективiв
виконавцlв заради досягнеЕня постЕlвленоl мети,
}хвzrлювати Й реатriзовувати yllpaBлiнcbкi рiшення
в уIйовах спектру думок, визначати порядок
виконtшIня робiт з експлуатацii й ремонту
авiацiйноi технiки та тохнiш{ого обслуговуваяня
технологiчного устаткування.
ФК11. Навички експлуатацii повiтряних суден,
зберiгаяня, заправлення, техЕltlного
обслцовування й ремонту авiацiйноi техцiки.
ФК12. Здатнiсть до розробки виробничих
програм з технiчного обслуговування, cepвicy...

ремоЕту та 1нших послуг при оксплуатац11
авiацiйноi технiки на базi глибоких
фундалtентальних i спецiальних знань.
ФК13. Здатнiсть до проведення технологiчних
розрахyl{кlв пlдприемства з метою визЕачення
потреби в персоЕалi, виробIIичо-техЕiчнiЙ базi,
матерlаJIах, запасних частинах.
ФК14. Здатнiсть до органiзацii й проведеняя
контроJIю якостi технiчного обслуговування й
ремонту повlцянрrх. суден, дотримtшIUI
державних вимог зi збереження льотЕоi
придатностi й забезпечення безпеки польотiв при
експлуатачii авiацiйноi технiки.
Фк15, Навички iз забезпечення безпеки
експлуатацii (у тому числi екологiчноi),
зберiгання, обслуговlъання авiацiйноi технiки й
технологiчного устаткуванЕя, безпечних умов
прац1 персоналу.
ФК16. Навички оцiнювати технiко-економiчну
ефективнiсть експrryатацii повiтряних суден i
техвологi.ших процесiв, готовнiсть брати yracTb
у розробчi рекомендацiЙ з пiдвищення
експлуатацiйно-техцiчцих характеристик
експлуатачiТ авiацi йноi технiки.
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ФК17. Здатнiсть розробJuIти моделi, якi
дозволяють прогнозрати змiну технiчного стану
об'сктiв авiацiйноТ технiки. вiдслiдковувати
параметри ефективностi ij' технi.лlоi експлуатацii
на базi сучасних аналiтичних методiв iскладних
моделей.
ФК18. Здатнiсть розробляти плани, прогрtlми. й
методики дослlджень> практичнl рекомепдацп з
використання результатlв дослlджень.
ФК19. Здатнiсть до розробки.. органiзацiйно-
технlчЕо1, нормативно.-методичноl докр{еятацl1 з
технlчно1. експлуатац11 та ремонту повlтряних
сYден 1 авlмвигчнlв

Роздiл 7, Програмпi Dезуль,r,ати навчання
7.1. Програмнi результати навчання ПРН 01. Спецiалiзованi концептуальнi знання, що

вкJlючають cyracHi HayKoBi здобугки у сферi
авlацшного транспорту 1 € осЕовою для
орипнапьного мислення та проведення
дослlджень
ПРН 02. Застосовувати сучаснi методи наукових
дослiджеrть, органiзацii та планрання
експерименту, цифровi технологii, методи,ша}лiзу
дalних дJuI розв'язання складних задач авiацiйного
траI{спорту
ПРН 03. Вiльно презентувати та обговорювати
результати дослlдr(ень та шЕовацlи, 1нш1 питiuIня
професiЙноi дiяльностi державною мовою та
англiЙською або однiсю з мов Kpaiн
европейського Союзу в уснiй та письмовiй
формах.
ПРН 04. Застосовувати у професiйнiй дiяльностi
унlверс€rльн1 1 спецlалвовallll системи упрttвлlнЕя
життевим циклом (PLM), автоматизоваЕого
проектування (CAD), виробяицтва (САМ) та
iнженернrтх дослiлжень (САЕ).
ПРН05. Розробляти i впроваджувати
енергозберiгаючi технологii авiацiйного
трzlнспорту.
ПРНOб. Органiзувати та керувати роботою
первинIIого виробничого, проектното.л, або
дослiдницького пiдроздiлу у сферi авiацiйного
траЕспорту, оцiнювати . ефективнiсть i
результативнlсть дшльност1 персоналу 1

пlдроздJrу.
ПРН 07. Розробляти та аналiзувати фiзичнi,
математичнi та комп'ютернi моделi, що
стос}.ються створення, експлуатацii, технiчного
обслуговуваяня та ремонту об'ектiв авiацiйного
трансшорту.
ПРН 08. Передавати своi знання, висновки,
рiшення i пiдrрlтrтя iх прийнятгя фахiвцmл i
неспецtалlстам, у тому 1Iисл1 осоОам, що
навчаються, в яснiй i однозначнiй формi.
ПРН09. Опрацьовlъати технiчнi реглаI\.{енти,
rrриймати участь у.Ц розробленнi , та
органiзовчвати технологiчнi процеси у сферi



Систома менеджменry якостi
ОСВIТНЬО-ПРОФЕСIИНА ПРОГРАМА

<Технiчне обслчговчваяня та реvон г повiтряних
судеп i авiадвиryнiв>l

Спецiальностi 272 Авiаuiйний транспорт
Дрlтого (магiстерського) Diвня

Ш"фр
документа

смяндуопп
07.06-03_2021

стор, 9 з 18

авiацiйного транспорту, забезпечувати безпеку
виробництва.
ПРН 11. .Використовувати в науково-техЕiчнiй
дlяльност1 принципи та методи системного
аIIалiзу, ан€rлiзувати причинно-Еаслiдковi зв'язки
мiж зцачущими факторал,rи та TexHiKo-
економltшими характеристика}{и.
ПРн 12. Забезпе.г}.вати експлуатiщiю повiтряних
суден, зберiгання. заправлення, технiчне
обслугов}ъанЕя й ремонт авiацiйноi технiки.
ПРН 13. Розробrrяти виробничi прогрilми з
технiчного обслуговування. cepBicy. ремонry та
iнших посrrуг при експлуатацii авiацiйноi технiки
на базi глибоких фуrдаr.rента.ltьних i спецiальнrх
знzlнь.
ПРН 14. Проводити технологiчнi розрzжунки
пiдприемства з метою визначення потреби в
персоналi, виробничо-технiчнiй базi, матерiалах,
запасЕих частинalх.
ПРН 15. Проводити контроль якостi технiчного
обслуговуваIrня й ремонту повiтряних судiв,
дотриматись державних вимог зi збережеЕня
льотноi придатностi Й.. забезпечекня 

. 
безпеки

польотlв при експлуатац1l авlацlино1 технlки.
ПРН 1б. Забезпечlъати безпеку експлуатацii (у
тому числi екологiчну), зберiгання,
обслуговування авiацiйноi технiки й
технологiчного устатк}ъання, безпечпi умови
прац1 IIерсоналу.
ПРН 17. Аналiзрати технiко-економiчну
ефективнiсть експлуатацii повiтряних суден i
технологiчних процесiв, брати yracTb у розробцi
рекомендацiЙ з пiдвищення експлуатадiЙно-
технiчних характеристик експлуатацii авiацiЙноi
техвlки.
ПРН l8. Розробляти моделj, якi дозволяють
прогноз}ъати змiну технiчного стiшу об'ектiв
авiацiйноi технiки, вiдслiдковувати параметри
ефективностi ii. технiчноi експлуатацii на базi
сучасних аналlтичних методlв 1 скjIадних
моделей.
ПРН19. Розробляти органiзацiйно-технiчну,
Еормативцо-методичну докр{ентацiю з TexlfiImoi
експлчатаrrii повiтDяЕих сYден.

Роздiл 8. Ресчрсне забезпечеЕня Dеалiзацii пDогDами
8.1. Кадрове забезпечення Bci науково-педагогiчнi працiвники, що

забезпеч}тоть освiтньо-професiйну програlrлу за
ква;riфiкацiею вiдповiдають профiлю i н_апряму
дисциплiн, що викладаються, мtlють необхiдний
стаж педагогiчноi роботи та досвiд практичноi
роботи. В процесi органiзацii навчальЕого
процесу за[учаються професiонали. з досвiдом
дослlдницькоl, )rпрllвлlцсько1, цIновацlино1,
твопчоi та фаховоi Dоботи.

8.2. Матерiально-технi,ше
забезпечення

Комп'ютернi класи, нttвчt}льнi лабораторii та
зразки авiацiйноi технiки, систем та агрегатiв
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повiтряних суден (Ангар. (НавчальниЙ центр,
авiацiйно-техн iчна база> Аерокосмiчного
факультету Нацiонаrьного авiацiйного
уЕiвеDситету).

8.3 Iнформацiйне та навчально-
методичне
забезпечення

Офiчiйний веб-сайт www.nau.edv.ua мiстить
iнформацiю про ocBiTEi .програI\4и, нzlвчальну,
наукову 1 виховЕу .. дlяльнlсть, структ}рн1
пlдроздlли, правила прииому, контакти.
Матерiали навчально-методичного забезпечення
освlтньо1 прогрtlми викладен1 в репозитарl1
Нацiонального авiацiйного 1ъiверситету за
посилапням:
http ://er.nau.edu.ua./handleAtrAU/9 1 62
Bci ресурси наlково-технiчпоi бiблiотеки
доступнi через сайт }чiверситеry:
httol//www.lib.nau.edu.ua
Читальний зал забезпечений бездротовим
доступом до мережi IETepHeT.
Електронний репозитарiй EayкoBoi бiблiотеки
Нацiонального авiацiйного унiверситету:
htф://er.nau.edu.ua

Роздiл 9. Академiчна мобiльнlсгь
9. i. Нацiональна кредитна мобiльнiсть flBocTopolrнi договори мiж Нацiональним

авiацiйним унiверситетом та Технiчним
унiверситетом УкраrЪи (KIII), та Нацiона,rьним
аерокосмiчним унiверситетом iM. Н.е.
Жlковського <Харкiвським авiацiйцим
lнститчтомD.

9.2. Мiжнародна кредитна мобiльнiсть У рамках Еразмус+К1 договiр про
спiвробiтництво мiж Нацiональним авiацiйним
унверситетом та навчаJIьними закладilми
европейського союзу.

9.з Навчання iноземних здобувачrв
вищоi освiти

CTBopeHi 5,мови для навчання iноземних
здобчвачiв вишоi освiти.



Система менед2кменту якосt i
ocBlTH ьо_проФЕсlЙнА прогрАмА

(технiчне обслчговчвання та оеvонт повi lDяних
судеr i авiадвиryнiв))

Спецiмьностi 272 Авiацiйний транспорт
другого (магiстерського) рiвtlя

Ш"фр
документа

СМЯНАУОIШ
07.06-0з-2021

стор. 11з 18

2. Перелiк компонент освiтпьо-професiйноi програми
та lx логlчна послцовнIсть

* Вuбiрковi компоненmu обuраюmься зdобувачамu вutцоt oczimu iз каmалоziв peKoMeHdoBaHtlx
lпа мьmернаmuвнuх BuбipKoBtlx duсцurtлiн.

2.1.п компонент

Код н/д
компоненти освiтньо-професiйноi програми

(навчальнi лисчиплiни, KypcoBi пDоекти (роботи),
практики, квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсчмкового

КОНТРОJIЮ

Семестр

обов'язковu компоненIп
ок1. .Щiлова iноземна мова 3,5 Екзамен 1

ок2. Фiлософськi проблеми наукового пiзнання з,5 ,Щиф. залiк 2

ок3. Иетодологiя прикладних дослiджень у сферi
rвiацiйного трilнспорту 3,5 ,Щиф. залiк 1

ок4. Математичrri методи моделювапня систем i
процесiв

з,5 ,Щиф. залiк 1

ок5.
Статисти.rне оцiнювання i прийняття рiшень 15 ,Щиф. залiк

ок6. tнформацiйнi технологii забезпечення процесiв
гехнi.шого обслуговуваЕня авiацiйноi технiки

?5 ,,Щиф. залiк 2

ок7. Щiагностика та системи коЕlроJIю технiчного
этану повiтDяних судеIl

3,0 Екзаrr,rен

ок7.1
Курсова робота з дисциплiни Дiагностика та
]истеми контролю технiчного стану повiтряних
эуден

1,0 Захист 1

ок8. Мiжнародне та державЕе регуrповання льотноi
придатностi повiтDяних судец

?ý .Щиф. залiк 2

ок9. Пiдтримання льотноi придатностi повiтряних
эчден 0САо Doc.9760)

4,5 Екзамен 2

ок9.1
Курсовий проект з дисциплiни Пiдтримання
пьотноi придатностi повiтряних суден
IICAO Doc.9760)

1,5 Захист 2

ок10.
Науково-дослiдна практика у сферi технiчного
обслуговування та ремонту повiтряних суден i
авiадвигунiв

4,5 ,Щиф. залiк 2

ок11. Переддипломна практика 10,5 Залiк _]

ок12. Сдиний державний квалiфiкацiйний iспит 1,5 Екзамен

ок13. Квалiфiкацiйна робота 15,0 Захист J

загальний обсяг обов'язкових компонент: 66,0 кредптiв €К1 с
Вuбiрковi компоненmu*

вк 1. исциплiна 1 Диф. залiк
вк 2. Дисциплiца 2 [и6. залiк

вк 6. исциплiна 6 ДиrЬ. залiк
Загальний обсяг варiативного компонеЕту 24,( кредити €КТ с

Загальний обсяг освiтньо-професiйноi програми 90,0 кредитiв €КI ,с
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2.2. Струкryрно-логiчца схема освiтньо-професiйноi програми

1семестр 2 семестр З семес,тр

г;l
Г";l
г"й-l

Г"l-
г;--l
t-й-
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3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

Форми атестацii здобрачiв вищоi
освiти

- квалiфiкацiйний iспит i захист квалiфiкацiйноi
магiстерськоi роботи.

Вимоги до сдиного державного
квалiфiкацiйного iспиту

- единиЙ державций квалiфiкацiйний iспит мае
перевiряти досягнення результатiв навчzlнкя,
визначених стаЕдартом вищоi освiти магiстра .ra

освiтньо-професiйною прогрzlмою <Технi.ше
обслуговування T а ремонт повiтрянrх суден i
авiадвигунiв>

Вимоги до квалiфiкацiйноi роботи Квалiфiкацiйна магiстерська робота повинна бути
виконана вiдповiдно з Методичними рекомендачiями
до виконання та оформлення дипломноi роботи
здобувача_п,tи вищоi освiти освiтнього ст}rпеня
(Магiстр) випускникiв спецiальностi 272 <Авiацiйllий
трансlrорт>, освiтньо-професiйноi програми <Технiчне
обслуговування та ремонт повiтряних суден i
авiадвиryнiв/утлад. : О. В. Попов, В. I. Закiев,
С. I. Йовепко, А. М. XiMKo. * К. : НАУ, 2018. - 48 с.
Квалiфiкацiйна магiстерська робота не повинна
мiстити академiчний плагiат, фабрикацiю та
фальсифiкацiю.
Квыriфiкацiйна магiсторська робота мае передбачити
розв'язання складноi задачi дослiдницького або
iнновацiйного характеру у сферi авiацiйного
транспорту.
Квмiфiкацiйна робота не повинна мiстити
академiчного плагiату, фабрикачii, фальсифiкачii.
Ква,riфiкачiйна магiстерська робота ма€ бути
оприJIюднена на офiцiйному сайтi випусковоi кафедри/
в репозитарii Науково-технiчнiй бiблiотецi
Нацiонального авiацiйного унiверситету.
Оприлюднення квалiфiкацiйних робiт, що мiстять
iнформацiю з обмеженим доступом, здiйспюеться у
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

Вимоги до гryблi,шого змисту
(демонстраuiф

Захист квалiфiкацiйноi магiстерськоi роботи повиЕен
виконратися у спецiально пiдготовленому
примiщеЕнi для забезпечення якiсноi роботи членiв
квалiфiкацiйноi KoMicii, розмiщення презентацiйного
MaTepiмy здобувачем вищоi освiти та можливостi
використaння мультимедiйних засобiв;
У процесi зtlхисту в присутностi квалiфiкачiйноi
екзаменацiйноi Koмicii можлива присутнiсть cTopoHHix
зацiкавлених осiб.
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4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей
компонентам освiтньо-професiйноi програми
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зк01 + + + + + + + + +

зк02 + + +

зк03 + + + + + +

зк04 + + + +

зк05 + + + + + + + +

зк06 + + + + + +
зк07 + + + + + + + + +

зк08 + + +

зк09 + + + + +

Фк01 + + + + + + + + +

Фк02 + + + + + + + +

Фк03 + + + + +

Фк04 + + + + + + + + +

Фк05 + + + + + +

Фк06 + + + + + + + + +

Фк07 + + + + +

Фк08 + + + + + + +

Фк09 + + + + + + +

Фк10 + + + + + +

Фкl1 + + + + + + +

Фкl2 + + + + + + +

Фкlз + + + + +

Фкl4 + + + + + +

Фк15 + + + + + +

Фк16 + + + + + + + + +

Фк17 + + + + +

Фк18 + + + + + + +

Фк19 + + + + + + + +
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Спецiальностi 272 Авiачiйний транспорт
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5. Матриця забезпечення програмних результатiв цавчапня (ПРН)
вiдповiдними компопеЕтами освiтньо-професiйноi програми
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прн01 + + + + + + +

прн02 + + + + + + + + +

прнOз + + + + + + + + +

прн04 + + + + + +

прн05 + + +

прн06 + + + + + + + +

прн07 + + + + + + +

прн08 + + + + + + +

прн09 + + + + + + + +

прн10 + + +

прн1 l + + + + +

прн12 + + + + + +

прнlз + + + + + +

прн14 + + + + +

прн15 + + + + + +

прн16 + + + + + +

прн17 + + + + + + +

прн18 + + + + +

прн19 + + + + + +
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РЕЦЕНЗIЯ-ВIДГУК
на освiтньо-професiйну програму <Технiчне обслуговування

та ремон l ловiтряних с5 лен i авiалвигl нiв"
лр5 гоt о (vагiсr ерського; рiвня вищоi ocBir и

за спецiальнiстю 272 <Авiачiйний транспорт)

Пiдготовка злобувачiв вишоi освilи з технiчноtо обслl говування i pevoHry повiтряних с5лен i

авiалвигунiв для авiацiйноi галузi Украiни с важливим завданням. Нацiональний авiацiйний унiверситет мае

багаторiчний досвiд, потужний кадровий потенцiа_л та матерiально технiчну базу для пiдготовки

висококвалiфiкованих спецiалiстiв такого профiлю.

Подана до рецензування освiтньо-професiйна програма охоплюе широке коло питань з вивчення

ЗаКОНОМiРнОСтеЙ i iнновацiЙних технологiТ виробничтва, експлуатачii та ремонту авiацiйноi технiки, а .t,акож

rlровадженням у зазначенiй сферi наукових дослiджень та практичноi професiйноi дiяльностi майбутнiми

фахiвuями. Необхiднiсть пiдготовки фахiвчiв з rехнiчного обслlговlвання Ia ремонlу повiгряних сlлен i

авiалвиг5нiв vагiсlерськоtо рiвня вишоТ освiти викликана iнrенсивниv розвитком авiацiйноТ tалlзi. значним

ускладненням i високими вимогами до надiйностi авiацiйноi технiки, а також ротаuiсю та необхiднiстю

поповнення авiацiйних пiдприсмств i компанiй ква,riфiкованим iнженерним персоналом.

Навча-льний план пiдготовки магiстрiв за освiтньо-професiйною програмою <Технiчне обслуговування

та ремонт повiтряних суден i авiадвигунiвl, вiдловiдас завданням освiтньо-професiйноТ програми.

Загальний обсяг навчальних дисциллiн. Iх слрямованiсгь та послiдовнiсtь вивчення вiдповiдають

струкryрно-логiчнiй cxeMi пiдготовки злобувачiв вищоТ освiти

вiдповiднiсr ь пiдtотовки с) часним запитоv роботолавшiв,

профiля i в ttiлому забезпечус

м,

А. Л. Калiшнко


