
(Ф 0З.02 * lt)71

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

Нацiональний авiацiйний унiверситет

ocBITHbo _ проФЕсrЙнд прогрА]\{А
ttТ'r,}пiчtrе обслчговyвання та ремонт повiтряних сl,дtеJl i авiалч*it_{J]йz:

(нйменування ОПП)

flершого (бакалаврського) рiвня вищоi] освiти

за сltеriiальнiстю

галузi знань

tlcBiTHrt квалiфiкацiя :

21 <Тпанспоlэт>
(шифр та найменуванtrя галузi)

аЕlацrиного_тр air с п о рту
(наiлменування квалi(r i Karrii)

смя нАу опп 07.02.03 * 0l _ 20

Затверджено
Гол

Вводиться в дiIо наi(азом ректорl

icacHKo
(наказ

OcBiTHbo - професiйна програi\,l i]

киIв

вiд ][ji !l ;1 l



Система менеджменту якостi
ОСВIТНЬО_ПРОФЕСIИНА ПРОГРАМА

,, 
-Гех 

н iчне обслуговування та ремонт повiтряних
с.уден i авiадвигчнiв,,' (найменування ОПП) стор.2з2l

ДIС ЯК ТИМЧАСОВА ДО ВВЕДЕНrUI СТАНДАРТУ ВИЩОi ОСВIТИ УКРАiljИ

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освiтньо-професiЙноi програми

смя нАу otlll
07.02.03 - 0l - 20 llJ

ПОГОДЖЕНО

Вченою радою Назчаrьно-наукового
аерокосмiчного iнституту

IIротокол Jф g

вiд" /ý " *,У

Голова Вченоi ради НавчаJIьно-науковоl,о
аерокосмiчного iнституту

,а; r1 (с.ffмитрiсв)
-_-_*____7v--
ПОГОДЖЕНО

Науково -методично-редакцiйною радок)
Навча-ltьно-наукового Аерокосмiч}Iого
1нституту

протокол Nч

ьiд" И '!

голова Нмр
iнституту

Навчально-наукового

В. Кравuов

llогоджЕно
Науко во-методичною радою унiверситету

протокол Nс {
вiд" 07 " 06 20l8p,

I1popeKTop НАУ з навчальноi роботи

Голова IIMP НАУ
(А. Гудманян)

поi-оджЕно
Кафедрою збереження льотноi придатностi
авlацlиноl технlки

протокол засiдання J\Ъ 6
201 8 р.

(С.Щмитрiсв)

2018 р.

к
af zсlB р.



Система менеджменту якостi
ОСВ IТНЬО_ПРОФЕСIИНА ПРОГРАМА

кТехнiчне обслуговуванrrя та ремонт повiтрялlих
суден i авiадвигуtliв,,, (найменування ОПП)

смя llA},()Illt
07.02,0]-0l _20llt

стор.3з2l
--1

Ш"фр
докумен,га

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОI;JiЕНО РОБОЧОЮ ГРУПОЮ (спецiа-llьн ocTi 27 2 Авiацiйний транспорт) у сrtrlадi :

IGрIвI]ик роБочоi групи:

N{ОJIОДLIОВ М.Ф. - (к.т.н., с.н.с,, доцент кафедри збереження льотноi придатносri
авiацiйноi технiки)

t tilЕ[JИ РоБоЧо] t'РУПИ:

ДN4ИТРi€В С.О. - (д.т.н., професор, завiдувач кафедри збереження льо,гноТ придатностi
авiацiйноТ технiки)

ГJУL]КОВ IО.П. - (к.т.н., доцент, доцент кафедри збереження льотноi гtридатriостi

авiацiйноi технiки)

СВСЮt{ОВ €.К). - (старший викладач кафедри збереження льотноi при/цатноL]тl

авiацiйноi технiки)

Сl]{ОI,СЬiiИЙ СВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ * I{ачаJIьник вiддiлу пiдго,говки iilitteti,.,pii,,-
,гс:хгtiчltого складу 13iдокремленого структурного пiдроздiлу Yrcpaepopyxy, L[ентра гliilгоl-сэtlкt,t

;tB i :t"L{i i"t t i о г о гlерсо] l алу та сертифiкацii, к.т.н.

РецензiТ-вiдгуки зовtтiшнiх стейкхолдерiв (додаrоться).
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Роздiл 1. Загаlrьна ацrя
I IoBHa назва закладу вищоi
осtзiти та структурного
пiдрозлiлу

I i iiявнi cTt, акредитацiТ

i.l

Основнлtй фокус ocBiTHbo
п рофесiйноi програпtи та
сrrеrtiаtiзацii

особливостi ocBiTHbo
rrрофесiйноТ програми

Нацiона,rьний авiацiйний унiверсиl,е,r.
Навчально-науковий aepoKocMi чн и ii i н cTtl r. r,,,г.

Кафедра збереження льотноТ прида-I-нос,t.i
авiацiйноi технiки

Бакапавр з авiацiйного транспорту

науки УкраiЪи, сертифiкат серiя
нл J\ь_lлLlýý_д]дj!цц_2 0 ц р.
Fо-ЕнЕА _ ший Llикл, I{PK - 7 ptBetib

Програма передбачас вивчення теоретичлlих

основ та сучасних технологiй побулови та

l.N \ltllrд(ц'1 викладання__--
i (,) i epMiH дii' освiтньо-професiйноi

hшр-[wщудацдdц,дд
1r ttp ://wwn . icit.nau. ed u. uа

l црЦlgglцjlо_!црglрglчIg
Роздiл 2. Мета tlсвiтньо-професiйноТ програми

. |iцLlцlц4щ]1 з е_цgцлуqтацii та р9щонту пов
Ро lдiл 3. стика освiтньо-професiйноI проI,раýlи

] ilредметriа область (галузь знань, l Га-,lузь знань: 27 кТ'рансгlорт>
Спецiальнiсть: 1 27 кАвiацiйrrий

III)0гра\Iи

Освiтньо-професiйна, базусться на
загальновiдомих iнженерних резуль,гaтах,гit
практики у системи технiчrtоi ексli,l;r,ыгilt{ii га

peMoFITy повiтряних судеп, y palvlitax ,lt(i,lx

можлива подаJIьша rrрофесiйна кар'сра i

)._) Зага,тьна вища clcBiTa першого р]вllя :jil

спецlаJIьнlстю Авiацiйний Iра ljcll()pT

Спецiалiзацiя програми полягас в oB0"lo,_lltlHi

знань щодо конструкцii iroBiTp.чHltx (]"\,]iei,I i

авiадвигунiв iх технiчного обслугсlв\,вffIl,гtя l;:i

]__
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передбачас яе менше 30 вiдсотпiв npaK,ruiio;
пiдготовки. Вiдмiгrнiсть llрограми вiд iнLltиl<
авiацiйна сIIрямова}Iiсть зпriсту наRчання lJ

викорl{станнял.I сучасних зра.з к i в ав i at t i й rr cli
TexHiKrt. НеобхiднiстL.практики на

i KoilкpeT}roпty типl поRlтряЕlсго суднtl.

| Прс,граrчlа такOж ви кJiадастьс я ан г.il i t',i,.] ь l(() l( )

цц.ц-рцщirцщчдццуgщццýц jg#ftщщццLlзrl"дq jцдщ_.,!iLrrll*rliii
lТрrлдатгriСть до праЦевла,ш:гуваIig"rl l Випусп:ники ltiдгот.овленi,цо роботлl за

нацiонал ыtим к;та сиф iкат,сlролl УкраТlt и. а сам е :

Технiчнi фахiвцi в гztlтузi фiзлт,пlих Iiavк та
TexHiKlt.
Техгriчнi фахiвцi - мехаltiки.
Авiацiлiнил"l TexHiK з планера та двt-lгr,ttiгl_

'l'exHiK (п,rexaHilt) авiацiiir+и й з
експJIуатацii, гIовiтряних счдеI{ (cltcтc,vt
гtовiтряни>< счлен).
TexiriK-KortcTpyKTop; (MexaHiKa ).
'Гехнiк-техноJIоl, (l"rexaHi ка ).

Д4exaHilc з pe]vl онту тpai{clro i)T}l,
Jlbor lli фахiвr.ri.

Бсlптьtехан iK.
Бортоперато!r 9п1l1irбгIих лiтаtt i в.

н}кенер (lae,KaHiK) - випробува.i бо p,r,o в it l',i

Iнжеве1l бортоrзrrй.
IHx<eHep бортовий авiацiйiнсlТ ескадрtt tr,i'.

Iшкенер-iнспектор бортов;.iй.
IHжerrep-iHc l рукт{]р бортr,lви it

Старшил"t бортrlвлtй iirxteH ер atl ia ц i й t to l,r_i

загOну.
Старшиri борто вий лдех ан i lc il-iз i ltl li й l t cl l-tl

заl,оllу.
Техltiчlл,i фахiвцi в галl,зi управ;tit-titя,

- llопti.tник керiвtlиltа влtробtли.ltll ti

пiдроздiлу.
Фахirlець.

Спорiлненi гtервинtIi l]осади:
Iншi технiчrлi фахiвцi в rа;rl,зi {зiзи,tilttх }].Ivil, ,i,"

,t,ехнiки.

TexHiK з пiдготовклt виробниLi,гl]а,
TexHiK з пiдготовtсlt t,e>;H iчн оТ до tti,M ен"га ri iT

Те;<llс.,лtlг.

IHrпi отlератори о]l,г!IчI-]ого та елекl poHtloI,c

ус,га гI{уван!lя.
Texr,litc з дiагностл{lltiогi) ycтaTкyljaliii),.
lтlшi фахiвцi в га.зiузi освiти.
В иклiцач- сте:жисiт "

смя ttAy опtl
07.02.0j-0l _]0ltt
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Роздiл 5.

Виttладаrlня та
ttавчання

Роздiл б.

Загальнi
комлетентностi (ЗК)

]

MexaHiK-iHcTpyKTop бортовий.____;
Випускники Nlають прав9 продовжити
навчання на другому ocBlTrIboMy plBIll дJlя

практичнi заняття iз розв'язаFIням ситуацli,Iн1,1х

завдань та дiлових iгор, самостiйна робо,га на

ocHoBi пiдруlникiв та конспектiв, консчльтаl{iТ

з викладачами, експлуатачiйна - виробl;ича

практика на пiдприемствах, пiдготовка до

практики, лабораторнi звiтlл, KypcoBl I1роеt{,гt,t,

KypcoBi роботи, поточний контроль,

задачi та практичнi проблеми у llеtзнtй га,п\,зl

професiйноi' дiяльностi або у прочесi t:авчаrtгiя_

rцо передбачас HaJlBHicTb знань та застOсчваIltIя

ar"u""* теорiй i практичних tчtстt,дiв

вiдповiдноi науки.
ЗК1, Здатнiсть до абстрактного мислеFlllя,

аналiзу i синтезу.
зк2. Здатнiсть до навчання та самонаi]чанllя

(пошуrtу та анаIiзу iнформачii з рiзrrих

джерел).
ЗК3. Здатнiсть застосовуваги знання l,a

навички на практиlti.
ЗК4. Вiльне усне i письмове сгli"uкl,вання

украiЪською мовою та здатнiсть спiлttуватися

та читати iноземною мовою,
ЗК5. Мiжособистiснi навички 1п зцiltня,

ЗК6. ЗдатНiсть розв'язувати посr:авленi зад:tчi

та приймати вiдповiднi рiпrення,
ЗК7. Здатнiсть оцiнювати та забезпеч\,вати

якiсть виконуваних робiт.
ЗК8. Здатнiсть працювати як iндивiiiyil-T ьгrо,

так i в командi.
ЗК9. основи базових дослiдllицькllх IIaIJl-]ttOK ]

конструкТивниХ особливоСтерi, зас,гtlсl,tзliнllя i

правI{л експлуатаlдiI та ремонту ttоtзil-ряltuгtl

судна i авiадвигугtiв конкретного т[iгlу,

ФК2. Здатнiсть використовуi]ати ,ia

впровад}кувати HoBi техно-цогiТ у лllс,ttесi

одальше навчання

6]

_l

ба,ховi компетентностi (ФК)

- 
l експлУатацiТ паркУ повiтряних сЦ!1-] -l l
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авiадвигунiв з урахуванням особливосl,i
виконуочих заRдаIlь та умов експJIуатацiТ.
ФКЗ. Здатнiсть оформляти отриманi робо,li
результати у виглялi презеIrтацiй. lIayKOBO-

технiчних звiтiв. статеЙ i догrовiдсЙ itit

науково-технiчних конференцiях.
ФК4. Здатнiсть аргументувати вибiр r,leToltiB

розв'язування спецiалiзованих задач, крrlтиLllло

оцiнювати отриманi результати та зilхиu_Iати

прийняти рiшення.
ФК5. Здатнiсть
законодавства та
Украiни.
ФК6. Здатнiсть органiзувати роботу
до вимог безпеки життсдiяльностi
працi.
ФК7. Здатнiсть використовувати зFIання ll

фактичнi навички ulo/]o еttсп,,lyатаttij'л

обслуговування та ремонту гlовiтряного с},дна

його систем та його авiадвигунiв.

якостi матерiалiв в лабораторних умовах.
ФК9. Знати види та властивостi авiаttliйних
паливо мастильних MaTepiauiB tiи KOIi),Bt] i,it

аеродромний контроль та заправку ttсlвi-гряltttх

суден.
ФКl0. Здатнiсть врIконувати кон,гроjrь cTai,i\/ 1it

роботоздатнiсть аr,регатiв, систеNJ гlовi,гряноl-t,

судна i авiадвигунiв та пtlвiтряrrсlго судilа в

l_tiломУ.

ФК1l. Здатнiсть усунення основt{их г]U]\4оl]

агрегатiв та систем повiтряног() счлFiа l,it

авiадвигунiв за cBoeto спецiальнiстttl.
ФК12. Знати матерiали та Тх властиrзостi lllti
використовуються при булiвництвi повiт1,,яtlих

суден та авiадвигунiв.
ФКlЗ. Встановлтовати фiзичнi, фiзико-хlNIlLllll
та механiчнi процесlл, якi вiдбуваються }]

машинах в процесi iх експлуатацii i. на l]iйt

ocHoBi, з урахуванняNl ступеню осrзiченос,гi"
обiзнаностi та досвiду роботи викtlгtавцiз,

форплулюваги безпсlсерелньо для K())lit{oI i),t

них вiдповiдну залачу.

ФК8. Умiння застосовувати
експериментальнi методи для

ФКl4. Базуючись на знаннях
конструкцiй ПС], АД, принципiв

функrдiонапьних систем i

застосовуват L{

лер}кавних

зilаl{ I Iя

c,t,aгt,ita11,1-i в

вiдповiдtrо
il охорони

сучасlj l

оцitrки

l,иllовrtх

роботи Тх

аt,регltтilз.

спирак)чись на умiнI{я читати
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..Технiчне обслуговування та ремонт повiтряних
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Роздiл 7. П
Г[рограмнi результати навчання

ст,ор. 8

- вивчати конструктивнi схеми нових ,гltгtiв

ПС i АД;
- Опановувати IIризначення та KoгtcTpyKltiK,

окремих вузлiв Afl, ix взасмодiю в проllt-сi

функцiонування двигунiв ;

- визначати ocнoBi та допомiхснi ttарамtе,гри

роботи А!, функчiональних систем llC, Тх

номiнальнi, граничнi та аварiйнi значегIгlя.
ФК l 5. На ocHoBi базових знань з м iцнос l i t ll

опору матерiалiв, Teopii механiзмiв i машигl.
xiMii паливно-мастильних матерiалiв.
е пектронiки та електротехнi ки,
використовуючи статистичнi вiдопцостi з

надiйностi АТ прогнозувати втрат),
працездатностi обладнання,га устаткуван ня.

що може призвести до травматизму
виконавцiв.

льтати навчання
Знати проф есiЙн о - opic,H,l о ваrt l

дисциплiни спецiальнос,I1.
ПРН2. Мати знання та навичк1l lIlодrl
проведення експеримеI-1тiв, збор1, даних,i,а
первинноi обробки отриманих рез1,.ltьта,r iB

ПРН3. Мати знання iз HoBiTHix технtl.,lоl,iй ;l

проектування, виl,о,гоl}"ГlенFLri.

експлуатацii т,а вiдновлеttню авiацrйноТ
технiки.
ПРН4. Знати та розумiти вплив,гехгt i,ttttt:t

рiшень в сусrriльному. eKoHoNli,tlttlirlt.
соцiальному i екологiч}rому контекс,гi.
ПРН5. Вмiти застосовувати знаtll]rl лJiя

розв'язування задач з експлуатацiТ та pejvtoнT:r'

повiтряних суден i авiадвигунiв, характерних

для спецiа_пьностi.
ПРНб. Вмiти застосоI}увати знання технiчни>:

характерLIстик, конструктивних особливостей.
призначення i правил у проtlесi eKctt:l1,a,rirr.lii

повiтряних суден i авiадвигунiв.
ПРF17. Вмiти здiйснювати похIук irlфоllмаrtiI лз

рiзних джерелах для розв'я:]ання праl(,гиLlнt,iх

задач фунIсцiоrrуRаннrI ларку повiтря них cylteH
ПРН8. Вмiти ефективно працюватI4 яIi

iндивiдуа;rьно, так i у складi команди.
ПРН9. Вмiти по€днувати теорiю i практttкч. а

також приймати рiшення дJlя вирiшiсltня

завдань спецiальностi з ypaxvBaHlIrINi

загаJIьнолюдських цiнностей. cyclli;tt,ltttx.

державних та виробничих iHTepeciB.

Ш"фр
документ,а

смя llAy ollil
07.02.0J_0l -20l8

i

l

L____
,/ .l.

I

I

l

L .-----
] |ПРНlЦ Вмiти виконувати експерид9дрlьч]



Систеtчtа менеджмеtt-гу якостi
ОСВIТНЬО-ПРОФЕСIИНА IIРОГРА МА

,,Технiчне обсл)ч l tlвуваttц_8д репrонт повirряних
суден iавiадвиг.унiв"
(найменування ОПП)

Роздiл

смя ltAy OllI1
07.02.0J-0l -20llJ

стор.9з2i

дослiдження за професiЙною теN{атикоiо -l
ПРН1l. Вмiти оцiнювати отриманi результати
та аргументовано захищати прийнятi рiltlсttня.
ПРН12. Вмiння спiлкуватись. BKлIoLlalt)L| и \,cll\

та письмову комунiкацiЮ украiнськоlо lvl()Bol()

та однiс:ю з iноземних мов (англiЙськокl.

нlмецькою,
iспанською).

фран Ilузь tttlttl.

ПРНl З. Здатнiсть адаптуватись до tlоl]их ]

ситуацiй. обгрунтовувати. прийплат,lл ,i,a

реалiзовувur, у *a*ux компетенцii 1liшrенrlя.
ПРН1 4. Усвiдомлювати несlбхiднiсть Iltlt]LlallIirl

впродовж усього х(иття з метою поглиблегlttя

наб}тих та здобуття нових фахових знанl)-

удосконалення креативного мислення.
ПРНl5. Вiдповiдально ставиться до 

,

виконуваноi роботи та досягати поставлегiоТ

мети з дотриманням виN{ог професiйгrоТ етик1,1.

прн16. Здатнiсть застоеуваТl'I _:lнatiI{rl I '.r

розумiння пiодо опанування пpali],ItLl!lи\li{

Bci науково-педагогiчнi rrрацiвники. що
забезпечують освiтньо-професiйну iIpoI,paM)" за

ква_lliфiкацiею вiдпсlвiдають про(l iл ro i н а гl 1l я l,r ;,,

дисциплiн, lцо викладаIоться. IYIaK)TI)

необхiдний стаж педагогiчtлоi роботи та досвiit
практ}Iчноi робtlти. В прочесi органiзачii
навчаJIьного процесу зfu'lучаються
професiонали з /tocBilloM дос;riдни]lI]tt()l'-

управлiнськоi, iHHo Barti l",r ноi. TBop,t оТ та ф ах о Bcli

Навчальнi приtиitцення загаjiьного
використання потрiбне мати комп'кlте1lгii
класи, навчаiьнi лабораторiт та зразкlr
авiацiйноi технiки i систем та агрегатiв
повiтряних судеFI ( Ангар, кНавчаrьний шен,гр

авiацiйно-технi.lна базо HI-t AKl Hr\Y),
Оф iцiйний веб-сайт !щщдацýd11дll N,l i c,l,}I,1, ь

iнфорrчrачiю про ocBiTHi програмрt. tlавчаJIьJtу-

наукову i виховну дiяльнiсть. cTpyKTvpHi

пiдроздiли, правила прийомул KoнTatiTl,l.

Матерiаrи навчально-методичноl-о
забезпечення ocBiTHboi програми викладеlli в

деIIозитарiТ Нацiонально го авiацiйri о гсl

Рес
3. ]. l I{адрсlве забезпечення

Матерiал ьно-технiчrrе
забезпечення

l н форм aui йне,га I{авчаJIьно-

N4с,{,одич}lе

забезпечеtlня

l
l



Система менеджменту якtlстi
ОСВIТНЬО-ПРОФЕСИItА ПРОГРАМА

,, Технiч не обсл,чгов_уван l tя l а ремонт повiтря t t их
суден i авiадвигунiв,,
(найменування ОПП)

Шифр
докуNlента

смя tIAy опгl
07.02.0з_0l -20l8

Bci ресурси науково-технiчноi бiблiотеrtи
доступнi через оайт унiверситету:
lrttp ://www. lib.nau. edir. цg
Чита-ltьний зал забезпечений бездротовим
доступом до MeperKi IHTepHeT.

Електронний репозiтарiй науковоТ бiблtо,l,еrtlr
Нацiона,тьного авiацiйного ун iBepc rr тет у, :

ЦцМqr,^,,..r.1*
Роздiл 9. Академiчна мобiльнiсть

Flацiональна кредитна мобiльнiсть | Щвостороннi договори MilK Нацiонzt_ltьним
авiацiйним унiверситетом та Технiчним
унiверситетом УкраТни (КПI), та Нацiональним
аерокосмiчним унiверситетом iM. Н.е.
Жуковського кХаркiвськиl\I авiацiйr rим

У рамках Еразмус|К1 договiр про
спiвробiтництво мiж Нацiональним ав i а ц i йt гi и,r,t

унiверситетом та навчаJIьними закладами

CTBopeHi умови для навчання iнозепtгll,tх

L l цдl]]qi !9цlти здобувачiв вищоТ освlти.

2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноТ програми
та ix логiчна послiдовнiсть

2.1. Перелiк компонент ОПП

il - -T--El.un,.,,
З.0 | Екзамен

Сliб []иша математика Екзал,lеli

Ilкза;r,tен



[-бr<,Ч. ТЁr**rрЙхнiка i електронiка Л Е"фр.пцi-Йний

( )l( l() ( lсllоэцсr9lоjlj!а_цl _ ___ | , "".::"
i сlliГ i бi,,ооч аоiацiт ] 4.5 lЦиrbcpctlLtiiii)lilllll1i,|
Ll l i зtuttк

L

- 

^r 'r-гА "i;;-й;;япиRно-мастилLнi матеоiа,ти l З,tt
зацiк

} Iарисна геошtетрiя та iнженерна графiка

ОК t_i. Хirliя
i rjrcТr, Гтъ."*й**лrо*iпа()1(l6. Т'соDеlичtIа

i OI( I7 (Jl,rip MaTepi
iя i стандартизацiя

О i{ 11l_ |4ý_р9цдр9|9l9дццq]чIlкt

теорiя машин i механiзмiв + Кр
е,галi машин + КП (курсовий п

Термодин aMlкa 1тепл

иференl riйовани й

]ап ii(

зtt-rllк _ ]

Екзамегl

Екзамен
иференцiйованltй

Екзаr,tе ti

Екзапtеtt

Едlеryýд__,

Екзамен
ифе;эенчiйоваrtлtй

,зa.ltili

Llкзаrtеti
Ек:замен

ифереr r ш i Гл о Bitt t i.t i]

t"

t

ОК25. ] Лrодський фактор

4.0
4,0

l l __1LUl1[
l j,t' flифеllеrлrriiir ltiatttt й

l,.л.,:..

CJ с нови технiчноТ дiагностики

I tltC З: l К.,нструкцiя, мiцнiсть авiацiйних двигунiв та

i ,lовiтрянi гвинти + КП (курсовий проект)i tlовiтрянi гвинти + КЦfцурgщчЦ npq9
rС,К.1.i 

i Flпдйпiсr-*iuфйrоi *"rnк"
l : . f - ---=-Uj{_]-l. Асродllопlна ознайомлюва,lьна практика

Г. ОКЗrr. i Практ"чнi основи металообробки
i]] --. ___ |*__-

] сy.ltен

i dKiý. Ё;,iu;Iiйп..а*оrодu"с""о 
-

t lK]S. | ,\IltalliйHe законодавство
i

l

I Ul(2q. ' Бс,lttека гlсlльотiв

l

,--1,l1(.lrl 
-_ 

Аiiiацiйна безпека

l]иференlriйоtзан и й
ll | зал it<

-- --- -]З l;{lфсniriи,,irlttltiй
| зuliк
l j,0 Шиференuiйоrзанitй
l | ,r:r,titc



Система менеджменту якостi
ОСВIТНЬО-ПРОФЕСIЙНА ПРОГРАМА

<Технiчне обслугов)zвання та ремонт повiтряних
суден i авiадвиг.унiв,,
(найменування ОПП)

'иФr- 
CMrl llAY ()Illl

документа ] 07.02.0J-0l - ]0lli

стор.

)енцlиоваliIl Il

заJl l к

_]
Вибiрковi компонеttти ОПП

вuбiрковuй блок ]
Авiацiйна англiйська мова

a---.- л-1 _*
l I]Б 1.2. lноземна N,IoBa (за професiйним спрямуванням)

;
lJБ l..l lttоземrБьlова (за фахом)

]

ВБ 1.4. ] ГIrlилади та авiацiйнi еле HHl системи АтА з1

ВБ 1.5. ] Системи авlонlки
t]Б 1.6. l Експлчатацiя систем авiонiки
ВБ l .7 Коrrструкчiя та мiцнiсть лiтальних апаратiв + КР

Kvi]co}Ja

8,0

5,0

нцiйоtзаtrий
залlк

Lllиоt]iiIlи и

I-1цl tloBaHt4и

зацiк ,

I]кзziл,tс tt

Екзамеtl

Ек:запtеtt

Екзамен

Ll Lt l }.l о в iili l,i и

заj] l I(

I.t цl иоваl l t.l14

зzi'il l]t

цiйо;lаtl tiй

зul"I1к

Екзамен

Екзалlегt

ренцlиовании
зал ilt

epeI{цtijoIJaj lии

epeHtlltJOI]aIIiil.]

_Jil.] l t l(
]

еренriiйований

фереliuiйсlваtt llii

ý()*r,,_*
/,U

1(|

iLtHocTi + КР (курсова
1.9 i Методи монтажу конструкцiй лiта-llьних апаратiв *

безпеки на повiтряних суднах (PART бб

i RБ i . l8. Рссурс та довговiчнiсть авiацiйноi технiки*
l]Б l . ]() Кuнструкlliя та'Iо функцiонаJIьних систем

iiI] t ](). Еiсологiя ,га авiацiйнtлй транспорт (ICAO)*

L

8.0

]5" )*

lю-

за-ц iK
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ОСВIТНЬО-ПРОФЕСIЙНА ПРОГРАМА

кТехнiчне обслчговчвання Iа peMQHT повiтlэяних
суден i авiадвиryнiв>>
(найменування ОПП)

Шифр
документа

СМЯ НАУ ОПЛ
07.02.03 - 0l - 20l8

стор. lЗз2l

вБ 1,22 Процедури технiчного обслуговування (PART 66 М-
/.2 0) *

з.5 Екзамен

вБ 1 .23. Енергосистеми повiтряних суден (АТА 24)* 4,0 иференцiйовани
залiк

вБ 1,1,а ] Вiй""ко"u пiдготовка 29 Екзамен

Загальний обсяг вибiркових компонент 60,0 TlB

Загальний обсяг освiтньо-професiйноi програми 240,0 кредитiв



Система менеджменту rIкостl
oCBlTHbo- проФЕсIинА прогрАмА

.,Техlliчне обслчговчвання та peMoHr повir ряних
с.уден iавiадвигунiв"
(найменування ОПП) стор,

7 сем. 8 сем.

ок30

ок]9

] ,-'
_v_
вБl lз 

l

Шифр
документа

CMrl tlAy OllIl
07.02.0J_()l_2l)lli

2.2. Структурно-лоfiчна схема ОПП

l cetvt. ) сем. З сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.

Oi{4

Eiý

оliб

ок7

I

-- 
t-- l}l с)l{,t) ]

окГ

вБl.з вБl.з

]

ý{-
]

_L
'Е*'- ,l

--ll
v

-,..*
oIi34i ,]

._ L__
__-_----}l окзс, 

i

-- 
l_j

окjt]

вБ1.20

вБ1.21

вБ1 .17



Система менеджменту якостi
ОСВlТНЬО-ПРОФЕСIЙНА ПРОГРАМА

.'l ехнiчне об_слуговування та рем
сJдrцlзriёдqцIуЕЬ
(найменування ОПП)

CMrl нАу оIlп
07.02.03_()l -20l8

--+- 
]ixl

L l--]

c1,op

3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

,z\r.естацiя випускникiв освiтньо-професiйноi програми <технiчне обслугоt]уваljня ,га

ремон.г l-rовiтряних "уо", 
i авiадвигуlriв> проводиться у формi державного екзамеIt}i, зitхl|с'1')

o"nno*,,oT роботи та завершусться видачею документу встановленого зразка llp()

присул)iеlrня йому освiтнього ступеня бакалавр з авiацiйного транспорту,

4. lvlатриця вiдповiдностi проfрамних компетеltтностеи
компонентам освiтньо-професiйноi п рограм и

\- -i-"l-
с-.,l

с
c.i

a-

ыIý
1lt,{ t


