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Акредитацiйна комiсiя MiHicTepcT,Ba освt-l-и il ._j l1аявнiсть акредитацiТ
науки УкраIни, сертифiкат серiя
НЛ Ns 1191188 вiд З0.08. 2017 р.

l{икл/рiвеlrь @ piBeHb вищсli ()ci,il ti

вiдповiдае восьмому квzr,,riфiкаuiй rlclr,tl, 1-1i itt t ltl

нрк Украiни
,- i {сllедумови Наявнiсть ступеня бакалав

8. Мlilrза(и) вljкладання укратнська та iноземна

9.'l'ермiндii освiтньо-професiйноi !о 01 .07 .2022 р.

]

1

l
l

l

l

t
l

l . i() lн,гсрнет - адреса постiйного

1ltlзмiщенr{я опису ocBiTHbo-

],1

i l i ' I]ir"дrеrна об.ltасть (га,тузь знань,
:,, i i сi iiальнi с,гь. спецiа,riзацiя (за

,Iitrl вносl i)j
0 1l i сгrтацiя освiтньо-професiйноi
Ill]()грами

Oct lовний tlloKl,c clcBiTHbo-

i rрофесiiлнtli програми та
crrer цiа-lliзаl tiT

lrttp ://www. паu. edtt. t ta

lrttp ://www. icit. паш. ed rr. ua

Га,тузь знань: 27 Трансгrорт
СпецiальНiс,гь 272 АвiацiйниЙ l'pat tСГI()Р I

О."i*r"Йрф *й"", бr,усr".; ;;
загальновiдомих 1нженерних науко l]i,t)i
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IJJ иtРр

документа
cNlrt llл}

07.03.02 - 0l

стор. бз Iб

()Il
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Загальнi
ltoNl п eTeнl,HoaТi (ЗК)

фаховi ко]чlfl eTeHTHocTi (ФК)

Роздiл 6. П MHi компетентностi
Здатнiсть розв'язувати складгti зtlда,ri i

проблеми у певнiй гаJIузi професiйrrоI
дiяльностi або у процесi наt]чання. ш\о

передбачас проведення дослiлжень 1,а/або
здiЙснення iнновацiй,га характеризусl,ьсri
невизначенlстк) \^4ов l вимог
ЗК1. Здатнiсть до абстраitтного N.lис,rlеl]tt}l.

ана,riзу i синтезу
ЗК2. Здатнiсть до навчання та caмol]aL]LIL1IlIjrl

(пошуку, оброблення та аналiзу iнфорп,rаrtri з

рiзних джерел)
ЗКЗ. Здатнiсть застосовувати знання на
практицi
ЗК4. Вiльне усне i письпtове спiлкуtзаiltilt
украiнською мовою та здатнiсr,ь cгli-riK\,]l?t,],llcrl

читати та писати iноземllоtо Mol]o}o
ЗК5. Мiжособистiснi навl,ItIки та BпliHttrr

ЗКб. Навички використання iнформацitittлtх i

комунiкацiйних технологiй
ЗК7. Здатнiсть розв'язуватрI поставлегti зал:tчi
та приймати вiдповiднi рiшення
ЗК8. Здатнiсть оцiнlовати та забезпс,Iуг}li I,I4

якiсть виконуваних робiт
ЗК9. Здатнiсть праuювати rIк iндивi lчlt,,tt,tlсl"

так i в командi
ЗК10. Базовi дослiдницьtti навички i yltillгtlt
ФКl . Знання технiчних характеристиlt.
конструктивних особливостей, застосуljаl] н il.

правил експлуатацii та ремонту llовi,l,ря rзогtr

судна i авiадвигунiв конкрет}]ого ],1.1ll,\,

ФК2. Здатнiсть використовуваl,и \lc,i,o,Ill,!

фундаментальних i приtt.ltадних iiиcltllI,.tl tt . t. li,

опрацювання, аналiзу й синтез1, рез\,_l11,1;i,1 i;,

професiйних дослiджень
ФК3. Здатнiсть проектувати та модел}оl]а]1,1

процес технiчноi експлуатацiТ повiтряtltllх
суден i авiадвигунiв в органiзацil'с tli,ltttr l'r
оптимiзацii
ФК4. Здатнiсть викорис I,оi]увати ]а
впроваджувати HoBi технологii у прсlчссi
експлуатацiТ парку повiтряних сулеlr i

авiадвйгунiв з урахуванням 0соблI{восl,i
виконуючих завдань та умов експлуа,гаriii'
ФК5. Здатнiсть дослiдлсi;вати техно.iг_it,il'

обслуговування та peмoнтy авiацiйrrо'i т ех ttiltit.

здiйснюват,и Тх аналiз, сIlнтез та вибiр
ФК6. Здатнiсть оформJu{ти отриillаIl i рtlбсl,ti

льтати у виглядl презеIIтацlи. ttццов()-
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технiчних звiтiв, статеЙ i доповiдеЙ на
науково-технiчних конференцiях
ФК7. Здатнiсть аргументувати вибiр методiв
розв'язування спецiалiзованих задаLt. Kl]}.1,1-11 tlt l\)

оцiнювати отриманi результати та JlixLtLцal-l.t

приЙняти рiшення
ФК8. Володiння основаi\,1и проек гуваll l Irt.

експлуатацii, технiчного обслуговуваFtltrl l,il

ремонту повiтряного судна i авiадвлrгl нiв r,a

його систем
ФК9. Здатнiсть застосовувати принциllи
енергозбереження в своТЙ професiйнiй
дiяльностi
ФК1 0. Здатнiсть використовувати HitB1,1 Ltli1,1

роботи з комп|ютером та знання й члtittttя tз

галузi сучасних iнфорrчrачiйних техrtологiй,ll.;lrt

рiшення експериментаJIьних i прак-гtt.tних
завдань
ФК1 1. Здатнiсть застосовувати знаlilirl
законодавства та дерх(авних станд:rlэтi tз

УкраТни
ФК1 2. Здатнiсть органiзувати робо1-,\,
вiдповiдлtо до вимог безпеки lttиттс:дiяльнос,гi ii
охорони працi
ФК1 3. Умiння застосовувати мател,I.гги.lн i

ЗНаННЯ ДЛЯ ОСВОеННЯ ТеОРеТИЧНИХ ocHL)lJ i

практичного застосування MeTolliB аналjз_r .

проектування технологi,{l,tих парамс rpii; i

властивостей матерiалiв
ФК l4. Умiння застосовувати сучасlli
експериментальнi методи для оцiнItи яiirlt, l i

MaTepifu,IiB в лабораторних уп,tовах 
-гtl в ,!,MOt]i1):

виробництва
ФК1 5, Здатнiсть виконувати офорN,,,ценllrl т,а

контроль технiчноТ документацiТ гtоiзiтllяll иrl

суден. Контролювати свосчасниЙ Bi,txi.r
авiацiйноi техrtiки на форми базовоt,сl
обслt,говування та DeMoI IT

Роздiл 7.

результати навчання ПРН1. Знати i розумiти HayKoBi
полоll(ення. що лежать в oclloBi
виготовлення, експлуатацiТ
повiтряних судеFI i авiадвигунiв
ПРН2. Знати професiйrrо-Oрl(,l1,I,1)l]i-t}jl

дисциплiни спецiальltосl i

ПРНЗ. Мати знання та навиLtt(и tlli}.:t()

проведення експериментiв, сrбрtlбtir,l

отриманих результатiв. збору ,1arll4x la

l MaTeMaiTlltti.{l

гIроеtt,t,у]]а1 i FIri "

i 1lelti.'it,l,_t



Система менеджменту якостi
ОСВIТНЬО_ПРОФЕСIИНА ПРОГРАМА

. l ехttiчне обсл_чгt_lвування та Dеvонт повiтг,яних

(найменування ОПП)

IЛ и(iр
докуменl,а

CMri
07.{)_].()2

стор, 8 з

прн4.
гаJIузi

Мати знання iз HoBiTHix техIlологlt:i в

експлуатац11
технiки

проектування. вI,iготL]l]- Ieil I{rl.

та вiдновленню aBiartiii rrtll

ПРН5. Знати та розуNllти вплиl] l-e)(IilLiIlilx

рiшень в суспiльномy. екоtlо\liчtiuьIr -

соцiальному i екологiчному контекстi
прн6. Вмiти застосовувати зl{анtlrl ;ц,llri

розв'язування задач анаriзу та синтезч ,зzlсобiв.

характерних для спецifu,Iьностi
ПРН7. Вмiти системно мI]с;I1,1,гt,l ,i ii

засТосов)/вати творчi здiбllостi l(o (l)opr\,l\ iiаill]я
принципово нових iдей
ПРН8. Вмiти застосовувати знання,гехrti,tгlих
характеристик, конструктивних особлlt tзtlс-гей.

призначення i правил \/ процесi експ,rr,а,гаllii
повiтряних суден i авiадвигунiв
ПРН9. Вмiти здiйснюва,ги пotIJyK iIrtPoplraItii' lз

рiзних джерелах для розв'язан}{я пpaltT}4Llliij х

задач функцiонуванI]я парку повi,грlt них C)r"]leil

ПРН10. Вмiти ефективно пpallloBtll,}l ,tIi

iндивiдуально, так iy скrlадi KoN,taIIi [l,t

ПРН1 l. Вмiти по€днувати теорiю i праtt,гt,ttсч. ll

такоЖ приймати рiшення та вtlllоб,гtя t tl

стратегiю дiяльноотi длtя вирitlIенltrl за]],iаiIL

спецlальност1 з ypaxYl]il II tlrl\J

загальЕолюдських цiнностей, сусIIi-пьtlих-

державних та виробничих iHTepeciB
прн12. Вмiти виконувати експеl]},tN,{еli,l,а,ii,iii

дослiдження за професiЙною TeMaT},l l(oK)

ПРНlЗ. Вмiти оцiнювати oTpltMarri i)e:]\rjIi,"",-
та аргументовано захищати прийrrя гi рiu tctl;tlr

ПРН14. Вмiння спiлкуватиau. 1зц_111оL|зlоti1,1 },cilv
та письмову комунiкацiiо yrtpaiнcl,Koк) \{otJ()i()

та однiсЮ з iноземниХ моВ (а;tt'лiйськrэl,, l,

нlмецькою, lталlисько}о.
iспанською)

(l p:iH ц1,,з i, Ktl t,;.l

прн15. Вмiти використовувати iHtPop,r,tlrцrГi;t;

технологii та iншi методи для ed-'eK-t,иlJ}t0l,()

спiлкування на професiйномУ Т'а соцiа,,l bllt)г''lv

рiвнях
ПРНl б. Здатнiсть адаптуватисL- jto IloitIli
ситуацiй, обгрунтовувати, прийr,tеLгlt ,i il

реа,'tiзовувати у Meiкax компетенцii рiшеri rlяi

ПРН1 7" УсвiдомлюватрI необхiднiс,гь LlaL]Lialill,i

впродовж усього життя з MeToIo пrii,;tt,tб;tегttll;

набутих та здобуття нових фаховltх ,]ll,:lIlb,

удосконаJrення креатив}l ого мислеl t ll я

прн18. Вiдповiдальгrо с1,0tsи,гьс}l
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,, l"ехнiчне обслуговчванttя та ремонт повiтпяцих
суден i авiадвигунiв,,
(найменування ОПП)

Шифр
документа

CMrl llАу,огl
07.0J.02_()1-2(}ltj

стор. 9з lб

виконуваноi роботи та досягати гlосlittJ--lсll()i
мети з дотриманням вимог гI

Роздiл 8. Рес забезпечення Jrеалiзацii програми
l{а.црове забезпечення

Ir4 атерiаль гtо -технiчне
забезпечення

lIrd;ормаuiйlIе та навчаJIьно -

lvlеТОДИL{Не

з;rбезпеченl+я

l-Itrцiональна кредитна мобiльнiсть

Bci науково-педагогiчнi гIрацiвники_ ILt(i

забезпечують освiтньо-професiйну г] ро гра\t \,

за квалiфiкацiсю вiдповiдають профiлrо i

напряму дисциплiн, що викладаються. маlO,гь

необхiдний стаж педагог,iчноТ робо,r l.r 1,11 .1i lctli.-i

практичноI роботи. В прочесi оргаtli:lаuii'
навчаJIьного процесу залучаються
професiона,rи з досвiдом дослiдFi и L(l, l(ui'.

управлiнськоi, iнновацiйноi, творчоТ та
ахово1

зразки авiацiйноi технlки l систем та агi,lсtlt,l-iiз

повiтряних суден ( Ангар. кНавчалi,нl.tti ttcitl1-.

авiацiйно-технiчна база> Навч&пt,нсl -
наукового аерокосмiчного iнститут_у
Нацiона;rьного авiацiйного ун iBepclt,t,e,t,,l i

офiцiйнии веб-сайт w-ww.llall.ed),.rta Mic,l и"гl,

iнформацiю про ocBiTHi програм.Ll, ilaBчajlLH_\ .

наукову i виховну дiяльгtiсть. cTpyltTvplli
пiдроздiли, правила прийомy. контаI(ти.
Матерiа,rи навчаJIьно-методичFl ого
забезпечення освiтньоi програми виltладеiti tl

репозитарiТ Нацiона;lьного авiацiйнtlго
унiверситету за посиланlIям:
lrttp ://er.nar:.eclu.ua/harrdl e/NAU/9 l 62
Bci ресурси HayKoBo-Texlli.lHoi бiбrliil,геки
доступнi через сайт унiверситету:
http ://www. l ib. trau. edr-t. r-t;t

Читатьний зал забезпечений бездрсlто Btl пл

доступом до MeperKi IHTepHeT.

Електронний репозитарiiл HayKoBoi бiб,пiо,l eitll
Нацiона:lьного авiацiйно го ун i ве рс t.r,r er, 1

http ://еr. natt.edu.tta

Щвостороннi договори MirK Нацiонtultьнимl
авiацiйним унiверситетом та TexHi.i t tиri

унiверситетом УкраТни (Klll). ,га

Нацiона,lьним аерокосмiчним yHiBepci.l l с ;,ili,t

iM. Н.е. Жуковського кХаркiвськиNl
авlацlиним lЕtститутом)
У рамках Еразмус+К1 договiр про
спiвробiтництво мiж Нацiональним авiацiйни,r,r

Ivl t;itнародна кредитна мобiльнiсть

унlверситетоN{ та навчапьними закла,цil\i ll

свропейоького 0оюз
l iаiзчання i1-1оземних здобувачiв CTBopeHi уN{ови для навчання l}lозеNll{их

Роздiл 9. Академiчна мобiльнiсть

t _ _lrILцоlо9рцL здобувачiв вишоi оовlти
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, l ехнiчне обслуговуванttя та peMoHr повi гпяltич
суден i авiадвигунiв"
(найменування ОПП)

смя
07.0J.02

стор. l0з lб

2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програNIи
та ix логiчна послiдовнiсть

2.1. Перелiк компонент ОПП

l lt.,д гl,'л

ui, | Дlлова itlоземна мова
()I(]. l-]коноплiкаавiацiйного транспорту

Ком r, оненти освiтньо-професiйноi програми
( н авча,rьнt дисциплlни, KypcoBl проекти

_ _ (роботи), п ки, ква-пiфiкацiйна

_.] 

--

обов'язковi компоненти опп

Форrtа
пiдсумtitlвогсt

цltl,цо{ц(]
-l

i о]iзi_ _ ] OcHoBlt наукових дослiджень
() Iirl, Безгtека наземного обслуговування повiтряних

[иферен rtiйсltзани й

:]a-|ll li

4.0
4.0

Екзам etr

Екзамеtt

Et,'зaivlelt

EK,taMetl

Екзап,tеit

Екзаr.,lеrt

Екзап.tсtl

Щиф ерен цi ii о rз;iгr i,l ii

Щифереrruiйtirзани ii

суден
I нте.ilеtt,гуа.пьна власнlсть

Авiацiлirrа безпека (офiцiйний курс ICAO
l 23lавiаrtомпанiя, секцiя S

Мiжнародне та державне регулювання льотноТ
TltocTi повiтпяних суден

(.'l\b Людський фактор в експлуатацiТ авiацiйноi
гехr-iiкlt (цирк. ICAO Nр227

Аеродромна практика на конкретному типi ПС

i ijK rti ' i-Ьупоuо-лослiдна практика

гIрактика

ItBa-rriф i кацiйний екзамен
плоNlна

обсяlг обов'язкових компонент:
Вибiрковi компоненти ОПП

Bttбiрковuй блок ] "Технiчне обсл, ня повl

21 ,0

ltонструкцiя конкретного типу повiтряного

i]tj l ] Itонстру,кцiя авiацiйного двигуна конкретного

ill] 1 ._l 'i'ехrriчriе обслуговування конкретного типу

ijБ l.+ l Iiдтримання льотноТ придатностi повiтряних 6,0 EK:зaп,tett

4Г- lТrфр. t t t t i й о tзlit t и il
,JiL 

l l ti

З,0 !Щифереrirtiйоtlаiiiril

Кiлькiсr-ь
кредитiв

гехil i ч t t cl го о бrдуlо u:эзццд авiацiйн оi технiки l зll titi
L
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.Технiчне оOслчгову
с.чден i авiадвиl,унiв,,
(найменування ОПП)

llA}/
- 0l

()t I

]() lli

Стор. llзltl

l{онструкцiя авiацiйного двигуна конкретного
L,ltп1l цg,rrrряного судна
-Гехнiчне 

обслуговування конкретного типу
повiтряного судна
/{iагностика та системи кOнтролю технiчного
стану повiтряних суден + КП (к вий проект
l1iдтримання льотноi придатностi повiтряних
суден (ICAO Doc.9760 + КР (к
l r-rфорпrацiйнi технологiТ забезпеаIення процесiв
,t,exH 

i чtIuго обслуговування авiацiйноТ технiки
Вuliilltсовuй ilлок 3 "Технолоziя в mва mа вidновленняt aBiat

l{онструкцiя конкретного типу повiтряного
судна
lioH с,груrtцiя авiацiйного двигуна конкретного
гилу пuвlтряного судна
l'ехнiчне обслуговування конкретного типу
Ilовlтрrlного судна

i]tj l _i гсхlIо;tогiчне забезпечення льотноi придатностl
ttсiвi,гряних суден + кП (кчосовий кт

i]tj ]._.. Jliдтрип,rання льотноТ придатностi повiтряних 3.0
суден (lCAO Doc.9760 + КР ова та
JJ:засмо:з aMiHHicTb, допуски та посадки в з.0
машин()очдчваннl

ч i ме mо 0u tc {,l н mpo.,t tc) "

flифереrrrtiйов:tttий
зltлitt

fiиференчiйоrзаttлrii
залll(

Екзамеtr

Диффrrui iit lB:iti tr ii

ffифереrrчi ijo rlar r r.r ii
,]a,i]l Ii

lllrlO L mexll lliLl
з.5 !исРерен l tiй о B;,tl t lt й

за.rllк

залlк

fiiлферегruiйоваrrи ij

mexHiKtt"

зЕ|л ll(

зl--t iti
Екз:tмегi

CuJl oBux у с пlсlLl () {j {_) ь

l

l, L] ,-])i) -t,

Вчбi. lковt,tй блок 1 "Се я льоmноl ocml ав
itонстрl,кцiя конкретного типу повiтряного

itонструкцiя авiацiйного двигуна конкретного
гипу повlтряного судна
-I'ехнiчне обслуговування конкретного типу
lIовlтрri]]ого судна

] Системrи та процедури сертифiкацii + КР

t,ехнiчного обслуговyвання авiацiйноi технiки
:l.(l. [1iдтlэилrання льотноТ придатностi повiтряних

: ] :lде" (tСДО Рос.q760
В t t 

(l i р к r l rluй бlt rlK 5 " Проекmчвання, вuробнuцmво mа вuпробувсlння
повimDянuх сvdен"

]i
,гипY поRlтряного судна
'Гехн iчгtе обслуговування конкретного типу
lloBl грr{iIого суднаloBl грr{

4,0
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,-l с них

(гrайменування ОПП)

l1роект^ування, виробництво та випробування
силових установок повiтряних суден + Кп
(курсоIJии проект
Сlертифiкацiя авiацiйних двигунiв та повiтряних
гl]интiв
Аероди гtамiка, конструкцiя та керування

] гrовiтряними гвинтами * КР (курсова
}:tгtt;tьllиii обсяг вибiркових компонент
Jill"a;ti,llиl]l tlбсяг освiтtlьо-професi

Шифр 
]

докумен,l,а

23 кrrеди

2Цдрsддцц

l семестр 3 семестр

г-

2.2. Струкryрно-логiчна схема ОП
2 семестр

oKl2

ВБ 1.4;2.5;

3.5;4.6;5.4

t
1
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.Технiчне обслуговчвання та pevoHT повirряних
суден i авiадвигунiв,,
(rIайменування ОПП)

CMrl ttAy ()tI
07.0з.()2 - ()l - ]i) llJ

+

х

х
ххх_ ] ] _+
хх

хх.\

1

\,i

Шифр
документа

З. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти
.,\iсс,гацiя вLtпускникiв освiтньо-професiйноi програми кТехнiчне обслугоl]уваIlIlrl -t,it

l)t]NloI]] tltlвiтряних суден i авiадвигунiв> проводиться у формi квалiфiкачiйного еl{зttN,lеlty.
,j[iхисl), дlttlлоN,Iнсl)' роботи та завершусться видачею документу встановленого зраз}iа IIll()

] I рису;ii)iiеl l t tя йому освiтнього ступеня магiстра iз присвоснням кваJIiфiкаuii:
I lауковий спiвробiтник (обслуговування повiтряних суден);
Itt;lteitep - дослiдник.

4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей
ком понентам освiтньо-професiй Hoi п рограми

-Г.K{l\|iItl||cll'|и 
I

х

1
-iл

х

.,
с

зкб

зli9

Фl{2

Фt{4
Фli5
cDl{cl

Фк!)

',rкн -

х

(Dli l_i


