
ВИСНОВОК 

ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 
Міністерства освіТl1 і науки України 

за результатами проведеlНIЯ акредитаційнаї експеРТІІЗИ 

освітньо-професійної програМl1 «Обладнання повіТРЯНllХ суден» 

підготовки здобува~lів вищої освіТl1 спеціальності 134 «Авіаційна та 
pal<eTHO-l<осмічна техніl<З» другого (MariCTepCbl<oro рівня) у 

Національному авіаційному університеті 

М. КІІЇВ 26 вересня 2018р. 

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 

9 серпня 2001 року N. 978 «Про затвердження Положення про акредитацію 
вищих навчальних закладІВ І спеціальностей у вищих навчальних закладах та 

вищих професійних училищах», від зо грудня 2015 року N. 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07 
вересня 2018 року за NQ 1429-л , експертна комісія у складі: 

Голова: доктор технічних наук, професор, Гребеніков 

завідувач кафедри проектування літаків Олександр 

та вертольотів Національного Григорович 

аерокосм ічного університету ІМ. м.є. 

Жуковського «Харківський авіаційний 

ІНСТИТУТУ» 

Експерт: кандидат техНІчНИХ наук, доцент, доцент 

кафедри авіа- та ракетобудування 

Національного теХНІЧНОГО УНІверситету 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

Мариношенко 

Олександр 

Петрович 

У період з 24 по 26 вересня 2018 р. здійснювала аl<редитаційну 

експеРТІІЗУ діяльності Національного авіаційного університету, 

пов'язану з підготовкою здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Обладнання повіТРЯНlIХ суден» спеціальності 134 «Авіаційна 
та pakeTHO-КОСМЇtша техніка» другого (магістерського рівня). 

Експертизу проведено у відповідності до вимог, псрсдбаtlСШIХ 

акреДlІтаційними умовами IlЗдаШIЯ освітніх послуг У сфері ВИЩОЇ освіти, 

що затверджені 331<0на .. ІІ Уl<раїнн <<lIро освіту» від 05.09.2017 р., « Про 

внщу освіту» від 01.07.2014 POI<Y, Постановами Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про акредитацію ВИЩИХ 

IlЗвчаЛЬНlIХ закладів і спеціальностей у ВИЩИХ навчалыllхx закладах та 

ВИЩИХ професійних учнлищах» від 9 серпня 2001 POI<Y .N. 978, «Про 
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затвердження ЛіцензіЙНIІХ умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіТІ!)} від 30 грудня 2015 року N. 1187 

Навчальним закладом комісії представлені такі засновницькі документи : 

Статут Національного авіаційного УНІверситету, прийнятий 
Конференцією трудового колективу 23 листопада 2016 року та 

зареєстрований Міністерством освіти і науки України 28 грудня 2016 року; 
- Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і 

організацій України, видана 06.10.2016 р.; 
- Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів (11-Д-153 від 21.02.2008 р.); 
- Відомості про право здійснення освітньої діяльності - ліцензії 

Національного авіаційного університету затверджена наказом Міністерство 

освіти і. науки України від 22.05.20 17 р. N.І08-л; 
- Сертифікат про акредитацію НД N. 1191180, виданий 30 серпня 2017 р. 

відповідно до рі щення ДАК від 03 червня 2014 р., протокол N. 109. Термін дії 
сертифікату до І липня 2024 р.; 

- Сертифікат про акредитацію університету Р Д-ІУ 1152853, виданий 
13 березня 2012 р. відповідно до ріщення ДАК від 23 лютого 2012 р. , 

протокол N. 93, термін дії сертифікату до 1 липня 2022 р. 
Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, 

законодавчим 1 нормативним вимогам до них. 

у п роцесі перевірки аналізувалися наступні документи щодо підготовки 

здобувачів вищої ОСВІТи освітньо-професійної програми «Обладнання 

повітряних суден» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка» другого (магістерського рівня), які акредитуються повторно: 

- навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітньо
професійної програми «Обладнання повітряних суден» спеціальності 134 
«Авіаційна та ракетно-космічна техніка» другого (магістерського рівня), 

- освітньо-професійна програма «Обладнання повітряних судею) другого 
рівня вищої освіти за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського 

рівня); 

- якісний склад Навчально-наукового аерокосмічного інституту ; 

відомості про навчально-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення навчального процесу; 

- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін; 
- плани роботи кафедр та індивідуальні плани викладачів; 
- графік навчального процесу та розклад занять; 

- контрольні заходи з дисциплін, комплексні контрольні роботи (ККР); 
- інформація про проходження практик та написання курсових робіт. 
у підсумку експертного оцінювання комісія має такі висновки: 
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1.3агалы�ш 

унівеРСlІтету 

характер"ст"ка Національного авіаційного 

НаціОl-lальний авіаційний університет - ОДИН з найпотужніших та 

найвідоміших авіаційних вищих навчальних закладів світу, був заснований, як 
самостійний Київський авіаційний інститут, Постановою Ради Народних 

Комісарів СРСР від 25 серпня 1933 року Х21815 на базі авіаційного факультету 
Київського маШlнюбудівного інституту, який, у свою чергу, був створений у 

1930 році в результаті розукрупнення Київського політехнічного інституту. У 
подальшому його назва змінювалася: Київський ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО 

повітряного флоту (1947), Київський інститут інженері в цивільної авіації 

(1965), КИЇВСЬКИЙ міжнародний університет цивільної аВІаЦ\\ (1994), 
Національний авіаційний ун іверситет (2000). 

За роки своєї діяльності університет підготував понад 160 тисяч 

спеціалістів та магістрів, близько 5 тисяч кандидатів та докторів наук для 
багатьох галузей економіки нашої держави, а також для більш ніж 150 країн 
світу. Серед них відомі науковці, педагогічні працівники, військові, керівники 

різноманітних компаній, підприємств, організацій та установ. 
Відповідно до доктрини розвитку Національного авіаційного 

університету та рішення вченої ради від 21 грудня 2002 року відбулася його 
структурна реорганізація , яка стала за своєю сyтrю адекватною відповіддю на 

виклики часу . В результаті університет перетворився в потужний навчально

науково-технічний мегаполіс, до складу якого у теперішній час входять 10 
навчально-наукових структурних підрозділів - інститутів базового вищого 

навчального закладу, 2 факультети та військова кафедра, а також на правах 
відокремлених структурних підрозділів: Льотна академія, Коледж інженерії та 

управління , Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування, 

Кременчуцький льотний коледж, Криворізький , Слов'янський, Васильківський 

коледжі, Київський коледж комп 'ютерних технологій та економ і ки, Вище 

професійне училище, Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського в м. Києві, 

науково-дослідні інститути та інші науково-дослідні підрозділи. 

Університет має l2 власних гуртожитків, житлова площа ЯКИХ - 70 тис. 
кв. м. На одного студента гуртожитку припадає 6 кв . м . житлової площі , що 

відповідає сан ітарно-гігієнічним нормам. Харчування студентів забезпечується 

їдальнею на 71 О місць, буфетами і кафе загальною кількістю 500 місць . 

Національний авіацій ний університет має Авіаці йний медичний центр який 

розташований на території УНІВерситету (стадіон, спортивНІ зали, 

спортмайданчики, тренажерні зали, тенісні корти, яхтовий клуб, Центр 

культури та м истецтв, актов і зали тощо). 

Окрім того, університет має студентський клуб, духовий та естрадний 

оркестр, ансамблі танцю «Політ», «Натхнення», «Променад», «Діти України». 

Силами творчих колективів, студентів та викладачів університету в НАУ 

регулярно проводиться фестиваль «Студентська весна», працюють студентські 

театри та ТВОРЧІ гуртки, дискотеки . Така концентрація та інтеграція науково-

з 
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· . . . 
педагоГІЧНИ Х, методичних, матеРІально-техНІЧНИХ та lНШИХ реСУРСІВ дозволяє 

університету провадити цілеспрямовану політику в сфері підготовки 

висококваліфікованих фахівців з вищою освітою і реалізовувати перспективні 

плани та програми, вчасно реагуючи на зростаючі потреби суспільства. 

Сьогодні НАУ - це вищий навчальний заклад ІУ рівня акредитації, 

провідний авіаційний навчал ьний заклад України з підготовки , перепідготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та 

ступені в за на13чальними планами , інтегрованими з навчальними планами 

провідних університетів світу. НАУ - єдиний вищий навчальний заклад 

України , який працює з урахуванням стандартів та рекомендованої практики 

Міжнародної орган ізац ії цивільної авіації ІСАО . 

У 2015 році університет отримав Сертифікат відповідності його системи 
менеджменту якості освітніх послуг та наукових досліджень міжнародному 

стандарту якості ISO 900 І :20 15, який діє до 21 вересня 2020 р. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців в університеті здійснюється за 
широкою пал ітроlO 45 спеціальностей що відповідають освітнім ступеням 

бакалавра та магістра, які забезпечують цілісну систему з безперервним циклом 

навчання. І-І а 89 кафедрах та 52 філіях кафедр базового вищого навчального 
закладу університету в м. Києві навчальний процес забезпечує !З!! 

висококваліфі кованих працівників, у складі яких 1 член-кореспондента НАН 
України , 15 академ ікі в 2! член-кореспондентів галузевих академій наук, 405 
докторів наук, професори та 776 кандидати наук, доценти. Серед них 2З 

лауреати Державної прем ії України в галуз і науки і техніки 19 заслужених 
діячів науки та техніки, 16 заслужених працівників освіти, 2 заслужених 
працівникі в народної освіти; 3 заслужених працівників транспорту та 27 
почесних праціВl-lиків авіаційного транспорту, заслужені винахідники, ЮРИСТИ, 

журналісти , працівники культури, метрологи , архітектори , діячі транспортної 

академії, машинобудівники тощо . 

У базОВОJ\.'IУ вищому навчальному закладі університету в Києві навчається 

11831 студентів та слухачів денної форми навчання , включаючи 736 іноземних 
студентів із 40 країн св іту; кількість студентів заочної форми навчання - 3983 
осіб, післядиплом ного навчання - 40 І осіб, доуніверситетської підготовки - 407 
осіб. 

В університет і розроблена й втілюється в жиrrя концепція його інтеграції 

зі свіТОIЗИ 1\,\ осв ітньо-науковим простором з ретельним збереженням усіх 
досягнень і традицій , напрацьованих багатьма поколіннями студентів та 

співробітни кіl3. 

Входження університету в світове науково-технічне співтовариство 

здійснюється через контакти з міжнародними фондами, участь у міжнародних 

програмах, ДlЗосторонніх та багатосторонн іх угодах із заруб іжними вищими 

навчал ьниJ\.Ш закладами, навчальними центрами , асоціація м и та ф ірмами. 

В уні веРСlІтеті сформовані єдині бази даних робочих навчал ьних планів 

УС ІХ спеціалы�lостей, ' автоматизовано 

навчального навантаження викладаЧІВ, 

Голова ексnеР'ПНОі комісіі 

процес планування та контролю 

розкладу навчальних занять та його 
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диспетчеризації, самостійної роботи студентів. Потужна навчальна та 
матеріально-тех нічна база УНІверситету, висококваліфіковані науково-

педагогі>'lІ-1 і кадри, оновлений зміст навчання , його гуманізація , впровадження в 

навчалы� иіl1 про цес сучасних комп'ютерних інформаційних технолоГlИ, 

поглибленс I3И 8 Ll ення іноземних мов сприяють ефективному оволодінню 

професією і формуванню особистості майбутнього фахівця. 

Надання освітніх послуг в університеті здійснюється відповідно до 

відомосте й "ро право здійснення освітньої діяльності - ліцензії Національного 

авіаційного уні верситету . Основні показники діяльності університету наведені 
у таблиц і І . 

Науко во-досл ідна робота в університеті є невід'ємною складовою 

навчально го процесу. У проведенні наукових досліджень беруть участь 

науково-педагогічні п рацівники , аспіранти , докторанти , а також значна частина 

студентів. Вче I IIН., IИ університету проводяться комплексні науково-дослідні 

роботи за найб ільш актуальними напрямками розвитку науки і техніки . В 

університеті функціонують 15 спеціалізованих рад із захисту докторських та 

кандидатських дисертацій за 29 спеціальностями. 
КеріВНIІК lІавчального закладу - ректор Національного авіаційного 

університету. І саєнко Володимир Миколайович - доктор біологічних наук, 

кандидат тсхніЧ I-ІИ Х наук, професор, Академік Академії наук Вищої школи 

України , Заслужений працівник освіти України , член президії Науково

метОДИЧ НОЇ ком і сії Міні стерства освіти і науки України з напряму «Екологія» , 

експерт Програм и розвитку ООН в Україні з питань сталого розвитку освіти і 

науки. 

3ак і~IЧИВ у 1976 р. Київський технологічний інститут харчової 

промисловості за спеціальністю «Технологія бродил ьних виробництв», отримав 

фах - іli жеJlер-технолог. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: 
«Розробка способів підвищення ферментативної активності суспензії солоду та 

ферментних препаратів у спиртовому виробництві» . 

У 2004 р . зах истив докторську дисертацію за темою «Біологічно активні 

реЧОВИН I1 811ТИllараз итарної дії в агроекосистемах», з 2005 р . - професор 

кафедри скології. 

Народи вся 16 квітня 1954 р. с.м.т. Немішаєве Київської обл. 

Трудову діял ьність розпочав у 1976 р. інженером lчнянського спиртового 
заводу. 

З 1977 р . 110 1978 р. служив у лавах Збройних сил. 
З 1979 р. по 1987 р. - ст. інженер, аспірант, мол. науковий співробітник, 

ст. науковий співробітник Київського технологічного інституту харчової 

ПРОМИСЛОВОСТІ. 

У 1987 р. перейшов на роботу у Міністерство вищих учбових закладів 

України , де і працював до 1992 р. на посадах інспектора, головного спеціаліста 

Головного у п равл інн я вищої освіти. 

Післ" утворення Міністерства освіти України у 1992 р. працював у 

міністерстві до 1995 р . на посадах головного спеціаліста, начальника ВІДДІЛУ 
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Головного управл іння акредитації. А з 1995 р. по 1998 р . на посаді заступника 
начальни ка ГОЛО ВІ-ЮГ0 управління ліцензування та акредитації Міністерства 

освіти Україн и. 

З 1998 р. по 2000 р. навчався в докторантурі Українського державного 
університету харчових технологій (м.Київ) . 

у 2000 р., після закіН1.lення навчання , перейшов на роботу до 

Національного авіаційного університету. У НАУ працював на різних посадах: з 
2001 р. ]10 2008 р. зав ідувача кафедри екології; з 2003 р. по 2006 р. декана 

факультету екологічної безпеки ; з 2006 року по 2008рік директора Інституту 
міського господарства Національного авіаційного університету. 

З 2008 р. по 2016 р. працював на посаді директора Інституту 

перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагоГІЧНОГО 

університету ім. мл. Драгоманова. 

З верссня 2016 р. працює на посад ] в.о. ректора Національного 
авіаційного уні верситету. 

З квітня 20 18 р. працює на посаді ректора Національного авіаційного 

УНІ верситсту. 

Чле]] Сl1ецрад і з захисту докторських дисертацій в Інституті агроекологіі 

УЛАН та І !-ІСТИ '!'УТУ педагогіки Національної академії педагогічних наук, член 

редколегії 5 фахових наукових видань. 
Нагороджени й відзнакою «Відмінник освіти України>, (1996 р.) та знаком 

«Петро МОПtлз» (2007 р. ) Міністерства освіти і науки України , Почесною 

грамотою Кабінету Міністрів України ( 2010 ), в 2015 р. отримав почесне 

звання «Заслужени й працівник освіти України», 

У 2007 р. обраний академіком АН Вищої школи України. 
Викладав у Національному педагогічному університеті 

імені мл . Драгоманова та Національному авіаційному університеті 
ДИСЦИГlліlll1 «МОllі торинг навколишнього середовища» , «Методи вимірювання 

параметрів навколишнього середовища», «Вступ до фаху», «Техноекологія» , 

«Урбоеколосію>, «Екологія», «Екологічний аудит» , «Стратегія сталого 

розвитку» тощо. 

Автор понад 250 наукових праць, у тому ЧИСЛІ 

10 навчал ы�llхx посібників, 2 словників, 3 довідників, 

4 
3 

. . 
Пlдручниюв, 

монографій, 

1 О аВТОРСJ>КИХ св ідоцтв та патентів. Учасник більше 50 МІжнародних та 

регіонаЛ I>IIНХ [-шуканих конференцій. 

Навчальний процес в Навчально-науковому аерокосмічному інституті 
ПРОВОДИТ І, висококваліфікований науково-педагогічний колектив з 

ВИКОРИСТШІІІЯМ інформаційних комп'ютерних технологій та практичною 

підготовкою н а провідних підприємствах цивільної авіації та авіаційної 

промисловості , в інститутах НАН України та інших організаціях. Після 
отримаll llЯ ди плому бакалавра студенти можуть здобути освітній ступінь 

. . . 
маГІстра та IlРЩtoВЖИТИ навчання в асшраНТУрl. 

В склад і інституту також функціонують сертифіковані центри та 

сертифікова l-Іі Ilауково - досл ідні лабораторії. 
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Навчальний процес проходить на комп'ютеризованих системах та 

сучасно"у лабораторному обладнанні з використанням мультимедійних і 
мережеВIІХ теXllOлогі й , а також у спеціалізованих лабораторіях та тренажерних 

класах , ГlровіДІІІІМИ національними та зарубіжними компаніями, такими як дп 

«АНТОН0 І»). аnіаН:Оі\шан ія «Міжнародні авіалінії України», ДЛ «Міжнародний 

аеропорт Бориспіль», ТОВ «Міжнародний Авіаційний Центр Підготовкю), тов 

вироБНИ 'IO-комсрціЙJ-IЗ фірма «Укравіатехсервіс»; ЗАТ «Українські 

веРТОЛЬОПI», ДІ< «Укртрансгаз» НАК « Нафтогаз Україню), конструкторське 

бюро "Прогрес", АО "Моторсіч", Інститут проблем міциості ім . гс. Писаренко 

НАН УкраїIІ IІ , J.lрезденськиЙ технічний університет, Вроцлавська політехніка, 

дп «Державне конструкторське бюро «Луч», дп «Артем», Житомирський 

peMOHTl� o-механічний завод, конструкторське бюро "Прогрес"; дп МОУ 

«Луцьк>!" ав і аремонтний завод «МОТОР», дп Завод NQ410 ЦА, дп «КіАЗ 

«Авіант» . дп З-д «Авіакан», Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 

НАН У країни ( М. Львів), ТОВ «Лінкстар», Інститут металоріжучих станків 

Штутгаl"С I,КОГО університету (Німеччина), КП ЦКБ «АРСЕНАЛ», Інститут 

металофіЗJII.::!1 1/'.1. Г.В. Курдюмова НАН України, Київське центральне 

КОНСТРУК'І 'ОРСЬКС бюро армаТУР0 будування, МТНТО «Асоціація спеціалістів 

промислової гідраnліки і пневматики, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 

МіжнаРОДllll Й аеропорт «Київ», ТОВ «Інтеравіа», Асоціація «Аеропорти 

Україн и )}, Аеропорт "Антонов", дп "Україна", ТОВ "Укрнафта", Державна 

авіацій"" щщі"істрація МІУ, ДП Завод NQ410 ЦА, дп «КіАЗ «Авіант», дп З-д 
«АвіаКО 1!) та iI-lI1JИМИ. 

На) ково педагогічний склад Навчально-наукового аеРОКОСМІЧНОГО 

ІНСТИТУТУ: 

докторів I-ШУК - 34; 
каН,' tll }.щтіl3 наук - 81; 
стаРШIІХ викладачів, викладачів, аспірантів - 28. 
В і Н СТlІтуті працюють, серед інших, І Член-кореспондент НАН України, 6 

ЗаСЛУЖСJlllХ ді}lчів науки і техніки України, 11 Лауреатів Державної премії 

УкраїI-J И в 1·'lЛуз і науки і техніки, а також Лауреати премії президента України 

для МОЛО)IIIХ вчt.:IІИХ, Премії Верховної Ради України молодим вченим. 

НаВ'Ш Jl !.IIО-!ШУКО nИЙ аерокосмічний інститут має вагомі здобутки: 

розроБЛl.:1І0 3113'І ІІ У кількість програмних продуктів та нових методів, ВИДЮ·Ю 

понад 50 "Оllографій, 200 підручників, посібників та інших навчальних 
матеріалів, 200 авторських свідоцтв та патентів. Результати наукової роботи 
відобраЖС IІ О у понад І ООО наукових статтях у закордонних та фахових 

видаНJ[ЯХ , тезах доповідей на міжнародних конференціях конгресах, 

ОХОРOl'IІ НIХ документах. У інституті проведено 5 І науковий сеМІнар та 

конфеРСllц і ї, І З НИХ 15 МІжнародних. 1 І студенТІВ стали призерами . . . . 
МlжнаРО}!J-ІІІХ, державних І галузевих ОЛlМПlад 
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КСРУJO 'lIIС Ь 11 0рмативними документами з розвитку освіти України та 

освітн ьою орієнтац і єю НАУ, кафедра конструкції літальних апаратів, яка 
входить ДО Навчально-наукового аерокосмічного інституту, веде підготовку 

здобувачі в ви щої освіти з освітньо-професійної програми «Обладнання 

повіТРЯllll '\ І.:удею) С ll еuіальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 
Кафе; tра була заснована у 1933 році . У 2011 році стала випусковою 

почала ]іtііIСН ЮВctТИ підготовку здобувач ів вищої освіти за спеціальністю 

«Обладн а ll Ш1 ПОВ ІТрЯ НИХ судею) напряму Пlдготовк.и «Аві а-та 

ракетоб) ду ВalI НЯ». 

Заві:tувач кафедри - доктор технічних наук, професор Ігнатович Сергій 
РомуаЛЬ}(О Вl I Ч . 

І-1И J\1 I lі ) {готовле l·lі два доктори і вісім кандидатів технічних наук. 

ІгнаТ" ВIІ'1 с.Р. - голова спеціалізованої вченої ради Д 26.062.06 з 

ПРИСУДЖСJІІІН HaYKOВJ.lx ступенів. 

На К<lф~др і конструкції літальних апаратів lгнатович С.Р . здійснює наукове 

кеРIВI IИI( IШ) КlЛI)КОХ наПРЯМІВ ДОСЛІджень, що пов'язані з розробкою 

меТОДОJlО I ії оціНЮI Ilідпрацювання втомного ресурсу авіаційних конструкцій, 
створеНШl суча Сl-l l1 Х засобів контролю техНІЧНОГО стану поверхні 

КОНСТРУК11ІШІ ИХ елементів літальних апаратів з використанням нанотехнологій . 

Ігнатuви ч С.Р . с І -ШУКОВИМ керівником багатьох НДР, які виконувалися та 

ВИКОНУНJ'ІМ': Я на кафедрі n рамках наукових напрямків «Прогнозування 

залИШ КQВО IО ресурсу авіаційних конструкцій», «Нанотестування поверхні 
матерlШ I J ІМ, 

ІГ""І() ""Ч с.р. - автор 200 наукових робіт, з яких 43 роботи відносяться до 
науково-",сгри чної бази SCOPUS. Має індекс Гірша h; 5. 

в Н КJ І а.'Ш Il ІІЯ навчальних дисциплін усіх блоків навчального плану 

ocbiTH bO-l lрофесійної програм и «Обладнання повітряних суден» спеціальності 

134 «Ав і а ні іїна та ракетно-космічна технікю) забезпечують висококваліфіковані 

наУКОІЮ - lІ с, щгогіЧ l-l і працівники, які мають наукові ступені та вчені звання, що 

відпові д(1.lO'l ], л і ценз ійним та акредитаційним вимогам. Склад кафедр і 
характеР ІІ СТlІка науково-педагогічного складу освітньо-професійної програми 

«ОБЛЗ)ll ШJlШI повітрян их судею) спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно

космі ЧІІ а T~'\ !-liKa» ІІаведено у табл. 2. 
ВІІ п у<.: 1-:0 ЩІ кафедра забезпечує навчальний процес для OCBlТHЬO

професіііll"Ї IІрограми «Обладнання повітряних судею> спеціальності 134 
«Авіаці іll Ш та ракетно-космічна техніка». Навчальна робота проводиться у 

відповіД ІІ ос ті до плану роботи кафедри. 

В І І а) копо-дослідиш лабораторії при кафедрі над кандидатськими 

дисерпщіЮ1И працюють аспіранти та студенти під керівництвом Д .Т.н., проф. 

С.Р. l ГНННЩllча та д.т.н . , проф. М.В. Карускевича. 

За оста нні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри кафедри 

конструкції л ітаm,llИХ апаратів опубліковано понад 70 наукових праць, в тому 

числі І \lОно графін , з них 16 - У виданнях, що входять до бази даних Scopus або 
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інших 113УКО метричннх баз даних. Сумарний індекс Гірша співробітників 

кафедри :lОріВIlIОС 2 1. У 2016 році професори С.Р. Ігнатович і М.В. Карускевич 

отримали сершфікат НJGНL У С!ТЕО RECEARCH вІД міжнародного 
видаВI-ІІ ЩТ!3~l ELSI:::V IER в знак визнання внеску в якість журналу Theoretical 
зпd Арр!іесl I :J"асtшс Mcchanics етапі «Fatigue damage and sensor development for 
aircraft stl"LIL'tш'зl ll саl tI1 monitoring», яка має високий рівень цитування. 

ПРЗllіВlІlІКIІ кафедри стали авторами та співавторами І підручника з 

грифоt'o' l МОІ І , 8 навчально-методичних розробок. 
у !lавчаJlhllO~IУ процесі для студентів освітньо-професійної програм и 

"ОблаДII3JlI!Я повітрян их суден" у рамках дисциплін із вивчення побутового та 

аваріЙIІО- Р}IТУnЗЛЬНОГО обладнання ПС, конструкції та функціональних систем 

ЛlтаКlВ аІ<ТІIІ3IIQ використовуються потужносТІ навчального ангарного 

комплексу. 

ТаКИ\1 ЧIIIIОМ. показники кадрового забезпечення освітньо-професійної 

програr-.ш «Обладнан ня повітряних судею> спеціальності 134 «Авіаційна та 
paketHO-КОС\lіЧ I Ш гехнікю> відповідають нормативним вимогам. Науково

педагогіЧl lІl1І склад кафедр НАУ за якісними та кількісними характеристиками 

у повном)' обсязі здатний забезпечити підготовку здобувачів вищої освІТИ 
OCBiTH I~OГO с JУ I1 С!IЯ «Магістр» за спеціальністю, що акредитується. 
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N, 
пор 

І . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Таблиця І 

СКЛАД КАФЕДР І ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ, ЩО ПРАЦЮЄ 

ДЛЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН» 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 134 «АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА» 

НАЦІОНАЛЬНОГО АВ ІАЦІЙНОГО УІ-ПВЕРСИТЕТУ 
Ilаlіменування Професорс',ко- З н и х прашоють 

кафеДРl1 викладацький 
~ постійніil ОСIЮl3і _ С'У\lіС!! I IКl I 

(преДМСТIІОЇ СК!Щ'1.. осіб % - . f--- --

комісії) 
У тому ЧНС.1і У юму ЧІІС;] ; 

Доктори Канд. Без наукових і' л.октори [(аІІД . 

'" ІІаук, наук. СТ)I I('1І1І3 І " на}К . н а) к. 
О 

професорн , доцеНТІІ , В'ІСШ ІХ звань, 

" 
11рофесорн , до цеl ПJl, 

осі6% осіб % осіб % о осіб % осіб % :< 
"-

Кафедра 

іноземних мов 
1/10% 1/ 10% 1110% - - - -

та прикладної 

лінгвістики 

Кафедри 

економічної 1110% 1/10% - - 1110% - -
теор ії 

Кафедра 

гщрогазОВ lі Х 1110% 1110% - - 1/] 0% - -
систем 

Кафедра 
1/ 10% 1110% - - 1/ ]0% - -

мехаНІКИ 

Кафедра 
конструкції 

6/60% 311 0% 3/3 0% - 6/60% - -
ЛІтальних 

апаратів 

Разом 101100,0% 6/60% _ L-}/30% ]11 0% 101100,0% - -
- - - -
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і' І Без 
~ , 

наукош!:\ u 
О 

СТУПСШВ І 

" вчених о 

звань, осіб 
g 
о. 

% 

- -

- -

- -

- -

- -

- -
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ВИСНОВОК: ЕКСПСРТІІЗ комісія дійшла ВИСНОВКУ, ЩО всі установчі 

ДОКУІ\ІСІПІІ IІрсдставлсні в повному обсязі. ОРllгінаЛIІ усіх заСНОВНlIЦЬЮIХ 

дОКУМСlІтів. і\І~)тері3ЛIІ зк-реДllтаційного аllалізу за переліком, обсягом та 

повнотою віДІІовідають державним вимогам ЩОДО акредитації 

здоБУВ;]'lів ВІІЩОЇ освіПI осоітньо-професійної програми «Обладнання 

повіТРllllltХ судею> спеціальності 134 «АвіаційІІа та ракетно-космічна 
технікю) ДРУ'"О'"О (магістерського рівня) у ВИЩІІХ навчальннх закладах. 

2. ФОРМУН;]ІІШІ I~OllТllllrellTY здобувачів ВІІЩОЇ освіти 

Форr-.'ІУВЗШІЯ контингенту студентів розпочинається з початку нового 

навчального року. Науково-педагогічні працівники університету 

зустрічаються з майбутніми випускниками шкіл , коледжів, ліцеїв, відвідуючи 

навчальні заклади. ярмарки професій, організуючі Дні відкритих дверей. 

Форми та методи профорієнтаційної роботи різнопланові , робота проводиться 

на ріВІІі аДМ І НІстрації університету, приймальної комісії, інституту. 

ПрофорієнтаllіЙ ,·,а робота на кафедрі конструкції літальних апаратів 
. . 

проводиться ВIДПОDlДНО затвердженого плану. а саме: 

1. На першоr-.IУ в навчальному році засіданні Вченої ради 

наукового аерокосмічного інституту проводиться аналіз 

проведеної профорієнтаційної роботи та набору на І курс; 

Навчально

результаТІВ 

2. В інституті призначені відповідальні за проведення профорієнтаційної 
роботи , складеІІа графік профорієнтаційних зустрічей протягом року; 

відповіДІІі профорієнтаційні заходи включені до індивідуальних плаНІВ 

роботи IІЗУКОВО-ПСДЗl"огічни х працівників ; 

3. Створено I1 резентаційний матеріал про інститут та кафедру; 

4. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у роботі з 

абітурі єнтами в приймальній комісії під час вступної кампанії; 
5. Науково-педагогічні працівники кафедри беругь участь у Дні відкритих 

дверей НАУ та НаВЧШ1ьно-науковоro аерокосмічного інституту; 

6. Науково"педа гогічні працівники кафедри беруть участь у 

профорієнтаціЙIIИХ заходах, що організуються інститутом доуніверситетської 

підготовки НА У. 

ДЛЯ організац ії роботи з прийому студентів кожен рік формується 

приймальна коміс і}!, яка працює згідно з Положенням про приймальну комісію 

та правилами прийому до університету . Ці документи розроблені відповідно 
до ЗаКОIlУ УкраїНІ! «Про вищу освіту». інших законодавчих і нормативних 

Докумеllт і в. При 11 0і'.1 до університету на різні освітні ступені проводиться за 
рахунок: кошт;в державного бюджету України - за державним замовленням; 

коштів юридичних та фізичних осіб. Ліцензійний обсяг підготовки студентів 
освіТН I>ОГО ступеllЯ «Магістр» освітньо-професійної програми «Обладнання 

повітряних судеш) спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 
складає 40 осіб (20 осіб денної та 20 осіб заочною форми навчання). На 2017-

Голова експертної комісії 
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2018 навчальний рік Вченою радою університету було зроблено перерозподіл 
ліцензованого 06С>І '), 25 осі6 денної та 15 осіб заочною форми навчання. 

З мстою забезпечення набору студентів використовуються різн і форми і 
методи профоріСlІтаційної роботи: освітні виставки, рекламні ролики, круглі 

столи , майстер-клас !! за авіаційною тематикою, публікації в засобах масової 

інформац ії. 

Показники формування та динаміку змін контингенту здобувачів вищої 
освіти відображено у таблицях 2, 3. 

Н, 

ПОD 

І 

І. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Таблиця 2 
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

(по денній та заочній формам навчання) 

освітньо-професі йної програми «Обладнання повітряних суден» 

спеЦIЗЛI>I-ЮСТI 13 4 . «АВІаЦІйна та ракеТНО-КОСМІчна теХНІка» 

Найменування показника 2016 2017 

2 3 4 
JlіЦСIІЗО В8Іші1 обс"г llіДГОТОВ К~1 (денна форма) 20 25 
ЛіцеНЗОВЗ lll1Й обся г піДГОТОВКIІ (заочна форма) 20 15 
ПРИІІНЯТО на навчання, всього (осіб) 

• денна форма - 12 
в Т.У. за держза~ювлеIlНЯМ: 8 
• заочна форма - -
в Т.СІ. за держзамовленням: 

• Щl l 'орОДЖСНIІХ \lедалЯМIl, або тих, що отримали диплом з -
Відзнакою -
• таЮІХ, які проіlшл! ! довгострокову підготовку і -
профорієнтаuію -
• зарахованих на пільгових умовах , з ЯКИМИ -
укладені ДОГОВОО Il на підготовку -
Подано заяв н а одне місце за фОР:-'1ами навчання 

• ден на - 12 
• illJui dЮDМIІ ШШ"ІШІНЯ (зао СІНа) - -
КОН КУРС абітуріСlІтів на місця державного замовлення: 

• очна форма - 1,5 
• ін ші ФОРМІІ н аU'lШ-I ШI (заочна) - -
КіЛt,кість ВИl1 ускюtків ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на 

скорочений термін навчання на 

• nellHY форм) - -
• ін ш і 'ФОРМИ (вказатн, за якою ФОРМОЮ) - -

2018 

5 
25 
15 

8 
8 
-

-

-

-

8 
-

1,0 
-

-
-
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Таблиця 3 
ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

(по .lенніЙ та заоч ні й форм і навчання освітньо-професійної програми 
«Обладнання повітряних судею) спеціальності 

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка») 

Найменування 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
показника навчальний рік навчальний рік навчальний рік 

Курс І 2 І 2 І 2 
ВСЬОГО студенті в Н8 - 12 8 12 
спеціШl ьності 

- -

Кіл ькість студентів. 

я ки х ВІдраховано - - - - - -
(ВСЬОІ "О): 

в Т . Ч . 

- за ltе[НlКQнання 
- - - - - -

навчального плану 

- за груб і порушення 
- - - - - -ДIІ СUllf1лі НJ1 

- у зв'язку 3 

переведенням до lЗДН 
- - - - - -

та 

іНШІІ Х ВНЗ 

- і нші П РИЧИНІ! (за - - - - - -
власн им бажанн ям) 

В'ІСІІОВОК: Е ,сс пертна КОМІСІЯ встаНОВlfла, що формування 

КОНТlIJI ГСIПУ здобува чів ВИЩОЇ освіти в Національному авіаЦIІІІІОМУ 

унівеРСlІтсті ПрО130Д IIТЬСЯ на належному рівні. Зміст, фОРМИ і методи 

профоріЄlІтаціЙIІОЇ роБОТlI, а також якіСllі та кількісні показники 

прийому абітурі Єlпів СПРІІЯЮТЬ забезпеченню належного рівня 

піДГОТОВЮI здобува'lів ВИЩОЇ освіти освітньо-професійної програми 

«ОБЛ:ЩI I :'1 11 ШІ 1l 0в іТРШІІІХ суден» спеціальності 134 «АвіаціЙІІЗ та 

pakeTl�o-косм іЧl1 3 ТСХ llікз» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

3. Зм іст llіДl"ОТО IJЮI здобувачів вищоЇ освіти 

Нац іональн иil ав і аційний університет широко застосовує в навчальному 

процесі новітні ос в ітн і технології. Зокрема, на виконання першочергових 

завдань , що ВИПШ1Взють зі входження України до єдиної Європейської зони 

вищої освіти, наказів Міністерства освіти і науки України від 23 .01 .2004 NQ48 

«Про п роведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи 

організації 1-1a8чаЛl,IІОГО процесу)) та від 23.01.2004 N~49 «Про затверджен ня 
програJ\1Н д і й щодо реалізації положень Болонської декларації в систеМІ 

вищої осв іти і н ауки України на 2004-2005 роки», університет з 2004 року 
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праuюс в умовах оргаН1заUll навчального процесу на засадах кредитно

МОДУЛl) llОl СИСТСї\IИ. 

Навчальний процес підготовки здобувачів освітнього ступеня «Магістр» 

здобувачів вищої осв іти з освітньо-професійної програми (<Обладнання 

ПОВІТРЯІІИХ судею) спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техні кю) здій снюється відповідно до вимог відповідних діючих нормативних 

докуменТІВ. 

Навчальний та робочий навчальний плани підготовки магістрів за 

спеціаЛl.н істJO 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» освітньо

професійної програми «Обладнання повітряних суден» складено за типовою 

формою) затверджеll ОЮ Міністерством освіти і науки України відповідно ДО 

чинної освітньо-профес і йної програм и і включають комплекс нормативних 

навчальних ДИСЦИllлін та навчальних дисциплін за вибором закладом освіти і 

студеIlТОМ. 

Терм ін . . 
спеЦіаЛЬНІСТЮ 

п ідготовки фах івців 

13 ..t «Авіаційна та 

ОСВІТнього ступеня «Магістр» за 
. . . 

ракеТНО-КОСМІчна теХНІка» ОСВІТНЬй-

професій ної ГlрограМIІ «Обладнання повітряних суден» з денною формою 

навчан ня становить 1 рік 6 місяців. Максимальний навчальний час 

підготовки магістрів становить 2700 годин (90 кредитів). 
Освітньо-професій на програма підготовки магістрів передбачає таКІ 

цикл ll підготовки та розподіл змісту підготовки: 

- цикл дисциплін загальної підготовки - 240 академічних годин (8 
кредитів); 

- цикл дисuипл ін професійної підготовки - 2460 академічних годин (82 
кредита) . 

ДО ЦИКЛУ ДИС ЦИГlл ін загальної підготовки включено дисципліни «Ділова 

інозе і\ша МОВа», «Сучасні економічні теорії в транзитивній економіці» . 

ДО ЦИКЛУ дисциплі н професійної та практичної підготовки включено 

дисципл іни: «Математичні методи моделювання та оптимізації систем і 

процес і в», «Нов ітні технологічні процеси у виробництві авіаційної техніки», 

«Осн ови наУКОВІІХ досл іджень)}, «Основи проектування вантажного 

повітряного судна та його обладнання», «Ударна міцність конструкційних 

елеМСI- lтів авіаці ЙІIQЇ техніки з композиційних матеріалів», «Сучасні 

програмн і методи розрахунку на міцність у л ітакобудуванні», «Процедури 

сертифікації повітряного судна», <<моніторинг технічного стану авіаційних 

КОНСТРУКЦІЮ>, «Основи проектування транспортної кабіни повітряного 

судна» та інші ди сци пліни спрямовані на професійне формування фахівця в 

галузі аlЗ іаціЙI-lОЇ та ракетно-космічної техніки . 

Практична ІІlД гото вка включає в себе науково-дослІДНУ та 

переДДIlПЛОМНУ практики , які є складовою частиною навчального процесу та 

продовжують його у навчальних і практичних умовах, а також є початковим 
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етапом дипломної роботи . Основною метою практик є поглиблення та 

заКРlПле~IНЯ знань, набутих протягом навчання, розвиток навичок 

самості Й I-ІО ГО вирішення практичних завдань, пов 'язаних із спец іальністю, та 

набутl'Я досвіду роБОТI1, що Є важливим етапом підготовки здобувачі в вищої 

ОСВІТИ освітньо-професійної програми « Обладнання ПОВІТряних судею> 

спеці альності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техн і ка» 

Таким ЧИНШ.'1 , у IІЗВЧальному плані підготовки магістрів спеціальності 

134 «Авіац і йна та ракетно-космічна технікю> реал ізуються усі цикли 

підготовки цього освітнього ступеня, зм іст дисциплін відображає сучасні 

тенденції в галузі авіаційної та ракетно-космічної техніки. 

Коп і ї навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти на 2017-
2018 навчальний рік освітньо-професійної програми «Обладнання пов ітряних 

судею) СllеціЗЛЕ.ності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» надані в 

акредита ційній справі . 

Кафедра конструкції літальних апаратів має робочі навчальні програми 

власної розробки та розробки інших кафедр НА У, які забезпечують 

ПІДготовку здобувачів вищої 

«Облад tl ЗННЯ повітряних суден» 
. . 

КОСМІ ч на теХНІка». 

ОСВІТи освітньо-професійної програми 

спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-

Робочі навчаЛЬІІІ програми з УС ІХ дисципЛІ Н зазначених в плані 

розроблені у відпов ідності з вимогами креДИТНО-МОДУЛЬНОІ системи 

організаЦІ І н а вчаЛbllОГО процесу (КМС). Всі види навчального процесу 

проводяться згідно IJНMOГ КМС У відповідності до робочих навчальннх 

програм та «ПоложеИJ-lЯ про організацію навчального процесу» . Інформація 

щодо I·ШЯIЗlIОСТЇ lІавчальних, робочих навчальних програм і пакетів 

комплексних ко нтрольних робіт з дисциплін навчальних планів підготовки 

магістрів освітньо-професійної програми «Обладнання повітряних судею> 

спеці ал ьності 134 «Авіацій на та ракетно-космічна техніка» наведена в 

акреДlпаційній справі. 

Ilаведсні дані щодо забезпеченості навчального закладу складено У 

відповідності до необхідних нормативних документів у тому числі освітньо

профес і йної програми, навчальними та робочими навчальними планами і 

програмам и з навчальних дисциплін освітньо-професійної програми 

«Обладв ання повітряних судею> спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-
. . .. .. 

КОСМІчна техНlКЮ> ВІДПО ВІДають ЗМІСТУ Пlдготовки та державним вимогам. 

ВIІСIIOВОК:. 1-I зII'шл ы�ІІйй процес у Національному авіаційному 

уніВСРСlІтеті зд іli СllЮСТЬСSI згіДl10 затвердженої в установленому порядку 

освіТIІI~О-llрофссіііIIОЇ IlрограМII, навчалыlхx планів, ВИМОГ lІормаТIІВНlIХ 

та lІ <1 вчаJlы�о-мсІ·о/нІ' ІІІІІхx документів ВІІЩОЇ освіти. Зміст підготовки 

Голова ексnерmно{ КОМЇСЙ 
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здобува'lів ВlIЩОЇ освіти освітньо~професійної програми «Обладнання 

повіТРіlІІlІХ судсю> f.:llсціалыlстіi 134 «Авіаційна та ракетно~космічна 
теХНIІ~Ю) ІІа ДРУ'"Оі\IУ (магістерському) рівні відповідає встановлеНIІМ 
8111\101"al\1. 

4. ОргаllіззцііlllС та lІавчально~меТОДИЧllе забезпеtlеНIІЯ навtlаЛЬJIО~ 
ВІІХОІШОГО процесу 

l-ІаlЗ~шльно~методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти 

освітньо-профес ій ної програми «Обладнання повітряних судею} 

спеціальність l34 «Ав і а ційна та ракетно-космічна техніка» включає освітньо

профес іЙIlУ rlporpaMY, навчальний та робочий навчальний плани, навчально
методи чні ком плекси з навчальних дисциплін. У навчально~методичному 

забезпеченні реалізован і принципи безперервної підготовки студентів у сфері 

проектування облаДlШІІНЯ пов ітряних суден . Навчальний процес організовано 

згідно діючого законодавства та нормативних вимог Міністерства освІТИ І 

науки України. 

Ilаuіонзльний аВ13ЩИНИЙ університет має робочі програми власної 

розроБКIІ з ус іх навчальних дисциплін . що входять до навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми 

«Обладнання повітряних суден» спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-. . 
КОСМІЧІІа теХНІка». 

Навчально-методичні комплекси з дисциплін містять робочі програми, 

стисли й зм іст лекцій, плани практичних занять, завдання для контролю 

самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до виконання 

курсових та Д~IПЛОМ IІИХ робіт, зразки поточних тесті в, питання для 

підготовки до семестрового контролю, рекомендовану літературу. Усі . . . 
матеРІали ВІДПОВІДають нормативним вимогам. 

Робочі ПРОГРШ\'IИ циклу дисциплін самостійного вибору студентів 

розроблено ви кладаЧЗі\Ш кафедр університету і спрямовані на поглиблене 

оволодіння знаНЮ1М И та вміннями згідно сучасних вимог до професійної 

підго·юоки фахівців з а віаційної та ракетно-космічної техніки. 

Забез печення навчал ьною та навчально-методичною літературою за 

ДИСЦИШl іl 13МИ Іl3 в чаЛ l) I-IИХ планів підготовки магістрів здійснюється за 

раХУ 1 1ОК фО l-lДіо Науково-техн ічної бібліотеки НАУ. фондів методичного 

кабінету кафедри. !-І А У одержує фахові періодичні видання професійного 

СПРЯ і\IУ В3І IІІЯ. Це дозволяє використовувати у навчальному процесі актуальні 

даНІ , СЛІДкувати за сучасним станом розробки наукових проблем. 

ВИКОРlІстовувати колегіальний досвід у процесі написання власних наукових 

та hayko bo-меТОДIlЧIIІIХ розробок. Впровадження електронного каталогу та 

МОЖЛlІв і сть роБОТIІ З електронними підручниками в бібліотеці університету 

значно підвищує ефективність роботи студентів з літературою та розширює 

МОЖJ1l1l30сті самості ІIНОЇ роботи студентів. 

10JtOlШ експертної ко.м ісії 
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у lІавчально"у процеСІ активно застосовуються сучасНІ технолог" 

навч""н", робота студентів у лабораторії мультимедійних технологій 

наВЧ (;lIlJi}1 перекладу та лабораторії навчання комп 'ютерного перекладу, 

інтераКТllвн і лекuії, пошукова методика здобутгя знань, проектна робота , 

ділова І "ра, КО!'.Ш·ЮlерізованиЙ тестовий контроль якості знань тощо. 

Використання Il одібllОГО роду педагогічних інновацій робить процес 

навчан ня не лише llікавим, а й логічно структурованим, мотивує студентів ДО 

акти вної участі у нзчал ьному процесі. Методична база кафедри конструкції 

літаJ[[,'НIХ апаратів ""С підключення до мережі INTERNET і забезпечують 
гідн і УМОВИ для ефскТlIВНОЇ п ідготовки студентів до навчальних занять. 

Са!\lОстійнз робота студентів забезпечена необхідними дидактичними 

матеріалами. Відповідні методичні матеріали розміщен і на веб-сторінці 

кафелри ко нструкції літал ьних апаратів, 

Стан навчаЛl.но-меТQДИЧНОГQ забезпечення навчального процесу з 

кожної дисципліни робочих навчальних планів освітньо-професійної 

програr-.lll «ОбладнаНIІЯ повітряних суден» спеціальність 134 «Авіаційна та 

pakeTl�o-косміЧ I.J а l'eXl-lіка» за показниками , які передбачені критеріями 

акредитації, навелено в акредитаційній справі, За даними цієї таблиці 

навч<.іJlы�о-методичнеe забезпечення навчального процесу підготовки 

здоб: вачі 13 IНlШО I ОСВІТИ освітньо-професійної програми «Обладнання 

ПОВIТРЯIIIIХ суден» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техн іка» відповідис lІормативн им критеРІЯМ акредитації за відповідним 

ОСВIТIII!'.1 ступенем. 

ВІІС ІІ ОВОІ(', Ста ll організаційного, навчально-методичного 

інфо рмац iilllОГО заБСЗ llСЧСllllЯ IlЗвчального процссу здобувачів ВІІЩОЇ 

освіТІ І ucb iTIIbO-ll рофссійної програМIf «Обладнання повітряних суден» 

спеці аJlI> 1І0сті ]34 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» другого 

(магістсрсьК'о го ріВIIН) відповідає нормативним вимогам. 

5. l~aд pOBe заБСЗl l СЧСlІlІЯ IlіДГОТОВКIІ здобувачів ВІІЩОЇ освіТIІ 

ОСІІовн і сфер" ili >l ll bHOCTi майбутніх випускників пов 'язані з розробкою 
~ . . . ", . . 

та ВIIРОOlНЩТВОМ НОВИХ зразКІв аВlаКОСМІЧНOl техНІКИ, що ВІДПОВІДають 

cbiTOBOt\I:-, рівню і 13І 1 1\lзгають застосування сучасних новітніх технологій, які 

базуюТl~СЯ на ви користанн і останніх досягнень науки і техніки. Вимоги 

сучасного РИІІКУ праці визначають потребу у високому рівні професорсько

ВИКJl~щаЦI>КОГО СКJJЗДУ, щО забезпечує згідно навчального та робочого 

навчаJl!)!tОГО планів підготовку магістрів освітньо-професійної програми 

«ОБJJаД!IШ-fНЯ повітрян их суден» спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-
. . 

КОСМІЧІІа теХНІКЮ}. 

ГО;lOВй ексnеРНIІІОЇ KOJ\ficil" 
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· . 
Ч ас ,' ка haYKODo- педагоГlЧ НИХ праЦІВНИКІВ з науковими ступенями та 

вчен""" звання",,,, які забезпечують викладання лекційних годин 

навчал ь"ого плану освітньо-професійної програми «Обладнання повітряних 

судею) с пеціальн ості 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за 

ОСНОВНІ1\! Micцe~'1 роботи (мінімальний відсоток визначеної навчальним 

плано" кількості 1'01\111І) складає 1 00% (норматив 50%), які мають науковий 

стуm нь .JJ.OKTopa ІІ ау к або вчене зван ня професора складає 560/0 
(нормаП1!і 25%), 

Проведення Л(:КЦіИ з навчальних ДИСЦИПЛІН, що забезпечують 

ФОРМУ ІШІІІІЯ професійних компerентностеЙ . науково-педагогічними 

(науко",,,,, и) праці ",,,,,;ам и, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи 

досліШі1lltЬКОЇ, уп равл інської, інноваційної за фахом (мінімальний відсоток 

визначеllОЇ навчалыl~1� планом кількості ГОДИН) складає І 000/0 (норматив 15%). 
ЗаПIЛ1>на характеристика науково-педагогічного складу інституту, та 

ТlЄl t\O I'O частини , що обслуговує освітньо-професійну програму 

«ОблаДН" "IІЯ повіТР" IІИХ судею> спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно
косміч[[а техн іка» згі,{IЮ навчал ьного плану, наведена в таблиці 6, 

!Зе і 13 икладач і кафедри пройшли підвищення кваліфікації у відповідних 

орган іЗаціях згідно l!Лану підвищення кваліфікації, серед них - Державне 

піДПРIІС' \I!.:ТВО "АНТОІЮВ", Центр авіаційної підготовки та сертифікації, Центр 

lСАО. 

В табл иці 4 наведено якісний склад науково-педагогічних працівників, 
які забt:Нlечують lІавчальний процес спеціальності 134 «Авіаційна та 

pakeTllo-косм ічна теХІІ іка» згідно навчального плану 

Tal~ I I tl. 1 ЧИНОМ, професорсько-викладацький склад, що забезпечує 

ocbiTIlbO-lІрофесійну IІрограму « Обладнання повітряних судею> спеціальності 

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», має високу кваліфікацію і 

відповідас вимогам 11ровадження освітньої діяльності за освітнім ступенем 

«Маг і с І РІ>. 

ГО.'lO(Ш експертної комісП 

18 

О. Гре6еніков 



,N', 

зlп 

1. 

І. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Таблиця 4 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗГІЕЧЕННЯ 

" ідготовки здобувачів вищої освіти 
оевіТllьо-проф\.:с іЙної програми «Обладнання повітряних суден» 

спеціал ьності 134 « Лвіаційна та ракетно-космічна техніка» Національний 
'0 

ЗШЗЦlИНИИ УН1верситет 

Показники 
Значення 

показників 
f'зО?lIЛЬ/Ю Х(/jюкmерuсmш.:а nрофесорсько-вuююдацького складу. який 

обс.ІvгО(J\'С CI1('l/ ia.'lbH icmb 134 (АвіаціЙ1l0 та ракетно-кос.мічна meXHil\.a» 
ЧІ Lсельвість ПВ( (ф іЗ ИЧНIІХ осіб), 10 
j ІІІІ;,\;: 

- ДОI\ТО I)11j IН1УК і (або) професорів, осіб (%) 6 (60%) 
- каНДІІзаті в наук і (або) доцентів, ос іб (%) 3 (З0%) 
- ос іб . ззіі НЯТІІХ Ііа постійній ОСlюв і та на засадах 10 ( 100%) 

вн\'Тоі II1I1ЬО ГО сvмісництва, осіб (%) 

- частка I1 llкладачів пенсійного віку, осіб (%) 8 (80%) 
/І. Хl/jJш,шеРUС11l1/1\(/ Illюфесорсько-вUЮlодацького Сl\Ладу кафедри ко//сmрукції ліmалыlx 

Q/юраmів освіm//ЬО-llfюФесіЙIlОЇ програми «ОбладllаIlНЯ nовітРЯIlUX судеll» СnЄl(іалЬ1l0сmі 

І 34 «Авіаційна та ракетНО-КОСАІі'mа mеХllіка» 
l-ІаУКОВllЙ СТ) пі Н l, та/або вчене звання завідувача кафедри 

Ч исельні сть ПВС ( фіЗ IIЧНIIХ ос іб) , 

з ШІХ: 

- до"їорів 11а) І..: І (або) професорів, ос іб (%) 

- каНДI1ЩlТі в Ha ~ к і (або) доцентів , осіб (%) 

- ос іб. заЙllЯТЮ на постійній основі та на засадах внутрішнього 

С\ \lі"; Нlщтuа, осіб (~,,) 

• осіб. haYKOBO-llсдагогічна спеціальність (кваліфікація) яких 

uіЩlOв ідає ДJlсципліl l <l"I, щО ВОНИ викладають, осіб (%) 

- частка ВllклаД;I' lі в l1е нс іЙIЮГО віку, осіб (%) 
lагалы�/а кілм::іС II, ставок за штатним розписом, 

'j НІІХ: 

- професорів 

- ДОЦС1 1ТІ В 

- ст3Рших ВfIЮЦJ.ачів 
- ВllкладаЧIВ 

К ількість С) чіСIІІI"ів . всього 

- доктооів НЗ\І-: . гию()есоt)ів, ос іб (%) 

- кандидатів lIa~ 1..:. доцентів . ос іб (%) 

• на ) КОВО-ПС.1.:1!')Г ;·JН І IХ працівників ВН3 

І (lІІl,т~ іШJlС с~міСШЩI ао). ос іб і%) 
- ЗОВІ Іі Шllіх Ііа) 1\О lю-педnгоl'iчних працівників, осіб (%) 

КіЛbl.: ість ВlІклада'lі в. які f-lають педагогічний стаж: 

- менше 5 !)о"j и. ос іб (%) 

- більше 5. але \IС flше 1 О років , осіб (%) 

- біЛl,ШС 1 О pot-.;III. осіб (%) 

Голова ek'cnepmJ-fОЇ коЛ/ ісіі' 

Д.т.н., 

професор 

9 

2 (22,22%) 

5 (55 ,55%) 

9 (100%) 

9 (100%) 

5 55,55% 
10,25 

2 
6,25 

І 

І 

О 

О 

О 

О 

О 

1(11 , 11%) 

2 (22,22%) 

6 (66,67%) 
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Продовження таблиці 4 
6. КіШ>l\ість ВlІкладачів (за останні 5 років) які: 

а) П РlІй н нті на ПQСі1.1Н 
3 

б) зlJіJl ыllлн сьb З посад З різних причин 2 
у '1'. '1 .: 

- ДOl\їopiH ШІ\І\. Ішофесорів, осіб О 

- каНДJlдатів НП ук. доцентів, осіб 2 
7. Кі ЛІ,кість викладач ін нкі п ідвищували СВОЮ кваліфікацію за останні 

9 (100%) 5 років, ос іб (%), 

) гому Чll слі IШ1Я'-ОМ: -
- за:-mсту дОК !"ОРСІ,КОЇ ди сертації -
- З3;\ІІСТУ каН~(lI.ЩТС I>КОЇ дисертації -
- стажуш.lIlШI '{а КОРДОНО" , -

- стажувrLIIIІЯ в І НШІІХ ВНЗ -
- здобуrrн ВІнцої освіти за спеціальностями -
- п~оходжеllllЯ І,урсів підвищення кваліфікації -
- іl[ші варіаНl l1 IlіДВllщеНIІЯ кваліфікації 9 ( І 00%) 

8. Частка штаПI НХ В t lк.!адачів, я кі займаються вдосконаленням 

навчалы � о-методІІ сІІІ огоo забезпечення , науковими досл ідженнями, 100% 
піДІ'ОТОВКОЮ l1іДРУЧІІJ!ків та навчальних посібників, % 

Вll t IIOIЮI(. Ка. ~PO BC забеЗПС[lення кафедри КОJlСТРУКЦIІ літаЛЬНІІХ 

апаратів 1-lаВ 'І а .. I I .IIО- 1І3УК:ОDОГО аерокосмічного інституту, відповідає 

ВИМОГ'НІ "роваДіl\СIІ ШI освітньої діяльності здобувачів вищої освіти 

освіТIІI~ О- ll рофссіitII ОЇ IlрограМIІ «Обладнання повітряних суден» 

спецізm.lІості І З" «Л віа цїЙIIЗ та ракетно-космічна техніка» за другим 

(магіСТС РСЬК'IІМ р іШIl'М). 

6. і\llатсріаЛ I. IІ О- I ·СХllі~IІІС заБСЗПСЧСШIЯ навчального процесу 

Кафедра КО І ІС'І рv кц і ї літальних апаратів є структурним підрозділом 

НавчаШ,1l0-JlЗУКОIЮГ() аерокосмічного інституту. Санітарно-технічний стан . . 
ІНституту загаЛОі\1 ВI}IІIОВlДає встановленим вимогам. 

На кафедрі СlюсчаС I IО, ДЛЯ підтримки приміщень в належному стані, 
регулярно ПРОIJОДЯТI,l: Я Я К капітальні , так і косметичні ремонти. 

Са н і тарно-техн ічн ий стан кафедри відповідає встановленим вимогам. 
Для забсзпе ' Н?ItIОI навчального процесу кафедра має в своєму складі: 
~ .. . . "'. 

- J спеЦіаЛlЗQВ{\ lll llaJз чал ьНl аУДИТОРІІ; 

- :2 КОі\1п'ЮТСРJlі К.ШСІ!; 

- 2 llaYI(OBO- IШВЧ~IJI[~lІі лабораторії ; 
- кабінет КУРСОВOJ"О та дипломного проектування; 
- lІавч альнніl <.ІlllаРН IІЙ комплекс . 

Голова ексnеРП1//0Ї КЙ1/ісії 
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Кафедра КОІІСТРУКЦІІ ЛІтал ьних апараТІВ має таКІ ПРИМІЩення для 
haYKOBO-llедагоп ч 11010 персоналу: 

І. Кабі н е"] '~аl! ідувача лабораторією, 

склад ТСХllіЧНОIО обладнання матеріалів 

лабора І'ор і й загалыlJo площею 42 КВ . М. 

. . . 
матерtально ВІДПОВІдального, 

та комплектуючих учбових 

2. ВlІкладаЦI,I\(1 загальною площею 46 КВ.М . 

з. Каб інет завідувача кафедри 11 .224 загальною площею 46 кв .м . 
3ЮllaЧСl lі П РИ\lіl l tСН I-I Я укомплектовані сучасними меблями, приладами, 

комп'ютеРllОЮ та OP� -І'СХ llікоlO для науково-педагогічної роботи. 

Кафедра кон е І Р\llщїі літальних апаратів має такі приміщення для 

проведеНІІЯ ЗЗІІЯ [І> СТУ:\СІІТ ІВ : 

І. Сllсц і алі'30В~1ІІ IJЙ кабінет гелікоптера 11.011 загальною площею 
128 кв.м. 

2. Спеuіалі30lS<1I!U навчальна аудиторія 11 .220 загальною площею 

84 к в",,-

З. Сllсціалі'ЮВ:lн а наDчальна аУДИТОРІЯ широкофюзеляжних ЛІтаКІВ 
11.230 заГ3Ш>IІОIO JJ:ю щеlO 1 І О КВ.М. 

4. СпеціаліЗОВ~I] 11111 кабінет «Нанотестування поврехнт 11 .121 
загалы� 01о площею 4:'.,4 !<І3.М . 

5. Спеціал і зоВ<tН IІЙ кабінет ttЛабораторія втомних випробувань" 11.125 
загальною площею ::!~ O кв.м . 

б. J{ОМ IІ 'ютеРI IIIП клас 11.126 загальною площею 72 КВ . М. 
7. КО :\IП'ЮТСР]llІіі Ю!аС 11.222 загальною площею 42 кв .м . 

8. Ilавчалыllі іi ,, "гаРIІИЙ комплекс загальною площею 7200 кв.м. 
І(О1\1П'ютсрн і !\: ШС ІІ обладнані мультимедійними проекторами та 

комп'ют~рами, що дозволяє ефективно вивчати конструкцію та 

фун кuіоIlзлы �lїї CIICTL'\1 11 сучасних повітряних суден. 
3аЗl JaЧС II і Прl!:'>1 і ше] ІНЯ відповідають сан ітарно- гі гієнічним нормам, 

нормзr.'1 ОХОРО!!ІІ І І РЩ.J,Ї , а також протипожежним нормам. Показники 
матері ально-техніч ,IОЇ бази у ніверситету наведені в таблиці 6. 

НаЯШJ ість It :l~ IСЖIIOЇ матеріальної-технічної бази в університеті 

забеЗIlСЧУЄ ІI НВЧ ,lЛ',IIЇ курси новітніми інформаційними технологіями. 
Наявн іСТІ> на.IСЖIIОЇ J\штеріальної-технічно't· бази в університеті 

забеЗПС L] )С ] IЗВ Ll а.· ]I~ Jtі КУРСИ новітніми інформаційними та мультимедійними 

технолоГІЯМ 11. 
ОблаДl l аl lll Я ла{){)раторій та спеuіалізованих кабінетів, що забезпечують 

наВЧ НЛІ,lІНI1 процес спсuіальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 
техн ікю) навс}{ено н lа{)JIIllI і 12. 

ХарuктеРIІСТИl\ 1І I\Oi\!Il 'IOTepHoї техНІКИ кафедри конструкції ЛІтальних 
апаратів I-Jal1с;tсні) 1';ІО!llllLі 13. 

I(ш.lп'IОТСРI!і ['.'lаС'1 Навчально-наукового аерокосмічного інституту 
піДКJ1lОчсні ДО лока.IІ, IІОЇ і\l ережі Національного авіаuійного університету та 

мережі Інтер"ет. 'усі і ll ш і персональні комп'ютери також підключені до 
мережі І !І ТСР!-Іет. 

ТаКIІ!'.\ Ч\ІІІО !\І. l,о \\п'lОте РI-IЗ база та рівень інформаційного забезпечення 
Пlдготовки фахіВll ін ~a спеціал ьності 134 «Ав іаційна та ракетНО-КОСМІчна 

ГОJ/Q(Ю ексnерmllf)і кйнісії 
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техНl КЮ> в і ДГJов і/l і.Н IНI I\lОгам ОСВ ІТНЬОГО ступеня «Магістр» 

ПОВНО~ІУ оБСЯ 1і за6L' !ІІ L'ЧІІТИ навчальний процес . 

здатна у 

N. 
пор. 

І . 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
ІО . 

Таблиця 5 
ІНФОР\ IАЦТЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ 

J JuціОll ального аві ацій ного університету 

1-lаliмеIIУИ<J 11 1 }j о()' сt..їс\ соціальної інфраструктури 
Кількість 

Площа (КВ. 

IІQ КilЗН llка, ИОР;-'ШТИ8У) метрів) 
Г~ ]ПОЖIПlШ .'1.'1:-1 , 'IУДСІIТlВ І2 71542.4 
ЖJ1r:lОва ПЛОІЩІ ш ()Д ~101 -0 студе llта у гуртожит,,-'У - 6 
'fn,Ubl li т:t б~ фІ.: І , 29 13969,4 

Ki . II,,,ic Тf, CT~ ~II.:II 111\ 11:1 l);J li e місце в ЇдалhНЯХ і буфетах 5 о 

л" 1 0 llі за.-1ІІ І 440,3 
СI ЮРГIІUl lі З<l.IН 5 4818,3 

п;l а uалыli б:н.:с іі '" - о 

lН lн і С ГЮl)ТII IJIII І.: lорУДI!: 
о стаД I ,Ні!1 5181 
о СІ ЮРJІІІ\І 1 \1<1 11 .J <lIJ ЧIІКlI 6816,5 
о КОРЛ І 170 
о ТОЩО 

Сlу .. 'Н; НТСI)l\lІ і і 11: І:Щ ( К-'Іуб) І 6215, 10 

І ЩJJі - -

Таблиця 6 
ЗАGЕЗIlЕЧНlI ІЯ І І РИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ТА ІНШИМИ ПРИМlЩЕННЯМИ 

N, 
пор 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Н <lIЇ'l еtt' В. " 11 1;1 I1РIІ .\ІlщеIlIIЯ 

І I;ш 'I <lJI ыl� ПРІ1\1ін ~І І ІІ Я, усього: 

І ) 1 0~I 'y '1IН':. II: 

ПРІI\IIЩСIІIІЯ ~(. І Я 

") p..: aI IТI B . C :I ~ :\;1', 

ІIР II\lіЩСІІІI Я. ка,:)1 

КО\lп" ютсрні .1<1& 

СПЩ>ТJ.1В ll і З:L!lIl 

І IР l ші ЩСIJНЯ lЛЯ 

(пt:: . щrогі'I!ЮIО) 11 

С:н жбові IIPI I\lil1 

Бі 6. lі {)теК:1 

НЯ І Ь Cl}'ACHTil3, 

" 
" 

І (. l с кці ilІ І і , аУДllторні 

..: 111 • . l аОорзторїі тощо) 

'1 );норії 

" а) r;:060-педаго[' ічного 

)~ОIШ. I V '1 

" "Н ІІІІ 

\ - l () \I~ ЧИСЛІ '11 11:1 1. 11 1,:1_' 111 
~ 

1'\ 111)Жl1lКlІ 
I:Р,II. llі. б~ фt::1 1 1 
П Р\.1фіЛІІI\ І ор ії. ї~a l�-;;-і .'\ 1 Ю 'IІ1Н "У 
t\k.! ll'll1i 1 1 \IІ К1!1 

1 11І11 і 

ГОЛorш ексnертl/ОЇ IШ_І/ ісП 

Площа приміщень (КВ. метрів) 

усього 

масних 

142 156,1 142156,1 

13175 1,9 131751 ,9 

5585,9 5585,9 
481 8,3 48 18,3 
6548,6 6548,6 

4857,3 4857,3 
6623,3 6623,3 

71542,4 71542,4 
13969,9 11322,4 

о о 

3771,9 3771.9 
о о 

тому числі 

орсндо- ЗД8lmх в 

ваних оренду 

о -

- -

о -
- о 

о -

- о 

о -
- о 

о 2647,5 
- о 

- -
- -
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Таблиця 7 
ОБЛАДНАI II I5J . І ,\І;О РАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КАБІНЕТІВ, 

ЩО ], \І>ППЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
здобувач і в Вlll lt{)Ї оен і ['И освітньо-професійної програми «Обладнання 
110в і І рНН І1Х <.:y;tC ]1» С ll еціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

теХНІка» 

,N', I l a ll l\l~ JI) І@ 111)1 Найменування навчальної НайменуваНflНЯ 

пор. 

І 

І. 

Жl.бораl()Р " 
Сl l еUШJl I JОIШI 

"Ho illeT\', Їх 11. 

2 
Лаборатор і я 
« Ко нструк ції 

101 

101 

ДИСЦИПЛІН 

\\ І 
ЩІ 

З 

та І 
06:1<1':11 131 ІІ І н '" а.l] ,Н ІІ '\ 

апарап в» 

(С К:I<lllЗЄП,С Я 1 '\ ) І ,() ,\ 

МО;(УJlі в): 

\ .\. Сl1е ] l іа_"lі'~ 

кабі нет 

« 1 1 ,1IIOTeC1Y l3a H ~ [>1 

-11\1 поврехн і » - 4:;. 

Iнні1 

~ 1>.1 

\. МоніТОРІНІГ теХНІЧНОГО 

І стану авіаційних конструкцій 

о 2. ОСНОВИ наукових 

ДОСЛІДжень 

І 

І 

1.1. Сll еціu.'[і'ЮI \ШІ 

\] l) 

J I~j l. Моніторинг теХН І ЧНОГО 

каБІнет "Лабор~ рВI стану авіаuійних конструкцій 

В1 0!\I НI I Х 2. Ав і аційні конструкційні 

Вll пробувань " - , 
матеРІали 

К13 . .\I. 
, 

Проектування та о. 

конструювання виробів ІЗ 

композиційних матеріалів 

4. Основи наукових 

досл іджень 

ГОJfО(Ю еКСnЄР}}lI/() Ї /'О.IfїсП 

обладнання,устаткування, 

Їх кількість 

4 

Мінімашинн тертя 

«колотестер)) - 1 шт. 
Осцилограф - І шт. , 

Нанотвердомір «Мікрон-

Гамма» - 1 ШТ. (І) , 

зо профілометр «Мікрон-

АЛЬфю) - 1 ШТ. 
зо профілометр «Мікрон-

Бета)) - 1 шт. 

Сервогідравлічна 

випробувальна машина Ві-

ОО·202У 

ПК DualCore Intel Pentium 
3.2 GHz - 1 ШТ. 
Гідравлічна пульсаці йна 

машина МУП-50 - 7 ШТ. 
Гідравлічна машина муп-

20 - 1 шт. 
Гідравлічна машина ГРМ-2 

- 1 шт. 
Лопать несучого гвинта 

гелікоптера Мі-2 - 1 шт. 

Хвостовий гвинт 
гелікоптера Мі-2 - 1 шт. 
Мехнаічна машина для 

циклічних навантажувань із 

о птичною системою 

спостереження за 

розвитком втомної тріщини 

МИР-8 - 1 шт 
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-
] .3. Спе llіал і ЗОIІНlll1 й І . Новітні технологічні 

кабіl\ет ГСЛ\I\ОllТl.:rа - процеси у виробництві 

128 КІНІ . ав і аційної техніки 

2. ОСНОВИ проектування 

вантажного ПОВlтряного 

судна та його обладнання 

1.4. Сп~ц іаліЗ\)UiJ.Iln' І. ОСНОВИ проектування 

На!З'lал ьна аУДl 1 ГО Р ІЯ трш[спортної кабіни 
Шl lРОКОФlOзеЛ}lЖll l lХ повітряного судна 

л іта"іВ. - ІI О 1\8 .:\1. 2. ОСНОВИ наукових 

ДОСЛІДжень 

-
2. СІ Iсніал ї зоrнша І . ОС НОВИ проектування 

н знча.'1 I...Н З ~IYДlIТOrisl - вантаЖllОГО повтряного 

84 КlS.i\I судна та його обладнання 

2. Процедури сертифікації 

пов ітряного судна . 
3. Н аll'laJl ЬНIIIt ан гаРII I II! 1. ОСНОВИ проектування 

KO\lII"It:KC ТРШ ІСПОРТНОЇ кабіни 

ПОВІТРЯНОГО судна 

2. ОСНОВИ проектування 
вантажного повтряного 

судна та його обладнання 

Голова експерт НО!· Л:О.ll ісіі" 

Стенди з елементами 

конструкції та 

функціональних систем 

повітряного судна 

(гідравлічної, 

протипожежної, 

пневматичної систем та 

іllші )- 17 шт. 
Лопать несучого гвинта - 1 
шт. 

Елеtпpифіковані стенди 

функціональних систем 

(гідравлічної, електрвчної, 

паливної систем та інші) -
12 шт. 

Мультимедійне обладнання: 
(МУJlьтимеднйний проектор 

- І шт.;персональниЙ 

комп'ютер - І шт.; 

інтерактивна дошка - 1 шт.) 
Лабораторні стенди 

функціональних СИСтем -
18 шт. 
Літак Л-41 О - І шт. 

Літак Ан-2 - І шт. 

Літак Ан-24 - І шт. 

Літак Як-42 - 1 шт. 
Літак Ту-1 54 - І ШТ. 

ЛітакАНТ-7-1 шт. 

Гелікоптер Мі-2 - 2 шт. 
Гелікоптер М і-8 - 1 ШТ. 

Гелікоптер Ка-26 - І шт. 

Двигун АЛ-З І - І шт. 

Двигун НК-8 

Фрагмент фюзеляжу Ту-134 

- lшт. 
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Таблиця 8 
ОБЛАДНАННЯ , УСТА ТКУВAI-lI-lЯ ТА ПРОГР АМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СПЕЦlА,IІЗОI3АНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ЛАБОРАТОРІЙ, 
які забс'mечують виконання навчального плану 

спеuіа.1ь ності І 34 «Авіа цій н а та ракетно-космічна техніка» спеціал ізації 

« O~ ОЛЗДІІ ЗННЯ ПОВІтрЯНИХ суден» 

J'(, Наі!\lе нування Н аil менування Модель і марка Назви пакетів Доступ до 
пор. !(()\111"ютеРJЮЇ ltiшчалЬJI ОЇ персональних прикладних Інтернету, 

1:160раторії. ; \1 I СЦИПЛlIIІІ комп'ютерів, програм НМОШСТЬ 

"Сі площа їх кількість (у тому числі каналів 

ліцензованих) доступу 

(так/ні) 

І 2 3 4 5 6 
І . Ко\,п'ютеР НI11І І. Сучасні ПК INTEL Соге WindowsXP так 

К.-ШС - 72 КВ.1І.1 програмні 2 Dио processor Microsoft Offise 
\Іето:tll -8 шт. Ma'hCad 
РО'ЧХІ ХУНКУ на То'аl 
/'olllIJlICTb у ПК EТLON ·64· Commander 
літнкоБУДУВЗlІ ні 3.2 GHz- 2 шт. Спеціальне 

2. СlІстеми щюграмне 

аВТО\lзтнзовано г Всього І О шт. забезпечення 
о 11 роектуван ня для тестування 

об:lа:tнання Мультимедійне та розрахунКІВ 

гюннря ного обладнаtlНЯ: параметрів 
судна ПроеІСТОР - І ПОВІТряних 

шт суден, 

Екран - 1 шт розроблене 
, кафедрою 

2. Ко\! п'!Отер!! 11 іІ І. Основи ПК INTEL Windows ХР так 

клас - 42 КВ.М flрое"',ування Celeron - 2 G Hz Microsoft Offise 
ваllтажного - DUO - 7 шn. Ma'hCad 
1l0ВТРЯНОГО судна То'аІ 
та його Commander 
обл::tднання Мультимедійне Спеціальне 
2. \1атематичні обладнання: програмне 

:'ICTO~ ( I! Проектор -І забезп ечення 
J\ЮД\::, JJОВШІІІЯ та шт для тестуван н я 

QПТII\llзації Екран - І шт та розрахунКІВ 

І \:: ІІ (;Т'-'\ І і процесів параметр і в 

ПОВІТряних 

І 
суден. 

розроблене 
кафедрою 

Bllt IlO llO I~ : EKtll CP Пla КОМІСІЯ встановила, ЩО в унівеРСlІтеті 

пості ЙllО ПРОВОДІП J.(~И гюбота з удосконалення матеріально-технічного 

заБСЗIІС'I С IІШI OCBiT III~OI-O нроцесу, забезпечення його учасників 

навчал I~ II (lМIІ 11 рll і\І іЩСІ IIІЯJ\1II, СПОРТIІВIlIt1\1И майданчиками, меблями, 

устаТКУВ<l НШ1М, Il собхіД l llІМl1 засобами навчання, а існуюча матеріаЛbllO

техні ' lІІ а база у" іШ:РС IІТСТУ відповідає вимогам для підготовки 

здоБУВ<1'lіJJ ВlILЦОЇ освіТ IІ освітньо-професійної програми «ОблаДlI3IJНЯ 

повіТРШІІІХ судею) сIІ(.' ціалыlстіi 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 
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технію)}) відповідає Вll могам проваджеllllЯ освітньої діяльності за другим 

(магісп:rСL> •. ШМ ріШIСМ ) . 

7. ЯI\:ість llіДГОТОІJЮI, міжнародні зв'язки та працевлаштування 

здоБУ U<1 'lі u ВІІЩОЇ осв і ГІІ оеніТllьо-професійно·.· програми «Обладнання 

повіТРИ І ІІІХ судет> сп е ціальності 134 «Авіаційна та paketho-косміЧII3 
теХІІі І, :» ) иідnоиідас 811 '101'31\'1 "РО8здження освітньої діялы�oсті за другим 
(магі Сl СРС І)ЮІМ рівнем ). 

з :-'IСТОIO перевіР КIІ я кості теоретичної та практичної ПІдготовки 

здобу rшчів ви щої OCBiТl I, ІІа підставі відповідного розпорядження проректора 

НАУ . у l\l3 i thi-ЧСР Шlі 20 ! 8 року, відповідно до «Методичних рекомендацій з 

оргаJl іЗШl і ї та проведе н ня ректорського контролю якості підготовки 

здобувачів вищої освіт" ( ком плексні контрольні роботи)>> (Київ, НАУ, 2014), 
було Il роведе l-IQ визнач ення залишкових знань та вмінь студентів з 

навчаЛ I) IІ IIХ дисципл ін у студентів І курсу спеціальності «Обладнання 

ПОВІТР ~J! 111Х суден » . 

I{OJ\1 І JЛ еКСІІ і КО11тро.II> ll і роботи (ККР) виконувалися студентами 1 курсу 
з ДИСН IІ ІІ ; l і н профес і й н {)ї та практичної підготовки - " Основи проектування 
ваНТНіК І ЮГО повітря І-ЮГ0 ~YДHa", " Ударна міцність конструкційних елементів 

авіаційної технік и ", "Сучасні економічні теорії в транзитивній економіці", 

"Діло ва іll озеМlIа мапа". " Механіка матеріалів та конструкцій" (таблиця 9). 
!-: ((СJlt:ртнз ((ом і с ія провела вибірковий контроль знань здобувачів вищої 

освіТІІ на другому (магістерському) рівні зі спеціальності 134 «Авіаційна та 
. . . 

pakeT��O-КОСМIЧІ І S TeXIl1 Krm з наступних ДИСЦИПЛІн: 

«Основи проектування вантажного повітряного судна та його 

оБЛC.lДI-IЗНI-I И» 

« l lов ітн і тех нолог іч н і процеси у виробництві авіаційної техніки» 

«Діл ова інозеr..·шз r..юва» 

Роз6 і іК ніСТ I> м іж оці нками навчального закладу та оцінками експертів 

знаХОД l1 І І.ся У J\ l сжах I-lОрмаТИ Ш-ІИХ вимог (таблиця 10). На підставі аналізу 
даних, l ШВСДСІ Jl 1Х у звеЛl;: ні й відомості. можна зробити висновок, шо рівень 
успішност і та рівень Яl\Ост і виконання комплексних контрольних робіт 

віДПОl1 і дас держаВl-lИ М Нl1MO I~aM акредитації, здобувачі вищої освіти в 

ДОСТС:1 ЛІ I.О:-' I У рі вні володіють необх ідними фаховими знаннями, уміннями та 

нави чка\1" на другому ("агістерському) рівні. 

Го.'IОIШ експертної киllісі;" 
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Таблиця 9 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

CTYДГ:J ІТ \\111 nПJIТI п,о-пrОФFПГП юї пrогr \~1 1 І '<О!)ЛЛ,'11 ІЛ І JJ ІЯ ПОВ lтr ЯJ ІИХ СУ!\Г! І » СПFІ \ I лл ы� остІ 
114 « АВІЛ І \ ІЙ НА тл РАКЕТІ ІО-КОСМІЧНА ТF.Х ІІІКЛ» 

І ІЛЦЮІ Іллы� ЮГ0 ЛВІАUJЙІ ЮГ0 У 1-1 І ВЕРСИТЕТУ 

~ ~ 
~ ..сі .,; 

ВІ- ! КО І [увал 11 1 11 11Х одержаJlИ оніllКI1 
::: f- ~ t; 

" 
с .• 

с " " с о .. - о .. " .. 
>- :.:: - . кк!' а 3 u = 

~ ~ .:;;: 3 ~ 
Гl РОВОДI1 IЗСЯ контрол І.> "" о " '- • і:' '"5" "4" "3" "2" 

u .• v;;; ї:: <о = 
u <C~ u 

осіб % осі б % осіб % осіб % ос іб % >-
.. . --

І 
, 

3 4 j 6 7 8 9 10 11 1с l~ І 14 15 -
J. ДUСI(lІ1щіlfll зашлы�оїї підгоmО6иll 

Лілова ін оземна мова 512 12 12 100 5 4 1.6 І 8.3 6 50 О О 100 50 
Сучасн і економічні теорії в 

І транзитивній економіці 
512 12 12 100 5 41 ,6 І 8,3 6 50 О О 100 50 

ВСЬОГО 3 3 ЦІІКЛОМ 2 24 24 100 10 41,6 2 8,3 2 50 О О 100 50 
2. ДllСI(ШlЛі,ш "рофесіtїllОЇ "ідгоnrОВКIІ 

ОСНОВИ проектування вантажного 512 12 9 75 7 77,8 2 22,2 О О О О І ОО 100 
повітРЯНОГО судна 

Механіка матеріалів та конструкцій 512 12 12 100 4 33,3 6 50 2 16,7 О О І ОО 83,3 
Новітні технологічні процеси у 

512 12 12 100 5 41 ,7 7 58,3 О О О О 100 100 
виробництві авіаціЙllОЇ техніки 

Ударна міцність конструкціЙНIІХ 
512 12 12 100 4 33,3 6 50 2 16,7 О О 100 83,3 

елементів авіаційної техніки 

Всього за ЦlIКЛОМ 4 48 45 93,8 20 46,5 21 45,. 4 8,3 О О 100 91,6 
Разом 6 72 72 96,9 30 44,05 23 26,7 6 29,2 О О 100 70,8 
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іі 
<о .. 
і§ 
~ 

"" ~ u 
16 

. 

3.9 

3,9 

39 

4,8 

4,2 

4,4 

4,2 

44 
4,2 



Таблиця 10 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМЛЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

ЗДОБУВА чrв ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСJЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНИХ 
СУДЕІ-І» СПЕЦІАЛЬНОСТl l34 «АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА" 

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

! !;111Чl' [1ІСН!IІI.'ІІН. '\;1 Я.:II\I!! 
[ ~.~ І 

;:;;: - '-: 
ВllКОІІуваЛl1 

h"h:P 
з ІІ ІІХ оJtсrжал ll ()llїНКIІ ~".i l "'т: :- .... f- tD - u ~ u ._ ;;: '::: - = - ':: 

~ 3 " .. ~ 3'1 ~ 
"У' І ·'4·· <. "1 " -'Т' U 'ё С;:;:;: ' ї::: ~ , 

I~ " [- осі(і І 
J - lC u U -

І "' (lс і 6 О!() ()сі() 1 ". .- % [ОС і Г> r "" <» 1 " ~ 
t " ОL'Ю , - 4 5 6 7 Х ') 10 11 12 11 14 __ 15 1 16 , 

І. ,7, flC/(IIfI:/ іlll( Ю.'fU щmj' 1/ iд<~()I/I()(a'; lI 

~5 
-

І Лі. ІОва ЇHO"3l'.\1!'<I ~IOlla j CO~"l :~ 11 9 1 5 f- 45 І 1 с) 5 (J [) 100 5.-1.5 4.0 

І Bt' I.oro '1:1 11І 11 .... '1(1'1 ! 
-~ 

11 91 5 -4 5 І с) 5 -1 5 О О 100 5-1,5 4,0 

l - - 2. ДUСl( ltIщіmt 11 JOфесіЙIІ()Ї "ідZOll106іі l' 

ОСНОВІ! Il рос"туваll l lЯ вшrтаЖllOГО 202м 
12 11 9 1 7 54 - 27 1 9 О О 100 90,9 4,6 

повіТРЯ Il ОГО судна 
J 

J lов і Т I Іі технологічні процеС І! у 202" 12 11 91 5 35 6 42 О О О О 100 100 4,5 
ВllроБ Jtн цтві авіацій ної ТСХ l l ікн 

ВСЬОГО за Цllклоl\t 2 24 22 91 12 44,5 9 39,5 І 4,5 О О 100 95,4 4,55 

Разом 3 36 33 91 17 44,75 10 24,25 6 24,75 О О 100 74,95 4,3 
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YCl liu l llicTb ~TyдeHTiB за I lідсумками зимової екзаменаційної сесії 2017-
201 8 навчал ьного року (для освітнього ступеня «Магістр») відповідає 

деРЖ31З11ИI\\ IЗИМ ОJ'ам, про що CBIД~IaTb даиі, наведеtші в акредитаційній справі. 

В ) н іверситеті діє трирівнева система контролю навчально-виховного 
процес) : кафедра - дирекція - ректорат. 

І-Іа ріВІІ і ректорату контроль якості підготовки здійснюється відповідно 

до «Мегодични х рекомендацій з організації та проведення ректорського 
контрол ю якості підгото вк и здобувачів вищої освіти (комплексні контрольні 
робо !"и )>> (Київ, lI АУ, 20 1 ~) . 

Навч аJI ЬНО-\IСТОДИЧН I I 1\! Уllравлінням ун і верситету запроваджена ЧІТка 

СИ СТ":1\1i.l КОІПРОЛЮ оргаllізац ії навчального процесу з боку його 
співробіТН ll ків, 

Днрекц ія Ilа вчаЛЬJ-lО-IІЗУКОВОГО аерокосмічного інституту здійснює 

контрОЛІ> l !з вчаJl!. J-IО-ВИ ХОВНОГО процесу за такими напрямками: 

1, КОIІТРОЛl. ВІдв ІД) ваllllЯ занять директором інституту та його 

заст) ПlIІIКН.\l И ; 

2. nepeBipl\a орган ізаu ії та якості самостійної роботи студентів; 

3. перевірка різних форм державної атестац ії студентів: іспиті в, заліків, 

захист з оі"J ів за I lідсумкаМIІ IlРШ(ТИК, захисту курсових робіт; 
~. СlІсте~IЗ І и чні перс віРКl 1 стану навчально-методичного забезпечення 

навчалШОI'О пронесу на кафедрах. 

Вказа н і п и Jання системаТИ LIНО обговорюються на засіданнях Вченої 

ради Ilавчалы � н"шуІювоІ "оo аерокосм ічного інституту, адміністративних 

нарадах заl3ідувач ів кафедр, зас іданнях науково-методично-редакційної ради 

IНCTIIТYTY· 

На кзфеЩ 1 1 ОСН ОВIІI11\1І1 формами контролю навчально-виховного 

процесу є НЗСТУJН ІІ: 

1, в і,щіДУВ,II IНЯ зав іДУl3а LШМИ кафедри занять викладачів; 

2. 1<:ОIПРОЛ!, організації ти п роведення самост ійної роботи та практик 

CТYД~ I IТIB; 

3. КОІІТРОJII. ВИ КОJ-l а Il JlЯ ВlІкладачами індивідуальних планів; 

4. IlCр і ОДИ' l l l е прове.'.J.е ll ШI показових та відкритих занять викладачами 

кафедр; 

5. ВЗ~lсмне від відуванн}! занять викладачами кафедр; 

6. ПОТОЧ I"l lІіl, МОДУЛЬН ИЙ та семестровий контроль знань студентів . 

Ре1УЛІ;гаПI ВС І Х ЦІІХ основних форм контролю за організацією 

наВЧ:.lЛI.ljQ -ВИХОI,I IОГО процесу систематично обговорюються на засіданнях 

кафедр. 

СІІСТС ,\\З ОРI"а нізаціilIlIlХ, .\ Іетодичних та інших заходів, ЩО регулюють 

навчалши іі процес у сфері виконання студентами курсових робіт, 

забезпечусться JJ рооіДJll ll\lИ l�aykobo-педагогічними працівниками кафедр і 

має за МС-ІУ РС- <.Іл ізацію з;..",і сту і якості вищої освіти у Національному 

аві аltіЙ!!О ~IУ уні в~рситет! ВIДПОll і дно до діючих стандартів, 

Курсов і р~)боти JJРОВОДЯТЬСЯ У відповідності з методичними 

реКО\1СllдаціНI\1І1, розро6ЛСl1ш. lll на кафедрі, які зберігаються у електронному 
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iHCTIITyuiiIIIOM) реПОЗl1торії ІІЛУ. Тематика курсових робіт відповідає 

вимогам З1\'IIС І О Вl-lИХ .\lОд)JJ113 освітньо-професійної програми та 
спеuіалыlсті,' за я кою готуються фахівці. Інформація щодо тем курсових 

робіт HaBC,tl:Ha и а кредитанійніїі справі. 
ЗаХJlСТ Курt:ОI}ИХ робіт проводиться на кафедрах відповідно до діючого 

положення комісісю в сюнщі ЗЗ13ідувача кафедри та 2-3 науково-педагогічних 
праціВlІиків . ТС \lатика курсових робіт регулярно актуалізується. Для 

виконання курсової роботи КОіКен студент отримує індивідуальне завдання, 

Результати заХJl t.:тУ курсових роб іт обговорюються на засіданнях кафедр, 

при їімаюТl>СЯ рі!нення що;ю п і ДlJищеиия його ефективності та якості. 

Пості і!1 10 Вl.:деться робота над удосконаленням формулювання тем 

КУРСОВИХ роб і т. Ilри иЬОі\I}' враховується їх актуальність, практичне значення, 

відп овідні с'п> IlрофілlO спсllіilJ1J) ]-(ості. Керівництво курсовими роботами 

здіЙСН lОlОТlJ !lРОфссори та ПОЦСІІТІІ кафедр. 

На кафедра\ ПРОВОДІПЬСЯ ц ілеспрямована робота по підвищенню якості 

ви конаНШI курс~ших робіт. 801-IИ складаються із теоретичної та практичної 

частин І I\IІl'ТЯТІ> РСЗУЛЬТЗ11І ВЛЗС 1-IОГО досл ідження, здійсненого студентом. 

В 11І\:0 11 LI 1-1 ШІ n:УРсової робо ІІ І ГОТУЄ студента до рішення більш складної 

задач і - ІЗlІl..:ОШlllШJ та заХIІСТУ ,J.ипломної роботи, що є важливою складовою 
підt"ОТОВКI I фахішtя . 

Навч аЛЬІІа та виробнич і практики з освітньо-професійної програми 

«ОбладнаllНЯ повітряних судею) спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно
КОСJ\l іЧ I!а П: Хllік.ш J-Iац іОI13ЛI)IIОГО авіаційного університету проводиться за 

наочалы� ІІ\ 1 � 1 - 1 :1~IІ IOМ, "1IЇ.JIIO з затвердженими програмами практик у 

визltач еllll іі teP.\li l-l. П РІІ УКЛЗ,ЩІ-Іні програм практики кафедра керувалась 

ВИJ\lОгаМIІ Чlll-llіОl'О «ПоложеJlIІЯ про проведення навчальної та виробничої 

практики L'тудеlll'ів у вищи х lІа lЗ~lальних закладах України», затвердженого 

наказо .\-! \1 i[[iCT~ pCTBa освіти України від 8 квітня 1993 року N2 93 , 
«Положеll НЯ IlрО проведення практики студентів у вищих навчальних 

заКJI<.lДах '} n:раїIІJl), затвер;t/КСIIOГО наказом Міністерства освіти України від 7 
чеРВl·IЯ 1996 рОК)' та « ГlОЛОЖСII II Я про організацію та проведення практик 

студентів». розробленого і схваленого методичною радою НАУ 19 жовтня 
2000 р. 

Метuю IJрактики є оволодіння сучасними формами методами 

оргаll і заці ї прtщ і ІЗ галузі розроблення авіаційної техніки, формування, 

погл иБЛСНІІ5І ТН Н1КріПJlСI!Ш! У студентів одержаних під час навчання знань, 

ум іl!Ь і 'щ.П lІості ПРИЙІІЯТТЯ СЗ\lОстійних рішень під час конкретної роботи у 
праКТИ ЧlІІ lХ умовах. 

Ксрі ШІІІК ОРl'ану п раКТlIКIІ від ун іверситету є ОС1-IОВНИМ організатором 

праl\:ТlIКIІ ;':TY:H~H TiB . КсріВІІ ІІК !З і д бази практики разом з керівниками 

ПРШ':ТИКl1 від У I ІІверситсту здііі С lllOЄ контроль за проходженням студентами 

всі х видів Il раКIII!\" . Зміст I!раКТIІК, обов'язки керівників та студентів детально 

РОЗ11 иса 1l1 у ПРОІ рамах практик. 

РОЗПО.L іл студентів 110 об'єктах практики 

проводи ПА'}І К~lфсдра~НI І-Іавчаш,но-наукового 
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віДІІов ідно до lІаЯВНОСI і баз практики та місць на кожній з них і 

офОРМJI"Є1 1,СЯ ,,"казом по у" і верситету. З ДОЗВОЛУ кафедри студент може 
car-. lОстіі1н о пі дібрати УСІи нову чи підприємство, як об'єкт проходження 
. . .. 

ВIДПОВl Дl IO I Ilрак ІІ ІКИ . 

Сту,'tСІП11 Ilід ч ас прохоJtження практики зобов'язані виконувати всі 

ВИДІІ роБІТ, Ін.:редбачснІ ПРOl'рамою практики, додержуватись вимог 

BHYTPll.Ull bOrO трудово го РОЗПОРЯДКУ в установах, в яких проходять практику; 

СУ,\ I . IIIlIlО СП1l3ПРlluюватн .~ керіВJlИКОМ практики від НАУ, який призначений 

НаІ'tlЗо/'.'і по У IІІверситету. 

І І сред ПО'ШТКОМ праКТlIКИ студент проходить кваліфікований 

інструктюк. ОСlIOВl'!И М 1BiT I II1 ~1 документом студента Є щоденні записи 

студента. І ІаП Рllк і нц і проходження практики щоденні записи студента 
. . 

заСВlД'IУЮ' j J,СЯ Пl,'ll1 исамн КСРНИ [11 К113 практики. 

Н а О<..:IІОl3і lЦoдellllll'\ 'ШП llс і в студент складає звіт про виконання 

ПРОI'ра~ 1І 1 !Ірак"] І ІКИ Пl іl l Дl lв і дуального завдання. 3віт з практики 

персв і РЯС-IJ.ся та п іДП II С~СТI>С}f '11 керівниками від бази практики та від 
ун і I1СР С JlТС ]'У . 13 кі ll ці зві1У керівн ик практики від бази практики дає відгук, 

де внсв і ТЛIOJOТI:.С}[ д іЛО ВІ }Ікості студента, його спеціальні знання, дисципліна 

під ' ШС ПРОХОЮІ,С ІІШІ праКТIІКll, а також виставляє оцінку. 3віт з практики 
заХlllЩІСТ6СЯ CT~J":I-IТOI\I в КО;"lіс ії, ЩО призначається завідувачем кафедри. 

БаЗІ ! п ра Кl1 1К ;"131011> висококваліфікований персонал, необх ідні 

ПРII!\lіЩС I IІІ Я , ВllllробуваЛI:.не обладнання, а також відповідну документацію. 

Дані про бази п ра ктик lІавсдені ІЗ акредитаційній справі. 

Організації саМОСТllНlОЇ роботи студентів в Навчально-науковому 

аеРОКОС;" IІЧ IIO~I~ і ІІституті приділяється постійна увага. За навчальним 
пл ано;..] ДШІ KOII\ilO'! ;lIICUlIIl,li IlH передбачений певний ЛІмІТ часу на 

caт-.lOcTiJЇJ-IY роБОIУ CTY.'J.~l lТa . Зм іст та обсяг самостійної роботи студента 

ВИЗШ!'lс!! і )' роБОllі й ШIВ' ](]J\])н ій llрограмі з дисципліни _ 

ДСРЖ;Шllа а І сстаніи B IIII YC I~ IIIIKiB 

Згідно 'штвсрдже l lOЇ освіТI II~о-професійної програми , державна атестація 

здобувачів .1Р)ТOJ'о (;"'lЗ гістерс].кого рівня) проводиться у вигляді захисту 
ДИ ПЛОМІІОЇ р060'111 та КО\ІІІЛЄКСІІОГО кваліфікаційного державного екзамену з 

фах) «ОСНОВІ! I IpoeКl ) ШIНJНI l]а~lТажного повітряного судна та його 

оБЛЗДlIШШЯ», «ОСНОВІ І проектування транспортної кабіни ПОВІТРЯНОГО 

судна». 

Викон ання ;tl 1ГІЛОМlll lХ робіт здобувачів другого (магістерського рівня) є 

заключним і дуже в іДГJовідаЛI)НIІМ етапом у підготовці здобувачів вищої 

освіТll. IlаКОІ JlІ '[СІl і здобувачаМl1 вищої освіти за роки навчання в університеті 

знаllШI та іllфор.\taці~ , ІІабут і вм іння вирішувати самостійно практичні 

за13даlll -l~ і 0130JlO;l i l-I Н Я СУЧ3СІІІН111 засобами виконання поставлених фахових 

завдаlll~ забе31IС'І)'ЮТ I> які сне 13! ]I\О]ШННЯ дипломних робіт_ 

3ltoБУВ<1чі Bll lЦOЇ осві ІИ BllKO I-! УЮТЬ дипломні роботи під керівництвом 

провіЛl! lІХ l!(Щl'111 ів та Il рофес орів кафедри. Теми робіт відповідають вимогам 

гаJlУ3СІШ Х стан;щрт і о ВIНIЮЇ освіти, завданням та меті державної атестації, 
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ув 'ЯЗУЮТЬСЯ з ,,,,'уалыll\ 1 ІІ проблемами авіаційної галуз і , МІСТЯТЬ наукову 

новизну тн \ІШОТЬ т~ореТ!lчне та практичне значення. Дипломне 

проектуван ня Вl IКО IІ УЄТЬОI згі,'L JtO із «Положенням про дипломні роботи 

(проеКТІІ) ВlІпуск" "кі в I-І щіОНaJН,IЮГО авіаційного університету» (НАУ, 2006) 
та і\\СТОДИЧ I\I I ;\lll реКОJ\IСIІJ.зu іЯ\IІ ! ЩОДО дипломних робіт, розробленими на 
кафедрі. 

Працсвла 11Ітува 1111 ~I B II I I )'I': I~ IIIIKiB 

ВІ І ПУСКІІІІКИ кафеДРl 1 ;\10ЖУТЬ працевлаштовуватись на Державному 

піДJlР IІ С :-'1СТВJ « А нтонов», Товаристві з обмеженою відповідальністю 

«Прогрсстсх-УкраїIl Ю> , ІІа Держа вному підприємстві «Завод 410 цивільної 
авіації», в J\'lіЖllаРОДIIOі\IУ аСрОIlОрТУ «Бориспіль» і в міжнародному аеропорту 

«)](УШІІІ И », Н~щіОllалЬJlО:-'IУ авіацій ному університеті та в інших установах і 

оргаНІзаЦ І Я \:. 

B It C IIO BOl~: ПОК<lЗIІІI Ю І сн:ззменаЦIІІНИХ сесій, ЩО передували 

3h: j1CJtlI П1Ц IІ , "І а IlopiBII 1I . 1I~ll i результати ВlІконання здобувачами ВІІЩОЇ 

OC IJ ЇT II l'OM IIJlCI~CIIIIX "Оl l llЮ. I I . I IIІХ робіт З дисциплін дозволяють зробити 

ВИ СН ОВО К, щu piBC III~ .шобув:t 'lів вищої освіти освітньо-професійної 

про '" ра \111 «Об. I::ЩIІ ~'IIIISI I l0в і .. IНl IІIIХ суден» спеціальності 134 «Авіаційна 
та pa ICCTIIO-КОI.'мі ' 1113 ТСХ I ,іЮI» н іДllовідає ВlІмогам провадження освітньої 

діШII. llОсті за j(PyrlI l\1 ( i\l a l ' i CTCPC I~ IOIM ріВІ.ем). 

3доБУВ;t Ll і ВІІІЦОЇ ос віТl1 Уl l івеРСlІтету готові виконувати свої 

профссіііні обовlSl З ~1І та БУДУЛJ J,ОРlІстуваТIІСЯ ПОПИТОМ Н3 РИНКУ праці. 

8. ХаР'IКТI.' Р IIСТIІЮI ІІаУ I,'ОВОЇ діяльності та роботи аспірантури 

Кафедра КО IІ СТРукції ЛІ чї цності літальних апаратів в 2013-2018 
ВИ КОllа:1З наступ ні l� aYK0l30-досл ідн і роботи в рамках науково-дослідної 

чаСТІІIІІІ та каф-:драЛl~ I-I ИХ II:1YKOВlIX досліджень: 
І . НДР N!! 861 -11,Б 13: Метод моніторингу відпрацювання ресурсу 

повіТР}J![ИХ С) .lell з В Н КОРІІСІ аll llЯМ інструментальних засобів контролю 

ВТО'НЮГО пошкоджеНІІ ". Тер";н "и конання проекту (3 роки): з 2013 р . по 

201 5 р. �-ІаУКОВlIЙ кер іlШИК - Ilрuф .. С.lгнатович , відповідальний виконавець 

проф .. М .Карускеои ч. 

2. 1-ЩР Н2 122-) (1; 17: Методологія прогнозування втомного 

багатоосере.IКОIІОГО 1l0ШКОДЖСІІІІЯ конструкцій літаків транспортної категорії 
Термі н ІІІІІ<ОІ ІШІ"" нроек!) (3 роки): з 01 .01 .2017 р . по 31.12.2019 р . 

Науко"и й Kcpillll " K - проф .. с.11!!атович , відповідальний виконавець - проф .. 
М.Кар),скев!!ч. 

3. КафедраЛ ЬІІа І-1ЦР І 00/07.02.01 «Метод прогнозування граничного 

стан)' КОНСТРУКТИВНІІХ C.It.::M-:lllів з втомними тріщинами по параметрах 

деФОlшаці їll101 () реJ IІ>Сф\ 1l0IlCPX IН» . Науковий керівник - с.Хижняк; 
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віДПОllідалЬJlИП виконавеlН> - С. І Цепак. Термін виконання проекту (3 роки): з 
01 .09.20 14 р. по 30.12.201 7 р. 

4. Кафе!1рал ьна І-ЩІ' :>07.02.0 1 «Експериментальний метод оцінки 
багатоосьовосо ВТОМН О І о 1ІОІІІкодження конструкційного алЮМІНІЄВОГО 
сплаву». НЗУКОІШЙ керіВНIІК - М.Карускевич; відповідальний виконавець -
Т.МаСJlак. Т"р"і ll В"КОllаIlIlЯ 11 РОС кту (3 роки): з 01.09.20 1 7р. по 30.06.2020 р. 

Il ауково- (ослідна робота кафедри включає виконання держбюджетних 

Te /'l] в рамках нау ково-дослідної частини , кафедральних науково-дослідних 

робіт, ]]іД ГОI'ОI3I~У II3YKOnO-IIСД:lсо гічних кадрів (аспірантура). індивідуальну 

наУ l<ОВУ д і Я:Il,ніеть ПРОФССОРСI,ко- викладацького складу (публікації та участь 

В JlaYKOBO-lІраКI'ИЧlіИХ КОllфср~нціях , симпозіумах і семінарах), організацію 

науково-дослідної роботи студеllт ів. 

ОСНОВllиі1 напрям lIаукової діяльності кафедри: «Розробка методів 
ПрОПІОІУВЗ IІI'Я ресурсів aBiaHїiillllX конструкцій» 

НаУ I~ОВО-ДОСJ lіl1ШI робота Вllклада[lів на ВIlПУСКОВій кафедрі 

І-І -і ндскс 1 LI загальна к і Лl.кі(; п> цитувань наукових публ ікацій наукового 

керіl3llllка I IДP Ігнатовнча с.Р. "'ідно БД Scopus: 
h=5; ,аl'ал ьна кі . ІІ,к і сть ЦІІ '-У 'ШІІ', 52, 40 публікацій; Author Ш: 6603696962 
htl р:llWlvw.SСОРLls .СОIll/а lll I1і d/(IСlаіl. шl ?аuthогІd=6603696962 

I I-і IiДСКС та за ГС1J11>J! а кі . lІ.>к ісТІ> цитувань наукових публікацій 5 -ти 
аС/ІОННИХ іНПОР "З h aYKOBO-J10СJl ідних робіт: h=l1; загальна КІЛЬКІСТЬ 

ЦИТУВЗНІ> 8.t. 
КаРУС"С8I1' 1 ~I. B. - 11=5; зага;",,,а кількість цитувань 40, 27 публікацій; 

АlItllО l' 10: 6507854987 
1111 ps:1 І'У І vw. SCOp"S. cOlll/allthidl deta і І. uri?authorId=6507854987 

З. "Ї<"в І.М. - 11~4; за галь,," KiJII,KiCTb цитувань 25, 18 публікацій; Author ID: 
1 2 2~1556800 

h!!D:/I,vlv,v.scopLls.cOll1/authidldetail.url?authorId= 12241 556800 
M acJ I:) /, Т.lI. - 11 =4; заГЗШ.IШ кї .. IІ. I(ість цитувань 13, 8 публікацій ; Author lО: 
2582386 1700 

11 tlp:/ I IVIVIV .scopus. сош/аuth idldetai І. url ?authorl d=25 823 861 700 
ЗЗl~і[ в ІЗ.J. - 11 =2; за гаJII.НН кі.' IІ>кість цитувань 4, 4 публікації; Author 10: 
1 22~ І І 6950Ul1l1ps://\vw\v.scoPLls.colll/authidldetail.uri?authorId= 12241169500 
ЮЦКСВ" Ч с. с. - 11=1; 
htt p://wlvlv.scopus.colll/a(1111id/(lclail. lII.l?author[ d=5 5 2149 50200 

За ос гаllн і 

опубл і КОВЗ I ІО : 

І. N1 0 1l01 ·Рі.1{j)I Я 

усгаЛ ОСТI I OJ'О 

20 14. -:~60 с. 

5 років наУКОlю-педагогічними працівниками кафедри 

II'ІІаТОВIІ'І С .. Карускевич М. Мониторинг вы�аботкии 

ресурса JIL'I<lIСЛ6НЬІХ аппаратов. Монография.-К.: НАУ, 
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2. Ста'П Ї у журналах, що I1ХОДЯТЬ до наукометричних баз даних - 16 
п ублікацій . 

3. Публі кї:щії в MaTepia~IaX І\uнференцій, ЩО ВХОДЯТЬ до наукометричних 
баз ДRІІЮ, - 11 публіканііі 

.:1 . CTa'I~ " i у ,курналах, що ВI\JllОчені до переліку наукових фахових видань 
УКР(:lї Il IІ - 33 публ і канііі. 

5. l lублікаuії у MaTep i a~ I<l.X I\О llференцій, тезах доповідей та виданнях, ЩО 

t-I ~ ПК.1l0чеш до перr.;ЛI К) наукових фахових видань України -13 
~. ' .. 

ПУОЛlt{Н Ц II I. 

Пров і JtlIЇ ВI! [{л адачі кафеДР І! [.(о нструкцїі літальних апартіп систем (д.т.н. 

ІГll аТОВIІЧ (. Р .. Д .Т.Н , КарускеВ l l Ч М.В.) є науковими керівниками та 

КОНСУЛI~I'а I П~11\111 ви кона н ня Вllконання дисертаційних робіт на здобуття 

наукового СIУ I Н: НЯ РІ,D (каIЩ I'Щ<:1та наук) та доктора технічних наук з галузі 

зн аll[, 13 - г\ lехаl-І і чна іllжеllсрія , та спеціальності 134 - Авіаційна та ракетно-
. . 

КОСl\lІ Чlta теХ І ІІ ка . 

Дан і 11 ]10 кер і вни ків, 11О'lІукач ів наукового ступеню та теми науково

ДОС.l l іДllllХ робіl lІа ведені 13 Ta6J11 1Jli 11 
Таблиця 11 

ТJ:М И, ВИКО I I Л I3I [І ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ 
ЛИС ЕР, Л ljlЙ НИХ РОБІТ ІІЛ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕННЯ 

КАНДИJ [ЛТА ТЕХНJЧНИХ НАУК 
К'2 

11. 1.1) I,СР !ll НlІка І П. І .Б. al.: 

г2' П 
дt:"1 

І' ранта Тема дисертації аспіранта 
Термін 

захисту 

ша форма навчання 

«Прогнозування гранИ'іНОГО 

ІгнаТОВI I'1 Сергій 
Краснопо 

І ВОЛО;.l. II ;>.11 
РО.\ l уаJlI •. Ю13IIЧ 

Сергіііош 

. І L.СЬКНЙ стану заклепкових з'єднань 

' Р авіаційних конструкцій при 2018 

'" ВТОМІІОМУ багатоосередковому 

t-- -
Оо: '! t--

І 
-

3ак і сн Нп 
1 lП I;ПОI~II' 1 Сергій 

I слаJ\ЮIІІ I ' 
І РочуаЛl" ," ",, " А наТО; lііі ( 

t-- -

поwкодженні )) 

іfJШ:l. форма навчання 

«Профілометр для 
\11 \І без контактного визначення та , ВlІмірювання мікротопографії 2018 
)1311'1 поверхні метоДОМ скануючої 

інтерферометрії» 

«Метод оцінки побічних ефектів 

КаРУСКI.:I IІ1' 1 ЛІ ІНІ Н!К застосування ПРОТltкорозійних 

2 Мю;аі1 :10 Олею.:ш 1:1 р сполук» 05.07.02 - 2021 
В італ і іі ( 11І11' J ПеТРОШIЧ Проектування, В(lробництво та 

випробування літальних апаратів -
З, 

- t.\.llщені дисертації 

«Прогнозування ресурсу 

авіаційних конструкцій з багато 

осередковим пошкодженням » 

І 
ІП lаТОВllЧ ('с ргій КаРШI Еш 

РомуаЛ! .. ЮВІ І'! Валеl !ТI! !! 

ен 05 .07.02 - Проектування , 
2016 

lJВII <І виробництво та випробування 

літальних апаратів 

-
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«Метод прогнозування 

гранИЧНОГО стану 

КОНСТРУКТИВНИХ елементІВ 

літальних апаратів з втомними 

J(apYCKL'ВlIII 
Щспш\ С\: РІ ііі 

ТРlщинами за параметрами 

2 МII .ха Ji:ю 
ВіКТОРОIШ Ч 

деформаційного рельєфу 2013 
В і'lал і ЙШ:НІ' І поверхНІ» 

05.07.02 - Проектуванн я, 

виробництво та випробування 

ЛІТалЬНИХ апараТІВ 

У~шсть I.'Т.'l1Сlпів У науковій діяльності 

ОСlіОI3 IJИJ\!ІІ формами IШ), IЮI30-дослідної роботи студентів на кафедрі є 

наукова робота 13 студентських наукових гуртках кафедри, участь в науково

ПрШПИЧIІИХ КО I[ ференціях, публікація тез доповідей та наукових статей, 

учасТІ, у l3ссукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

ПрИРОДІIИЧИ ", гехнічн и х і [.~ маrrітарних наук, стипендіальній програмі 

«ЗАВТРА. LJЛ » , участь в о. rі l\l піадах, участь в розробці інноваційних 
проектів, уч аСll. у Всеукраї IIСJ~КОJ\lУ конкурсі «Авіатор» . 

СТУДС!!ТС I)к і наукові ГУрЛ": И. ЩО діють на кафедрі: 

«ГlРОГJIО3У13ання ресурс) конструкцій», керівник: Д.Т.Н., професор 
ІгнатоlЗИЧ С.Р. 

«BToJ\'la а віаційн их ко нструкцій», керІВНИК: Д .Т.Н ., професор 
Карус кевич М.lЗ. 

РС3УЛlJтаТІІ науково-дослідної діяльності доповідаються студентами на 

міжнародни х і всеукраїНСЬК IJХ КО[ [ференціях: 

І) 201 2-20 ] З навчалЬІІИЙ рік - 26 доповідей. 
2) 20 13-::~O 14 навчаЛl>IІIIЙ р ік - 8 доповідей ; 
3) 20 1 4 -~O I5 Н3fЗЧЗЛl,НІ1іі рік- 16доповідей; 

4) 20! 5-::~O 16 навчаЛ ЬJltll1 рік - 19 доповідей; 
5) 20 16-20 17 навчаЛl>IІИl1 рік - 18 допов ідей 

6) 20 17-:'0 18 навчаЛl>]IІ];; р ;]( - 12 доповідей 

ВІІСІІОВО ІС Р іВСllЬ IІЗУ КОВО-/J.о сліДIІОЇ роботи та роботи аспірантів на 

кафедр і , їі Орl <l llіззція та IН.' Ч'.fIЬТЗПI свідчать про наявність наукової 

63111 ДJlSl Ш,JС ІІОЇ піДГUТOJШ:11 здобувачів вищої освіти освітньо

профссіЙllОЇ ІІ РОГРЗМІІ «Оfiла,~ lІ а IIIlЯ повітряних суден» спеціальності 134 
«А віаційll::l та pakeTJlO-КОСt\lЇ 1IlШ техніка» за другим (магістерським) 

рі внем. 
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9. Псрслік зауваЖС llЬ (приписів) К:ОJlТРОЛЮIОЧIІХ 

opralliB та заходи з їх усунення 
На підставі експертних висновків з метою надання експертно'і оцінки 

результатів підготовки фахівців з і спеціальності 7.05110103 та 8.05110103 
«Обладнання повітряних судею) у Національному авіаційному університеті , 
висловила такі припис и , я к і н е входять до складу обов ' язкових і спрямовані 

на поліпшення якост і п і дготовки фахівців даного напряму : 

- необхідно прискорити підготовку науково-педагогічних кадрів вищої" 
кваліфікації - кандидатів та докторів наук за фахом напряму ; 

продовжувати поповнення бібл іотечного фонду університету 

фаховими виданнями з а ві а ці Й I-ЮЇ гідравліки та систем , виданих українською 

мовою, з урахуванням необх ідності придбання фахових зарубіжних видань; 

удосконалювати методичне забезпечення напряму Пlдготовки 

впровадженням електронних підручників та навчальних посібників з 

професійно-орієнтованих дисципл ін ; 

Керівництвом l-Іац і онал ы�югоo авіаційного університету, Навчально

науковим аерокосмічним інститутом , кафедри конструкції літальних апаратів 

були втілені наступні заходи щодо реалізації вищезазначених рекомендацій: 

І. За період 20 13-2018 років на кафедрі конструкції літальних апаратів 

систем були захище l-l О 2 дисертаці я на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук, отри 1\'13 НО І вчене звання професора кафедри конструкції 

літальних апаратів та 2 вчених звання доцента кафедри конструкції літальних 
апаратів; підготовлено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук до захисту у 20 18 році. 

2. Розширено і НфОРl\шцій н і ресурси електронної бібліотеки, електронних 
підручників і пос ібни ків за рахунок піДКЛЮ~lення до існуючих електронних 

бібліотек в Україні і за КОРДОНОМ . 
Бібліографічний апарат дипломних робіт оформлюється згідно з 

діючими бібліографічним и стандартами. Вимоги до оформлення дипломних 

робіт уніфіковані та ви кладені у методичних рекомендаціях з написання 

дипломних та КУРСОВІ ІХ роб і т, які опубліковані в електронному репозиторії 

НАУ. 

З усіх навчалы�llх x ди сци плін , що викладаються кафедрою конструкції . .. . . . 
ЛІтальних апараТІВ , СТlзореНl н а вчал ьно-методичНІ комплекси, ЯКІ МІСТЯТЬ 

навчально-меТОДИ~lІІі !\ 'laтеріалн, необхідні для забезпечення належної якості 

навчального процесу. 

3. За останні П 'ЯТІ> рок і в н ауково-педагогічними працівниками кафедри 

підготовлено та видаllО 1 п ідручника з грифом МОНУ та 8 методичних 
практикумів з п рофесі йно-ор і єнтованих ДИСЦИПЛІн навчального плану 

освітнього ступеня «Магістр» . 

4. Кафедра KO l-І СТРукції л італьних апаратів забезпечена сучасним 

комп 'ютерним обладнан ням. Співвідношення комп'ютер/студент складає 

1/3. 
у процеСІ ІЗИ КОllа l-lI-I Я наукових досліджень студенти активно 

користуються pecypcUJ\111 мереж і INTERNET. На кафедрі запроваджені 
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різноманітні форш, 

студентами ПІд час 

публікацій тощо. 

дистзнціЙ IЮГО спілкування між викладачами та 

підготовки дипломних та курсових робіт, наукових 

Науково-педагогічні працівники 

науково-дослідних робіт в рамках 

кафедральних наУКОВ ІІ Х досліджень . 

кафедри беруть участь у виконанні 

науково-дослідної частини НА У та 

Таким чином, нз теперішн ій час всі зауваження контролюючих органів 

щодо освітньої д і ЯJшюсті В процесі підготовки здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми "Обладнання повітряних судею, 
спеціальності 134 «Ав і а ційна та ракетно-космічна техніка» виконані. 

Експертна КОМІСІИ встаНОВllла, що викладені попередньою 

акредитацїЙноlO ,,()місісю РСКОМСlщзції та 110раДlt виконані. 

10. ЗаГ3Л1:> lІі ВІІСІІОІШ:ІІ і пропознції експеРТJlОЇ комісії 

Експертна KOr. l ici )[ відпов ідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 07 вереСІІ" 201 8 року за N.1425-л в період з 24 по 26 грудня 
2018 року здійсню вала акредитаційну експертизу освітньо-професійної 

програми «ОбладнаНШI по вітря них судею> зі спеціальності 1 34 «Авіаційна та 
ракетно-космічна техніка» з галуз і знань 13 «Механічна інженерія» 
на другому (магістсрСI~КОї\IУ) рівні вищої освіти в Навчально-науковому 

аеРОКОСМІЧНОМУ II ICТl1ТYT I Національного авіаційного університету. На . . . . . . 
ПІдстаВІ анаЛІЗУ І п ереВІрКИ поданих на а кредитаЦІЮ матеРІалІВ КОМІСІЯ 

дійшла таких ВИСlі ОDI(ів: 

- робота З підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 

програми «ОбладнаlJНЯ lJовітрн них судею> з і спеціальності 134 «Авіаційна та 
ракетно-космічна ТСХllіка» з галузі знань 13 «Механічна інженерія» на 

другому (магістерс"ко"у) ріВІІ і вищої освіти здійснюється на належному 
РІВНІ; 

- акредитацій 1-11 ї\Нlтеріал н . подаНІ на розгляд експертної комісії, 

представлені у ПОВl Юї\IУ обсязі; 

- стан кадрового. ї\штеріаЛl)но-технічного. навчально-методичного та 

інформаційного забсз пе'IСНЮI осв ітн ього процесу. соціальна інфраструктура 
загалом відповідают). ВС·] аНОIЗJ)е ним вимогам до заявленого рівня підготовки; 

- освітньо-професійна програма. навчальний план, робочі програми 

дисциплін, меТОДIІЧIІС забеЗІ1счеlНIЯ навчал ьного процесу, рівень та якість 

знань слухачів віД llовідаюп> встановленим кваліфікаційним вимогам; 

- навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, 

пов'язану з п ідготовкою здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 

програми "ОблаД>і3I1I1S1 lІовітря них судею, з і спеціальності 134 «Авіаційна та 
ракетно-космічна тсхніка» на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Подані у РОЗПОРSlдж:еIlШI експертної комісії оригінали документів, що 

характеризують кафедру конс'грукції літальних апаратів Навчально-науковий 

аерокосмічний І]ІСТІПУТ Національного авіаційного університету, 

підтверджують МОЖJIIlВісТl. lІавчального за кладу забезпечити підготовку 

здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми "Обладнання 
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повітряних суден » зі Сllеціал ьності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техн і Ка» на друго"у (\l31' і стерському) рівні вищої освіти. Організація, 

планування та фОР!\IУШ1НШI контингенту здобувачів вищої освіти за 
зазначеною спеціа.1ыlс тIо здійснюється відпов ідно чинному законодавству 

без порушень. 

Експертна комісі я lшажає за необхідне висловити рекомендації, які не 

входять до складу оБО I3 ' ЯЗКОВl IХ і не впливають на рішення про акредитацію , 

але дозволяють поліllliJItl!l якість підготовки здобувачів вищої освіти: 

- ПРОДОВЖI1ТIІ ПГIРОIJ3Д:;'КС IIIIЯ інноваційних педагогічних технологій , 

спрямован их t-ш РОЗ l3І пок осоБІІстості здобувачів вищої освіти~ 
ПрОДОВЖИТ~J оновлеНl lЯ кабінетів, лабораторій, поповнення Іх 

сучасними видами обладнання, устаткуванням. 

ВIІСIІОВКlI , Н а ІІідставі llIсазз ного Вllще експертна комісія МОН 

України ДІІІшла BIICIIOBI~Y , ЩО освітньо-професійна програма 

«ОблаДН3ІIЮl nOBiTrSlllllX судею) з і спеціальності 134 «Авіаційна та 

paketho-космі"Ш1 ТСХll і l~Ю> j галуз і З ШНIЬ 13 «МеханіЧII3 інженерія» за 
другим (магістеРСЬ ЮI!\I ) piUllCM Вllщо'і освіти на кафедрі конструкції 

літальних апараl· ів в ІІа в'I::lл ы�о-ІІзуковомуy аерокосмічному інституті 

Національного aBi ~I ЦlIIIIOГO УllіВСРСlпету відповідає встановленим 

вимогам, заБСЗI1С11 )'С .tC(lil\<lBIIY Пlрюпію SIKOCTi освіти і може бути 

3КрСДІІТоnаllЗ, 

І І. 3.1УШl іl,С IllIИ та "РОllозиції: 

Вважаємо за IІсобх і.1l l(~ ВіIСЛОВИТИ також зауваження та пропозиції, які 

не впливають на IIОЗIІЛIВ JJе р ішення щодо акредитації, але дозволять 

поліпшити якість п ідготовки здобувач ів вищої освіти: 

І . Звернути увагу на І·tеобх ідність розширення використання в 

навчальному процесі J!іlt~l lзі їII I ОГО програмного забезпечення . 

2. Продовжити робuту над оновленням матеріально-технічної бази 

кафедри по оснаЩСНIІ Ю суч аСI!ОЮ тех нікою. 

3. Продовжити СIIСТ~\' l аТll чне поповнення б ібліотечних фондів сучасною 

л ітературою з фаху віТ'ІIПIІШIІIХ та зарубіжних авторів. 

BIICIIOnOIC: 

Експертна комі сін Ішюкас, що кадрове, матер іально-технічне , навчально

методичне та іНфОР~ШlLіIiIlС забезпечення , а також якість підготовки 
здобувач ів вищої освіЛI освітньо-професій ної програми «Обладнання 
повітряних суден» зі t:llе ціаJlьності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка» другого (~lal ·їC"гcpCI~KOГO рівня) у Національному авіаційному 
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університеті відпові)рс BI1 l\!OrЗM системи вищої освІТИ та забезпечує 
. . . 

державну гapaHТllo я І<ОС1 І ocВl ги. 

Комісія nважзс З3 ~lОжл иве акредитувати Національний авіаційний 
університет ІІа ЗДlI1СIII!I-IШI освітньої діяльності освітньо-професійної 

програми «ОбладнаllШІ llОвітря них судею> зі спеціальності 134 «Авіаційна та 
ракеТНО-КОСМІчна техніка» lJ.pyroгo (магі стерського рівня) з ліцензованим 

обсягом 40 осіб. 

26 вересня 20 18 рок) 

Голова експертної ІШ.\lісії д.т.н. , професор Гребеніков о.г. 

Член експертної комісії 
v 

К.Т.Н., доцент Мариношенко О.П. 

Аш.: еТllі ДЗ llі експертів 

з експертни,.II-t:m.t 

Ректор Націо 

авіаційного уні ""'~~,;74'''-' 'V'1A '(J2p:;;.., професор Ісаєнко В.М. 
Директор НавчаЛl>I Ю-lІа~ КОВОІ "О @~ 
аерокосмічного іНСТI ПУ'l) ." __ /[7' Д.т.Н., професор Дмитрієв с.о. 
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ЗВ ЕДЕНІ ВІДОМОСТІ 

про ДОТР"""""" ліцензійних умов у сфері вищої освіти 
Порівняльна таБJВtЦ>t ,Щ І р,шання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-тех] І і '1I!О ГО, І ta вчал ьно-методичного та інформаційного 

забезпе'I СIІШI ос віТ IІ ЬОЇ діяльності У c~i вищої освіти 

Відхилення 
Значення Фактичне фактичного 

Найменування ПQКі11I1I1Кil ( 1! О РJ\I~ПIІВУ) показника значення значення 

(lюрмаТI1ВУ)* показника показника від 

нормативного 

Кадров і 811,\101 11 IIЩ Нl 1:І (і С] J1 С " С IIIІЯ ПlюваДЖСШIЯ освітньої діЯЛbllОсті 

у сфері JШЩОЇ освіТІ! 

3аllпча! I\~ ваН ІІЯ провадження освітньої діяльності 

1. Наявність у закладі освіІ 11 нідро ,[ ілу Ч ІІ 

кафедри, відповідалы�ІІ : -: ·Ш ]Ііло говку + + -
здобувачів вищОЇ освіl l1 

2. Наявність у складі п іДРUІ;\і.IУ '1 ]1 ],афеДРI! , три особи , сім осіб, що + чотири 
відповідальних за піДГОJUJН"-~ 3_:'lOб~ шиів що мають мають особи , що 
вищої освіти , ТНМ4асової р(!(і,), юї [·рУПI[ науковий науковий мають 

(проектної ГРУШІ) з lI a~ J,ЩnНН':~l,Н'ОІ і 411 11 Х СТУПІНЬ та СТУП ІНЬ, науковий 
працівників, на яку ПОl\lЩtСII() ві:щuвідаЛЬJJ ість в',ене ШІСТЬ з яких ступін ь, три 
за підготовку здобувач і в Шllll0Ї Оl:uіЛ І за 

звання, з мають вчене з яких мають 

певною спеціальніC1l0 
НИХ один звання . з них вчене звання, 

доктор наук два доктори з них один 

або наук та доктор наук 

професор професори та пр~Фесор 
З. Наявність у керіШ-!l [ I\:\ І 1!)(ll'I,ЛЮ'ІІ РУН И 
(гаранта освіТllЬОЇ п ро! P~!.\[[[ 

- -

1) наукового ступен я 'І а ':100 ІІЧ~ІІО[ \І з uання 
за відповідною або спuрі:ОII.:IIОЮ + + -

спеЦіаЛЬНІСТЮ 

2) наукового ступ е н я 1 а k'[l'II,"'O JВ:1І IІІ Я за - - -
відповідною або спорі~1FI('II\)1\ сJJ~ніа..'I ы�істюю 

З) стажу науково-педш (11 і'I!!,)! Ta/aGo 
наукової роБОТІ! не м еНII! ~" () років (до 6 + + -
вересня 2019 р. Дll ~ ПО '!;)) ,",\))\\ІІО pilll !}] З 
урахуванням стажу IlС;ЩГOJ Ї'IJIОЇ робот\! ) 

IlРОВ3;J.ження освітньої діяльності 

4. Проведення ЛСlщіil , II:Ш<іаЛ ЬНI1Х 

дисциплін I[a~ !>:(ІІІ) HII.,;.1ilrori <i НlIMH 

(науковими) п раU Ш1І1 [1\:1 \11 J IІІ:ЩО l3ідн ої 
, , 

роБОТIІ спеЦІалЬНОСТІ з. ОС IН1ШJlI\1 \JII.:I{l'\1 
(мінімальни й В1 ;l!.;l,) llll, НІ 1 ЗШl 4е l lOЇ 

навчальним планом l\i:IJ.KOL'T ГО,щн): 

Голова експертної IШ.lІі", і О, Гребеніков 



І ) 
3Б , 1 

ПО ' 

пе, 

Kal 

2) '" 
а6( · І 

3) 
та 

5. ІІІ 
ДИl.1 

пр( ні 

пе, 

е 

ро". 
ВИ":;І 

ГО): 

І ) , " 
інн " 

"І ~13ЮТЬ I! a~ І,ОВИЙ ступінь та/;l\\О вчен е 

1>1 (до () вересня 2019 1'. Для 

гкаваго РІ ІЗН Я з ура\УВСІII ННМ 

I'ОГIЧНИХ 11раШВНIІЮВ, ЯКІ r.1 31t ІЛ, ВІ ІЩУ 

арію) 

і м ають Ha~ КОВИЙ ступінь ДОК І ара наук 
(чене З!3аII I IЯ п ро(І)есора 

І мають JШ)КUВИЙ ступінь ДОКl ора 11а\'К 

:С llе зваНIІН 

юведеНН51 лекцій з Н і:! вчал hl-II!X 

II ПЛlI!, що забезпечують ФОР:\! УВ:1І І НЯ 
Il;с і Й НIІХ КU;\lпетенпюстей , Н<lУI\013О-

"огі LШШ.I I! (науковими) праuіВНI!І\Ю II1. я кі 
I ЮШ lИМJ! Ilрофесіонала.чи з -\()(;Н ІДОМ 

І ІІ за фахо;-.r (мінімальний Нl/\СОТОК 

I чеlЮl Ilав 'шл ьним планом І,І; ІЬКОСТІ 

І) : 

'сліДl IИ ЦІ,I\ОЇ. управлінської, 
11:щіїlНОЇ або ТВОЕ ЧОЇ ЕОботи за ф:l.'\о.\1 

2 і' а КТlI<ШОЇ ро()отн за фахом 

6. 
се" 
ЗДІ 

ДИ І 

дІК ·.· 

пе, .: 
рів ..:· 

KO~ 

ОС1 

заз : 

7. 1 
СП Сll 

фа 
на 

І ) 

ВЧ, 

2) 

3) 
8. І 

югюдеН I!Л лекцій , практичних , 

lарськн х НІ. ,]абораторннх зан ~ п .. 
·нення Ha~ кового кеРlВництва КУРL:OlШ~IИ , 

U :' ! НJІМ И робогами (проектами), 
ртаційшІМ!! ДОСЛlдження.ми наУК0 130-
lогіЧШIі\!!! (науковими) праціВН! !l\аМ IІ . 
llo ]ШУКОВОЇ та професійної аКТІІ НllОС гі 
101'0 З ЯК1! \: ЗJС ВJДLfУЄТЬСЯ виконанн я ,\ ! за 

Ін і П'ЯТІ> рокіІі н е менше трьох У\ІОВ. 
1' !~HJlX У ГІ\IIІI,:ті 5 пенміток 

:~шність ВІ!П)L:КОВОЇ кафедри із 

і,ш ы�оїї (фахової) підготовки, ЯІ': ~ О 'IОЛ IOЄ 

I~':ЦJ> в і дпоні;(ної або спорідненої 

,} 130-11сдагоп'шої спеціалbllOСТl. -
!аукаЮI .\! ..:туп е нс:. t доктора нау !.: lа 

JI .\! зван]!}!\! -
lауtюlНШ L:T)"l lehe/l-\ та вченим ЗI\~IІІIІН:'1 

1aYKOВlIM L:туп еllем або вченим ·Ша/ ІНЯ'" 

явнісТІ> тру:ювнх договорів (КОІІІ р"ктів) 

\1<1 haYK0I30- IIСД"ГОГlЧНIІ /І1И праШ1J!IJIIЩ,\IИ 

}о наказ і в про ll РИЙНЯТГЯ їх на ]юБОl у 

4 1 

Го іва eKCJ1I!P/J/ HO{ КЙfI1ісіі 

50 100 +50 

25 56 +3 1 

-

15 100 +85 

--
ПІдпункти Відпові- -

1-16 дають 

пункту 5 ПІДпункти 

ПРИМІТок 1- 16 
пункту 5 
приміток 

(не менше 3 
вимог) 

- - -

+ + -
- - -
+ + -

о. Гребеніков 



ТСХllОло гі'lІІі BIli\IOГlI щодо м rпсріально-техні'IІІОГО забезп ечення 

ОСllіТllЬОЇ д іШlьності У сфері 811ЩОЇ освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. Забезпечен і сть приміщеннями для 2,4 2,4 · 
проведення навчaJlы�Іхx занять та 

контрольних заходів (КВ. метрів на ОДНУ 

особу для фактичного KOIITIIHreHry студентів 
та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змінам І-І) 
2. Забезпеченість МУЛЬТlІмедіЙНl,I~1 ЗО 60 +ЗО 
обладнанням для одночас ного ВlІкорнстаllllЯ 

в навчмьних аУДlІтор і ях (мініммьний 

відсоток к іл ькост і аудиторій) 

3. Наявність соцімы�-побутовоїї 
інфраструктури : 

1) бібл іотеки , у TOl'olY 'lИсл і ЧIІТального залу + + · 
2) пунктів х аР'IУВ3Н IІЯ + + · 

3) актового '111 концертного залу + + · 

4) спортивного залу + + · 

5 стадіону та/або СПОРТIІВНI1Х майданчиків + + · 
6 медичного пункту + + · 
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіТІ! 70 100 +30 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреБІ!) 

ПроваджеШIЯ освітньої діяльності 

6. Забезпеченість комп'ютерними робоЧИМIІ 
місuями , лабораторіям]!, пол ігона.Іо,IІІ , + + · обладнанням, устаткуванням , необхіДНIІ ~ 1І1 

для виконання навчалыіхx планів 

Тсхнологічні IJIІМОП' щодо ШШ'l:tЛЬНО-МСТОДIІЧНОГО Зllбезпечсння 

освіТIlЬОЇ д і,I лыlстіi У сфе рі ВІІЩОЇ освіТI1 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

І. Наявність опису освітньої програМ І! + + · 

2. Наявність навчмьного плану та + + · 
пояснювальної ЗЗШІСКН до нього 

Проваджеll l lЯ освітньої діяльності 

3. Наявність робочої програми з кожної + + · 
нав<laJlы �"l ДИСЦlНlл інн навчального плану 

4. Наявність комплексу наВ'IМЬНО- + + · 
:-'Іетодичного забезп ечення з кожної 

навчальної дисuипліни навчального плану 

5. Наявність програМIІ практичної + + · 
піДГОТОВКlІ, робочих програм праКТIІК 

6. За6езпе'lеllі сть студентів навчaJ1ы�ІІмнH + + · 
матеріалами з кожної навчальної ДНСЦl1ПліIШ 

навчмьного плану 

7. Наявність методичних матеріалів для + + · 
проведення атестаиії здобувачів 

ТСХIIОЛОI"j'lІІі ІИІМОП' щодо іllформ:щіііного заБСЗПС'lСIllIЯ освітньої 

діяльності У сфсрі ВІІЩОЇ освіТIІ 
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Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Забезпеченість б і бліотеЮI віТЧВЗllЯНlIМН та Не менш ЯК ЧОТI1РНад- + дев'ять 
закордонними фаховими періодичними п ' ять цять наймену-

виданнями відповідного або спорідненого найменувань наЙr..'lенувань вань 

профілю, в тому числі в елеhїрОНIІОМУ 

вигляДі 

2. Наявн і сть ДОСТУПУ дО баз даних + + -
періодичннх наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускасться сrlільне 

користування базам и кількома закладю.ш 
освіти)" 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу + + -
освІТИ , на якому розм іщена основна 

інформація про lїого діяльн і сть (ctpyt..-тура , 

л і цензії та сеРП1фікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ 
видаВНIІ 'Iа!атестаціlїна (наукових кадрів) 

діяльиість, наВ'IМЬН1 та наукові структурні 

підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплі н , праВllла прнйому, контактна 

інформація) 

4. Наявність електронно го ресурсу закладу 
60 60 -

освіти, ЯКlIЙ містить наВ'lально-мстодичні 

матеріали з HaB t laJ1 bHIIX ДИСЦllплін 
навчального плану, в тому Чllслі в СlІстем і 

дистанційного навчання (і\lін і МaJ1 I>I IИЙ 

відсоток навчалЬНІІХ ДIІСUllПл ін) 
.. • За ДРУ ГІІМ (маГІ стеРСЬКІІМ) РІВнем ВІІЩО] ОСВІти . 

J-и-СЛ 
Голова KOl\liC iї __ -:;::::;~~::,~~~_ Д.Т.Н., п роф. Грсбсні ко в О.Г. 

Члеll ком іс ії К.Т.Н ., ДОЦ . МаршlOШСНКО О.П. 

Ректор Націо 

авіаційного у 

Голова експертної КОАІісії 

ll~rtJ~~~H., професор Ісаєнко В.М. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБJПЩЯ 
ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПlДГОТОВКИ ЗДОБУВА ЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНИХ 
СУДЕН» СПЕЦIАЛЬНОСТl 134 «АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА 
ТЕХНІКА» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО АЕРОКОСМІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

Відхилення 

факти-чного 

Норматив значення 

Найменування показника (нормаТIІВУ) заОС Фактично показника 

«Магістр)) ВІД 

норматив-

НОГО 

1 2 3 4 
.якісні xap~'KTeIJIICТIIКlI підГОТОВКlI Фахівці» 

1. Умови забез печення державної гарантії якості 
вищОЇ освіт!! 

1.1. Виконання навчз.т1ЬНОГО плану за 
показниками: 

100 100 -
перелік навчальних дисциплін , годинн , форми 

контролю, % 
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

100 100 -
постійного складу за останні 5 років, % 
1.3. Чисельність нзуково-педагогіЧНIІХ 
(педагогічних) праціВНlІків, що обслуговують 

спеціальність 1 працюlOТЬ у навчальному закладі з 
ОСНОВНИМ місцем роботи , які займаються 

100 100 -
вдосконалеННЯl\l навчально-методичного 

забезпечення , науковими дослідженнями, . . . 
ПІДготовкою П ІДРУЧНИКІВ та навчальних 

посібників, % 
2.Результатн освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше % 
2. І. Рівень зн ань студентів з гуманітарної та 
соціально-еКОІlОмічної підготовки: 

2. І .1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 - -
2.1.2. Якісно виконані КОНТРОЛЬНІ завдання 

50 • - -
(оцінки ({5 » і «4»), % 
2.2. Рівень знань студентів з природничо-
наукової (фундаментально'!) піДГОТОВКIІ: 

2.2.1. Успішно ВlІконані контрольні завдання , % 
90 

Не Не 
передбачено передбачено 

2.2.2. Якісно OIlKO I-I3111 контрольНІ заодання 
50 

Не Не 

оцінки «5)) і «4))) , % передбачено передбачено 

2.3. Рівень знань студентІВ ЗІ спеці альної 

:фахової) піДl'ОТОВКlI: 

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання , % 90 100 +10 
2.3.2. Якісно ВlІконаНI КОНТРОЛЬНІ завдання 

50 90 +40 
оціНКIf «5)} і ({4 ))), % 

3. Організація наукової роботи 
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3.1. Ная вні сть у структу рі навчального закладу 

наукових підрозділ ів 
+ + 

3.2. У'ІЗСТЬ студентів у науковій роботі (наукова 

робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 
+ + 

наукових конференціях, конкурсах , В lІ ставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

Голова ком ісії, ____ -і:..:."":::::;:-_ Д.Т.Н ., проф. Гребеніков О.Г. 

Член комісії 'Г"~~!Цif~:::~:.. 

Ректор Наo.mп .::-t 
аВ l аці Йlюгq\lУl\t 

К.Т .• І., доц. МарltНОШСIІКО О.п. 
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ГРАФІК 

проведення комплексних контрольних робіт 

під час роботи експертної комісії з акредитації 

Додаток 

освітньої програми здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) 

галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 134 «Авіаційна та 
ракеТНО-КОСМІчна теХНІка» 

N, Навчальна 
ГОДИНИ 

піп дисципліна 
Група Дата проведення Аудиторія Склад комісії 

(пара) 

експерт: К.Т.Н. , 

Новітні технологічні доцент 

процеси у Мариношенко 

І. виробющтві 202м 24.09.20 18 15:30-16:50 11.220 ол 
авіаційної техніки екзам:енатор: 

К.Т. Н. , доцент 

Свирид М.М. 

експерт: К.Т.Н . , 

доцент 

Мариношенко 

2. Ділова іноземна мова 202м 25.09.2018 15:30-16:50 11.220 ол. 
екзаменатор: 

доцент 

Бvтько Л.В . 

експерт: К.Т.Н., 

ОСНОВИ проектування доцент 

вантажного Мариношенко 

3. ПОВІТряного судна та 202м 26.09.2018 11 :00-12:30 11 .220 ол 

його обладнання екзаменатор: 

К.Т.Н., доцент 

Хижняк с.в. 
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