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ОСВIТНЬО-НА УКОВА ПРОГР АМА Шифр СМЯНАУ 

«КОМП'ЮТЕРНI НАУКИ» 
документа онп _-О_ -2021 Спецiальнiсть 122 «Комп'ютернi науки» ' 

Г~ь знань 12 «Iнформацiйнi технолоri'i» Стор. 4 з 18 Р~венъ вищо'i освiти - тоетiй ( освiтньо-наvковий) 

1. Профiль освiтньо-науковоi програми 

Роздiл 1. Заrальна iнформацiя 
1.1 Повна назва закладу Нацiональний авiацiйний унiверситет 

вищоr освiти та Факультет кiбербезпеки, комп'ютерноr та програмноr 
структурного iнженерiI 
пiдроздiлу 

1.2 Ступiнь вищоr освiти та Доктор фiлософir / Doctor of Philosophy (Ph.D) 
назва квалiфiкацir Доктор фiлософir з комп'ютерних наук/ 
мовою оригiналу Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science 

1.3 Офiцiйна назва Комп'ютернi науки/ Computer Science 
освiтньо-науковоr 
програми 

1.4 Тип диплому та обсяг Диплом доктора фiлософir, одиничний; перший науковий 
освiтньо-науковоr ступiнь, що здобуваеться на третъому (освiтнъо-науковому) 
програми рiвнi вищоr освiти; 4 академiчних роки; освiтня складова -

60 кредитiв ЕЖТС. 

1.5 Акредитацiйна 
Нацiональне агентство забезпечення якостi вищоr освiти iнституцiя 

1.6 Перiод акредитацiI Пiдлягае акредитацii' вперше 

1.7 Цикл / рiвень Третiй (освiтнъо-науковий) рiвень 
QF for ЕНЕА с... третiй цикл, EQF for LLL - 8 рiвень; 
НРК У краrни -8 рiвень 

1.8 Передумови Наявнiсть ОСВlТНЪОГО ступеня магiстра або освiтнъо-
квалiфiкацiйного р1вня спецiалiст спецiальностi 122 
«Комп' ютернi науки» чи спорiдненоr / еквiвалентноr 
спецiальностi (зокрема, за результатами процедури 

визнання iноземних документiв про освiту для iноземцiв) 

1.9 Форма навчання Денна, вечiрня, заочна 

1.10 Мови викладання У краiнська та / або англiйська 

1.11 Iнтернет-адреса httos://nau.edu. ua/ua/menu/guality/ ects/zagalna-
постiйного розмiщення informatsiya/informatsiya-oo-osvitnih-orogramah.html 
опису освiтньо-науковоI 

програми 

Роздiл 2. Цiль освiтньо-науковоi проrрами 

2.1 Цiллю освiтньо-науковоr програми 122 «Комп' ютернi науки» е вiдтворення 

iнтелектуального потенцiалу держави шляхом пiдготовки висококвалiфiкованих на 
нацiональному та мiжнародному рiвнях наукових кадрiв з комп'ютерних наук для 
наукових та освiтнiх установ, органiв державноI влади та управлiння, пiдприемств 
ycix форм власностi в галузi iнформацiйних технологiй та iнших галузей через 
генерацiю нових знань та iнновацiйних iдей на основi iнтеграцir та iнтернацiоналiзацiI 
освiти, дослiджень i практики, а також формування у здобувачiв вищоr освiти 
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(аспiрантiв) цiнностей фаховостi, прозоростi, чесностi та вiдкритостi, соцiально"i 
вiдповiдальностi за результати науково"i та науково-педагоriчно"i дiяльностi перед 
суспiльством, принципiв мiждисциплiнарного пiдходу, розвитку i трансферу 
наукових дослiджень. 
Освiтньо-наукова програма 122 «Комп'ютернi науки» вiдповiдаЕ: мici"i НАУ. 

Роздiл 3. Характеристика освiтньо-професiйноi (науковоi) програми 
3 .1 Предметна область 

(Об'ект дiяльностi, 
теоретичний змiст) 

3 .2 Орiентацiя освiтньо
науковоi програми 

3.3 Основний фокус 
освiтньо-науково"i 
програми 

3.4 Особливостi освiтньо
науково"i програми 

Галузь знань - 12 «Iнформацiйнi технолоrii» 
Спецiальнiсть (освiтня) - 122 «Комп'ютернi науки» 
Спецiальностi ( науковi): 
05.13.06 - Iнформацiйнi технологi"i; 
05 .13 .23 - Системи та засоби штучного iнтелекту. 
Академiчна вiдповiдно до Мiжнародно"i стандартно"i 
класифiкацi"i освiти (ISCED 2011 / UNESCO) 
Формування у здобувачiв вищо"i освiти ( аспiрантiв) 
здатностi розв'язувати комплекснi проблеми професiйно"i 
та/ або дослiдницько-iнновацiйно"i дiяльностi в сферi 
комп'ютерних наук та iнших галузях, що передбачае 
глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цiлiсних знань та/ або професiйно"i практики. 

1. Органiзацiйне забезпечення пiдготовки докторiв 
фiлософi"i здiйснюеться через аспiрантуру Нацiонального 
авiацiйного унiверситету. 
2. Органiзацiя освiтньо-наукового процесу на основi 
системи методiв проблемно-розвиваючого навчання та 
методологi"i наукових дослiджень, яка rрунтуеться на 
принципах цiлеспрямованостi, бiнарностi (безпосередня 
взаемодiя викладача та аспiранта, паукового керiвника та 
аспiранта, паукового керiвника та викладача для корекцi"i 
процесу пiдготовки кожного аспiранта залежно вiд його 
iндивiдуальних потреб), по казовому, дiалоriчному, еврис
тичному, дослiдницькому та програмованому методах. 
3. Диференцiацiя рокiв пiдготовки за спрямованiстю: 
- перший та другий р1к пiдготовки - домiнування 

освiтньо"i складово"i у поеднаннi за науковою; 
- третiй та четвертий р1к пiдготовки - домiнування 

науково"i складово"i у поеднаннi з освiтньою (науково
педагогiчною дiяльнiстю ). 

4. Можливiсть зарахування до 6 кредитiв €КТС включно 
(10 % вiд загального обсягу програми) та результатiв 
навчання, отриманих у неформальнiй освiтi (наприклад, 
курси Prometheus, Coursera, Cisco, соцiально-освiтнiй 
проект «Upgradey-ourselfwithlifecell» тощо) за таких умов: 
- зарахування кредитiв для обо в' язкових освiтнiх 

компонентiв - не бiльше 50 % вiд обсягу кредитiв для 
кожного окремого компонента (з метою досягнення 
компетентностей та програмних результатiв навчання, 
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якi забезпечуе цей компонент; пп. 4, 5 програми); 
- результати навчання, отриманi у неформальнiй освiтi, 

повиннi спiвпадати або бути близькими за змiстом до 
програмних результатiв навчання (п. 5 програми), якi 
забезпечуе компонент, за яким зараховуються кредити, 

отриманi у неформальнiй освiтi; 
- зарахування кредит1в для вибiркових освiтнiх 

компонентiв - додатковi обмеження та умови вiдсутнi. 
S. Освiтньо-професiйна програма реалiзуе фахову 
профiлюючу пiдготовку через сертифiкатнi освiтнi 
програми. 

Роздiл 4. Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого навчання 

4.1 Придатнiсть до Випускник може працювати на посадах, пов'язаних з 
працевлаштування дослiдницько-iнновацiйною, професiйною та науково

педагогiчною дiяльнiстю у сферi комп'ютерних наук 
вiдповiдно до Класифiкатора професiй ДК 003:2010 з 
урахуванням цiлi (п. 2.1) та фокусу програми (п. 3.3) 

4.2 Подальше навчання Право на продовження освiти у докторангурi. 

5.1 

Набуття додаткових квалiфiкацiй у систем~ пiслядипломноi 
освiти 

Роздiл S. Викладання та оцiнювання 

Викладання та навчання 

(методи, методики, 

технологii, iнструменти 

та обладнання) 

1. Студентоцентрований пiдхiд у навчаннi та проведеннi 
наукових дослiджень з урахуванням тем дисертацiйних 
робiт та наукових iнтересiв здобувачiв вищоi освiти 
( аспiрантiв ). 
2. Синергетичне поеднання освiтньоi та науковоi складових 
пiд час пiдготовки аспiрантiв. 

3. Проблемно-орiентований стиль викладання, що 
реалiзуеться через систему методiв проблемно-
розвиваючого навчання (показового, дiалогiчного, 

евристичного, дослiдницького, програмованого ); 
1нтерактивних методiв навчання (метод груповоi роботи, 
синектика, дискусii, рольовi iгри, кейс-метод, метод 
портфолiо, метод проектiв ), якi сприяють розвитку 
дослiдницькоi, творчоi та пiзнавальноi дiяльностi 
аспiрантiв; методик тренiнгового навчання у виглядi 
виконання пошукових, розрахункових та творчих завдань з 

використанням сучасних iнформацiйних технологiй, 
роботи з базами бiблiографiчних, статистичних та iнших 
видiв даних, проходження науково-педагогiчноi практики, 
апробацiя результатiв самостiйного паукового дослiдження 
(науковi конференцii, семiнари тощо). 

4. Використання матерiально-технiчноi 
комп'ютерних iнформацiйних технологiй 

бази кафедри 

http://kit.nau.edu.ua 
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5.2 Оцiнювання 

6.1 Iнтегральна 
компетентнiсть (IK) 

6.2 Загальнi 
компетентностi (ЗК) 

та науково-дослiдноУ лабораторiУ протидiУ кiберзагрозам в 
авiацiйнiй галузi http://cyberlab.fccpi.nau.edu.ua якi входять 
до складу структурного пiдроздiлу, в якому реалiзовусrься 
освiтня програма (п. 1.1). 
5. Тематика наукових дослiджень (теми дисертацiй) 
аспiрантiв повинна безпосередньо вiдповiдати хоча 6 
одному освiтньому компонентов~ освiтньо-науковоУ 
програми. Дисертацiя мае розв'язувати значущi задачi у 
сферi комп'ютерних наук або на Гi межi з iншими 
спецiальностями галуз1 знань 12 «Iнформацiйнi 
технологiУ» , що передбачае розширення та переоцiнку вже 
iснуючих знань i професiйних практик 

Система оцiнювання знань включае поточний 1 
пiдсумковий контроль. 

Поточний контроль здiйснюеться шляхом оцiнки роботи 
здобувача на контактних заняттях, пiдготовлених наукових 
статей, виступiв на наукових конференцiях та iнших 
публiчних заходах, виконання науково-дослiдницьких 
завдань тощо. 

Пiдсумковий контроль здiйснюеться у формi екзамену або 
залiку з урахуванням накопичених балiв поточного 
контролю. 

Здобувач вважаеться допущеним до пiдсумкового 
контролю з дисциплiни у разi виконання всiх видiв робiт, 
передбачених робочою програмою навчальноУ дисциплiни. 

Виконання дисертацiйного дослiдження щор1чно 
обговорюеться на засiданнi кафедри, за якою закрiплено 
здобувача, виходячи з тематики дисертацiУ. 

Оцiнювання дисертацiУ здiйснюеться за шдсумками 
публiчного захисту у спецiалiзованих або тимчасових 
радах iз захисту дисертацiй . 

Роздiл 6. Програмнi компетентностi 

Здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми в галузi 
професiйноi' та/ або дослiдницько-iнновацiйноi' дiяльностi з 
комп'ютерних наук, що передбачае глибоке переосмис
лення наявних та створення нових цiлiсних знань та / або 
професiйноi' практики. 

ЗКОl. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу та 
синтезу 

ЗКО2. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу 
iнформацiУ з рiзних джерел 

ЗКОЗ. Здатнiсть працювати в мiжнародному пауковому 
контекстi. 

ЗКО4. Здатнiсть розробляти проекти та управляти ними 
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6.3 Спецiальнi ( фаховi) 
компетентностi (СК) 

CKOl. Здатнiсть виконувати оригiнальнi дослiдження, 
досягати наукових результатiв, якi створюють новi знания 

у сферi комп'ютерних наук та дотичних до неi' (нього, них) 
мiждисциплiнарних напрямах на межi з iншими спецiаль
ностями галузi знань 12 «Iнформацiйнi технологii'». 
СКО2. Здатнiсть усно 1 письмово презентувати та 

обговорювати результати наукових дослiджень та/ або 

iнновацiйних розробок украi'нською та англiйською 

мовами, глибоке розумiння англомовних наукових текстiв 

за напрямом дослiджень. 

СКОЗ. Здатнiсть застосовувати сучасю iнформацiйнi 
технологii', бази даних та iншi електроню ресурси, 

спецiалiзоване програмне забезпечення у науковiй та 

навчальнiй дiяльностi. 

СКО4. Здатнiсть здiйснювати науково-педагогiчну 

дiяльнiсть у вищiй освiтi та застосовувати iнновацiйнi 

освiтнi технологii' вищоr школи 

CKOS. Здатнiсть виявляти, ставити та вирiшувати проблеми 
дослiдницького характеру вiдповiдно до сучасного 
паукового дискурсу в сферi комп'ютерних наук, 

моделювати вiдповiднi об'екти дослiджень, математично 

обробляти данi, оцiнювати та забезпечувати якiсть 
виконуваних дослiджень. 

СКО6. Здатнiсть iнiцiювати, розробляти 1 реалiзовувати 
комплекснi iнновацiйнi науковi проекти в сферi 

комп'ютерних наук та дотичнi до неi' мiждисциплiнарнi 
проекти, застосовувати сучасю методи наукометрii' та 

лiдерство пiд час i'x реалiзацii'. 
СКО7. Здатнiсть дотримуватись етики дослiджень, а також 
правил академiчноr доброчесностi в наукових 
дослiдженнях та науково-педагогiчнiй дiяльностi. 
СКО8. Здатнiсть до системного паукового свiтогляду, 
загальнокультурного кругозору, застосування сучасних 

методологiй та методiв науковоi' дiяльностi за фахом. 
СКО9. Здатнiсть вiдслiдковувати тенденцil роз витку 
базових напрямкiв у сферi комп'ютерних наук виявляти 
недолiки та невирiшенi завдання. 

CKlO. Здатнiсть до розробки та застосування 
зованих програмних 1 апаратних засобiв 

передавання та захисту даних. 

спецiалi

обробки, 

CKl 1. Здатнiсть до застосування сучасних технологiй 
машинного навчання, штучного штелекту, обробки 

великих даних, нейронних мереж, високопродуктивних 

обчислень для i'x оптимiзацii' та синтезу i'x нових 
функцiональних можливостей. 
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СК12. • Здатнiсть застосовувати апаратно-проrрамнi 

iнструментальнi засоби специфiкацi'i, розроблення, аналiзу 
проrрамних та iнформацiйних систем, баз даних i знань, що 
дозволяють обробляти великi (надвеликi) данi. 

СК13. Здатнiсть синтезувати новi алгоритми i структурнi 
рiшення для пiдвищення ефективностi процесiв збирання, 
представления, оброблення, зберiгання, передавання та 

захисту iнформацi'i в сучасних комп'ютерних системах. 

Роздiл 7. Програмнi результаm навчання 

7.1 Програмнi результати ПРО!. Мати передовi концептуальнi та методологiчнi 
навчання (ПР) знания з комп'ютерних наук i на межi предметних галузей 

(iнших спецiальностей галуз1 12 «Iнформацiйнi 
технологi'i» ), а також дослiдницькi навички, достатнi для 
проведения наукових i прикладних дослiджень на рiвнi 
останнiх свiтових досягнень з вiдповiдного напряму, 

отримання нових знань та/ або здiйснення iнновацiй . 

ПРО2. Вiльно презентувати та обговорювати з фахiвцями i 
нефахiвцями результати дослiджень, науковi та прикладнi 

проблеми у сферi комп'ютерних наук державною та 

iноземною мовами, квалiфiковано вiдображати результати 
дослщжень у наукових публiкацiях у провщних 

мiжнародних наукових виданнях з використанням правил 
академiчно'i доброчесностi в наукових дослiдженнях та 
науково-педагогiчнiй дiяльностi. 

ПРОЗ. Здатнiсть формулювати 1 перевiряти гiпотези; 
використовувати для обrрунтування висновкiв належнi 

докази, зокрема, результати теоретичного аналiзу, 

експериментальних дослiджень ( опитувань, спостережень 
тощо) 1 математичного та/ або комп'ютерного 
моделювання, наявнi лiтературнi данi. 

ПРО4. Здатнiсть розробляти i дослiджувати концептуальнi, 
математичнi та комп'ютернi моделi процесiв i систем, 

ефективно використовувати 'ix для отримання нових знань 
та/ або створення iнновацiйних продуктiв у сферi 
комп'ютерних наук та дотичних мiждисциплiнарних 
напрямах. 

ПРО5. Здатнiсть планувати i виконувати експериментальнi 
та/ або теоретичнi дослiдження з комп'ютерних наук та 
дотичних мiждисциплiнарних напрямiв з використанням 

сучасних iнструментiв, критично аналiзувати результати 
власних дослiджень 1 результати 1нших дослiдникiв у 

контекстi усього комплексу сучасних знань щодо 
дослiджувано'i проблеми, застосовувати сучаснi методи 
наукометрit та лiдерство шд час реалiзацit наукових 
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ПРО6. Здатнiсть застосовувати сучаснi iнструменти 1 

технологiУ пошуку, оброблення та анашзу iнформацii', 
зокрема, статистичнi методи аналiзу даних великого обсяrу 
та/ або складноi' структури, спецiалiзованi бази даних та 
iнформацiйнi системи. 
ПРО7. Здатнiсть розробляти та реалiзовувати науковi 
та / або iнновацiйнi iнженернi проекти, яю дають 
можливiсть переосмислити наявне та створити нове цiлiсне 
знания та / або професiйну практику i роз в' язувати значущi 
науковi та технолоriчнi проблеми у сферi комп'ютерних 
наук з дотриманням норм академiчноi' етики i врахуванням 
соцiальних, економiчних, еколоriчних та правових 
аспектiв. 

ПРО8. Глибоке розумiння заrальних принципiв та методiв 
комп'ютерних наук, а також методолоriю наукових 
дослiджень, застосувати i'x у власних дослiдженнях у сферi 
комп'ютерних наук та у викладацькiй практицi. 
ПРО9. Здатнiсть фахово здiйснювати науково-педаrогiчну 
дiяльнiсть у вищiй освiтi та застосовувати сучаснi освiтнi 
технологii' вищоi' школи. 

ПРlО. Здатнiсть ефективно застосовувати сучаснi 
iнформацiйнi технолоrii', бази даних та iншi електроннi 
ресурси, спецiалiзоване проrрамне забезпечення у науковiй 
та навчальнiй дiяльностi. 
ПPll. Концептуальнi поrлибленнi знания методолоriчних i 
теоретичних основ побудови сучасних комп 'ютерних 
систем та мереж в умовах реалiзацii' заrроз рiзноманiтноrо 
характеру. 

ПР12. Глибокi знания й розумiння 
машинного навчання, штучного 

великих даних, нейронних мереж, 

обчислень. 

сучасних технолоriй 

iнтелекту, обробки 
високопродуктивних 

ПР13. Здатнiсть до оптимiзацii' та синтезу нових 
функцiональних можливостей сучасних комп'ютерних 
систем. 

ПР14. Знания спецiальноrо математичноrо апарату для 
дослiдження та розвитку вiдомих, а також синтезу нових 
методiв 1 засобiв аналiзу та оцiнювання ефективностi 
функцiонування комп'ютерних систем. 
ПР15. Знания та rлибоке розумiння принципiв, методiв i 
засобiв захисту iнформацii' у сучасних комп'ютерних 
системах i мережах. 
ПР16. Умiння пiдrотувати самостiйне дисертацiйне 
дослiдження, що пропонуе розв'язання актуального 
науково-технiчноrо завдання в rалузi комп'ютерних наук. 
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Роздiл 8. Ресурсне забезпечення реалiзацii програми 

8.1 Кадрове забезпечення 1. Наукове керiвництво аспiрантом здiйснюеться активним 
дослiдником, який мае: публiкацii' з теми, що вiдповiдае: 
темi дисертацiйного дослiдження аспiранта, резулътати 
науковоi' роботи керiвника публiкуються чи практично 

впроваджуються не рiдше, нiж раз на два роки. 

8.2 Матерiально-технiчне 
забезпечення 

2. До паукового керiвництва аспiрантами не допускаються 
особи, як~ були притягнутi до вiдповiдальностi за 
порушення академiчноi' доброчесностi. 
3. До додатковоrо паукового консультування аспiрантiв за 
необхiдностi (вiдповiдно до i'x потреб) може бути 
залучений будь-який науково-педагогiчний чи науковий 
пращвник факультету кiбербезпеки, комп'ютерноi' та 
програмноi' iнженерiУ НАУ ( структурний пiдроздiл, який 
забезпечуе: реалiзацiю освiтньо-науковоi' програми 
вiдповiдно до п. 1.1) та / або фахiвцi iнших вiтчизняних· чи 
закордонних ЗВО або наукових установ (у рамках чинних 
угод про наукове спiвробiтництво) з органiзацiйним 
забезпеченням такого залучення з боку гаранта освiтньо
науковоi' програми та декана зазначеного факультету. 

4. Навчальнi дисципшни та шш1 освiтнi компоненти 

освiтньо-науковоi' програми викладаються та 

забезпечуються науково-педагопчними та науковими 

працiвниками, наукова дiяльнiсть яких (публiкацii', НДР, 

гранти, стажування тощо) вiдповiдае змiсту зазначених 

навчальних дисциплiн та iнших освiтнiх компонентiв, якi 

ними викладаються та/ або забезпечуються. 
5. Представники академiчноi' та науковоi' спiльноти, 

зокрема мiжнародноi', а також роботодавцi залучаються до 
органiзацii' та реалiзацii' освiтнього процесу та / або 
паукового консультування аспiрантiв. 

6. Ураховуються вимоги п. 30 Лiцензiйних умов 

провадження освiтньоi' дiяльностi (Постанова КМУ вщ 
30.12.2015 р. № 1187). 

Для реалiзацii' освiтньоi' дiяльностi за освiтньо-науковою 

програмою та здiйснення наукових дослiджень може бути 
залучене за необхiдностi (вiдповiдно до потреб аспiрантiв 

та потреб реалiзацii' освпюх компонентiв) будь-яке 

обладнання та програмне забезпечення лабораторiй та 

аудиторний фонд кафедри комп'ютерних iнформацiйних 

технологiй http://kit.nau.edu.ua та науково-дослiдноi' 
лабораторii' протидii" кiберзагрозам в авiацiйнiй галузi 
http://cyberlab.fccpi.nau.edu.ua, якi входять до складу 
факультету кiбербезпеки, комп'ютерноi' та програмноi' 
iнженерii' Нацiонального авiацiйного унiверситету 
( структурний пiдроздiл, який забезпечуе: реалiзацiю 
освiтньо-науковоi' програми вiдповiдно до п. 1.1 ). 
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8.3 Iнформацiйне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

В Унiверситетi наявна вся необхiдна соцiалъно-побутова 
iнфраструктура (rуртожитки, i'дальня, спортивнi зали та 
вiдкритi спортивнi майданчики, тренажернi зали, медичний 
комплекс), кiлькiсть мiсць в rуртожитках вiдповiдае 

вимоrам. 

Навчалъно-методичнi матер1али навчалъних дисциплiн 
(конспекти лекцiй, лабораторнi практикуми тощо ), 
репозитарiй НАУ (https://er.nau.edu.ua), ресурси Науково
технiчноi' бiблiотеки НАУ (http://www.lib.nau.edu.ua), 
безоплатнi з локальноi' мережi унiверситету доступ до 

повнотекстових ресурсiв видавництва Springer, а також 

повнофункцiональний доступ до наукометричних баз 
даних Scopusтa Web of Science; для публiкацii' та апробацii' 
результатiв наукових дослiджень аспiрантiв - фаховi 
науковi журнали НАУ (http://jrnl.nau.edu.ua), зокрема 

видання базового факультету кiбербезпеки, комп'ютерноi' 

та програмноi' iнженерii' (науковi журнали «Наукоемнi 

технолоrii'», «Захист iнформацii'», «Безпека iнформацii'», 

збiрник наукових праць «Проблеми iнформатизацii' та 

управлiння») 1 видавництва MECS Press Hong Kong 
http://www.mecs-press.org (у рамках дiючоi' угоди про 

спiвпрацю ), а також низка конференцiй, спiворrанiзатором 
яких е: НА У та публiкацii' в яких iндексуються 

наукометричними базами даних Scopus / Web ofScience: 
• International Conf erence on Computer Science, 

Engineering and Education Applications; 
• DependaЫe Systems, Services and Technologies 

(DESSERT); 
• International Conference on Cyber Hygiene & Conflict 

Management in Global Information Networks; 
• International Symposium on Network Security and 

Communications. 

Роздiл 9. Академiчна мобiльнiсть 

9.1 Нацiональна кредитна Вiдповiдно до Положения про порядок реалiзацii' права на 

мобiльнiсть академ1чну мобiльнiсть у Нацiоналъному авiацiйному 
~--1----------, унiверситетi, введеноrо в д1ю наказом ректора вщ 

9.2 Мiжнародна кредитна 09.07.2019 р. № 336/од. Програми мiжнародноi' академiчноi' 

9.3 

мобiльнiсть 

Навчання iноземних 

здобувачiв вищоi' освiти 

мобiльностi Erasmus+, Mevlana. 

Реалiзацiя освiтньоi' та наукових складових освiтньо

науковоi' проrрами анrлiйською мовою для iноземцiв та 

осiб без rромадянства (за потреби), врахування 
особливостей передумов, викладених у п. 1.8, умови вступу 
для iноземцiв та осiб без rромадянства реrулюються 

Правилами прийому до асшрантури та докторантури 
Нацiоналъноrо авiацiйноrо унiверситету . 
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«КОМП'ЮТЕРНI НАУКИ» документа онп _-О_ -202 1 
Спецiальнiсть 122 «Комп'ютернi науки» · 

. 

Г~ь знань 12 «Iнформацiйнi технолоrii'» Стор. 13 з 18 
Р1вень вищоi' освiти - третiй (освiтньо-наvковий) 

Кодн/д 

1 

. 
Hl 

OKl.1.1 

OKI.1.2 

OKI.1.3 

1.2· 

OKI .2.1 

OKI.2.2 

1.3 

OKI .3.1 

OKI.3.2 

OKl.3.3 

OKl .3.4 

OKl .3.5 

, 

1.4 

OKI .4.1 

OKl.4.2 

2. Перелiк компонентiв освiтньо-науковоi' програми 
та i'x логiчна послiдовнiсть 

21 П ерел1к компонент1в . . 
Кiлькiстъ 

Форма 

Компоненти освiтньо-науковоi' програми кредитiв 
пiдсумкового 

контроmо 

2 3 4 

Обов'язковi компоненти 

Ц~~ дuсцunлiн З 080Лf?дiння.~qгр~ьн_gнаукови;,.,u..,~ · -~~·- 1 ' ', .. ,/7: ... . 
(фтософ,ськими) компетентност.JµНу . . · , . : · · · 

Фiлософiя науки та iнновацiй 3 Екзамен 

Iнновацiйнi методи прийнятrя рiшень в 3 Екзамен 

соцiотехнiчних та соцiокультурних системах 

Когнiтивнi технологii" прогнозування стану 3 Диф. залiк 

соцiотехнiчних та соцiокультурних систем 

Дикл д4сциплi1Сiз набj,ття унiверсал'ьних ~ ·;r;"' 
,. ., 

? ·• ·r~1i , 
. ~,, ... (+' ,, • • ... '. ~ ~ ·,· 

навичок дociiiдhii.кa та викладача , ,, . · : ' 
. 

~ ., • ' ~ ... t, : J 

Правове, економiчне та iнформацiйне забезпечення 6 Диф. залiк 

наукових дослiджень 

Андрагогiка та iнновацiйнi освiтнi технологii' вищоi· 3 Диф. залiк 

школи 

Цикл дисциплiн ~,_ов3Уjо~!ння глибинhими 
. 

, . - ' .. 
• •,-,-~• i • .. • • ' . i ~ : • ~ 

знаннями зz спецzальностz ' 
... . ., 

Системносинергетичне моделювання об'ектiв 3 Диф. залiк 

дослiджень та математичнi методи обробки даних за 

спецiальнiстю 

Методологiя прикладних дослiджень у сферi 3 Екзамен 

комп'ютерних наук (Methodology of Applied 
Research in Computer Science) 

Технологii' машинного навчання та штучного 3 Екзамен 

iнтелекту (Machine Learning and Artificial Intelligence 

Technologies) 

Новiтнi технологii' захисту даних в комп'ютерних 3 Екзамен 

системах (Novel Data Protection Technologies in 
Computer Systems) 

Технологii' обробки великих даних (Big Data 3 Екзамен 

Т echnologies) 

Цикл дисциплiн зi здоб1ття мовнlfХ 
' . 

.i.~·1• ·~ . 

ко;нпетентностей " J 
' . ' 1 

Англiйська мова наукового спрямування 3 Екзамен 

Академiчне письмо англiйською мовою (English 3 Диф. залiк 

Academic Writing) 

Семестр 

5 

1 

2 

2 

L. 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

2 
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1.5 Цикл праюпичпоi" пiдготовки 

OKl .5.1 Фахова науково-педагогiчна практика 

Дисертацiйна робота доктора фiлософii' 

Загальний обсяг обов'язкових компонентiв: 

Вибiр дисциплiн ' 
BKl 
ВК2 

вкз 

Загальний обсяг вибiркових компонент 15 кредитiв €КТС 

Шифр СМЯНАУ 

документа ОНП __ -О_ - 2021 

Стор. 14 з 18 

6 Диф. залiк 3 

Захист 8 

45 кредитiв €КТС 

5 Диф. залiк 4 
5 Диф. залiк 4 
5 Диф. залiк 4 

Загальний обсяг освiтньоi складовоi освiтньо-науковоi програми 60 кредитiв €КТС 

*Реалiзацiя права здобувачiв вищоi· освiти на вiлъний вибiр навчалъних дисциплiн та створення 
iндивiдуалъноi· освiтнъоi· mpaeкmopii" регламентуетъся законом Украi'нu «Про вищу освiту» та 

внутрiшнiми нормативними актами НА У. 

2.2. Структурно-логiчна схема освiтньоi програми 

1 семестр 2 семестр З семестр 4 семестр 

- ок 1.1.1 ок 1.1.2 
1 

ок 1.2.2 
1 

-

t 

ок 1.2.1 ,... t--- ок 1.1.3 г--t ок 1.3.3 вк 1 1 

1 
t 

' • 1 

ок 1.3.1 ок 1.3.2 ок 1.3.4 --' 1'---+ вк 2 ! 
➔ 

1· 
i 
1 

+ 
+ 
1 

J 1. 

~ 

i 

ок 1.4.1 ок 1.4.2 ок 1.3.5 ~ ➔ вк 3 1 -
1 

ок 1.5.1 
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Рiк пiдrотовки 

Перший рiк 

Другий рiк 

Третiй рiк 

Четвертий рiк 

ОСВIТНЬО-НА УКОВА ПРОГР АМА Шифр СМЯНАУ 
«КОМП'ЮТЕРНI НАУКИ» 

Спецiальнiсть 122 «Комп'ютернi науки» 
документа ОНП - О_ - 2021 

Галузь знань 12 «Iнформацiйнi технологii'» 
Рiвень вищоi' освiти - тРетiй (освiтньо-науковий) 

4. Наукова складова 

Змiст науковоi' робmи здобувача вищоi' освiти (аспiранта) 
Вибiр теми дисертацiйного дослiдження аспiранта, 
формування iндивiдуальноrо плану роботи 
здобувача вищоi' освiти; виконання дисертацiйноi' 
роботи пiд керiвництвом наукового керiвника; 
пiдготовка та подання до друку не менше однiе:У 
публiкацii' за темою дисертацii' та участь у науково-
практичних конференцiях (семiнарах) з публiкацkю 
тез доповiдей 

Виконання пiд керiвництвом науковоrо керiвника 
дисертацiйноrо дослiдження; пiдrотовка та подання 
до друку не менше однki' публiкацii' за темою 
дисертацii' вiдповiдно чинних вимоr; участь у 
науково-практичних конференцiях (семiнарах) з 

публiкацiею тез доповiдей 

Виконання пiд керiвництвом науковоrо керiвника 
дисертацiйноi' роботи; пiдrотовка та подання до 

друку не менше двох публiкацii' за темою дисертацil 
вiдповiдно чинних вимоr; участь у науково-
практичних конференцiях (семiнарах) з публiкацiею 

тез доповiдей 

Завершения та оформления дисертацiйноi' роботи, 
пiдведення пiдсумкiв щодо повноти висвiтлення 
результатiв дисертацii' у наукових статтях 
вiдповiдно чинних вимоr; подання документiв на 
попередню експертизу дисертацii'; пiдrотовка 
науковоi' доповiдi для пiдсумковоi' атестацii' (захисту 
дисертацii') Звiтування про хiд виконання 
iндивiдуалъноrо плану аспiранта двiчi на рiк. 

Стор. 15 з 18 

Форма контролю 

Затвердження на 

вченiй радi 
факультету/ iнституr 

у, звiтування двiчi на 
рiк про виконання 

iндивiдуальноrо 

плану аспiранта 

Звiтування про хiд 

виконання 

iндивiдуальноrо 

плану аспiранта двiчi 

нарiк 

Звiтування про хiд 

виконання 

iндивiдуального 

плану аспiранта двiчi 

нарiк 

Надання висновку 
про наукову новизну, 

теоретичне та 

практичнезначення 

резулътатiв 

дисертацiйного 
дослiдження 

3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти 

Пiдсумкова атестацiя здобувачiв вищоi' освiти за освiтньо-науковою програмою 
122 «Комп'ютернi науки» rалузi знань 12 «Iнформацiйнi технологii'» проводиться у формi у 
дисертацiйноi' роботи та завершуеться видачею документа встановленоrо зразка про 
присудження йому ступеня доктора фiлософii' з присвоениям квалiфiкацii' «Доктор фiлософii' з 
комп'ютерних наук» («Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science»). 

Вiдповiдно до п. 30 <<Порядку пiдготовки здобувачiв вищо;· освiти ступеня доктора 
фiлософii' та доктора наук», затверд:женого Постановою КМУ № 261 вiд 23.03.2016 р.: 

3.1. Атестацiя здобувачiв вищоi' освiти ступеня доктора фiлософii' здiйснюеться постiйно 
дiючою або разовою спецiалiзованою вченою радою на пiдставi публiчноrо захисту наукових 
досяrнень у формi дисертацii'. 

3.2. Стан готовностi дисертацii' аспiранта до захисту визначаеться науковим керiвником 
(або консенсусним рiшенням двох керiвникiв); 

3.3. Обов' язковою умовою допуску до захисту е успiшне виконання аспiрантом йоrо 
iндивiдуальноrо навчальноrо плану та iндивiдуалъноrо плану науковоi' роботи. 
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Стор. 16 з 18 

4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей 
компонентам освiтньо-науковоi програми 

- ~ ""1 - м - м ~ 
..., 11) - м -,..; - - м ~ ~ r,j ~ r,j r,j ~ ~ 11! - м ~ 

,..; ,..; ,..; ,..; - - ,..; - ,..; ,..; - - - ::i::: ::i::: ::i::: 
::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: = = = 
с с с с с с с с с с с с с 

ЗКОl + + + + + + 
ЗК02 + + + 
зкоз + + 
ЗКО4 + + 
CKOl + + + 
СКО2 + + 
скоз + + 
СКО4 + 
скоs + + 
СКО6 + + + + + + + + + 
СКО7 + + 
СКО8 + + 
СКО9 + + + + 
сюо + + + 
CKll + + + + + + 
СК12 + + + 
сюз + + + + + + + 

-

5. Матриця забезпечення програмних результатiв навчання 
вiдповiдними компонентами освiтньоi програми 

~ ~ ""! - м - м ""! ..., 11) - м -- - ~ ~ ~ ~ ~ ""1 ~ ~ ~ ~ 11! - м ~ - - - - - - - - - - - - - ::i::: ::i::: ::i::: 
::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: = = = 
с с с с с с с с с с с с с 

ПРОl + + + + 
ПРО2 + + + + + 
ПРОЗ + + 
ПРО4 + + 
ПРОS + + + 
ПРО6 + + 
ПРО7 + + + + 
ПРО8 + + + 
ПРО9 + + + 
ПР10 + + + 
ПPll + 
ПР12 + + + + 
ПР13 + + + + + + 
ПР14 + + + + + + + + 
ПР15 + 
ПР16 + + + + 

-2021 
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Шифр СМЯНАУ 

документа ОНП _-О_ - 2021 

Стор. 17 з 18 

(Ф 03.02 - 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
Куди 

Дата Пiдпис 
передано П.1.Б. отримувача Примiтки 

прим. 
( пiдроздiл) видачi отримувача 

(Ф 03.02 - 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

Пiдпис Дата 
№пор. Прiзвище, iм'я, побатьковi ознайомленоi' ознайом- Примiтки 

особи лення 
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«КОМП'ЮТЕРНI НАУКИ» документа онп -О_ -2021 
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Рiвень вищо'i освiти - третiй (освiтньо-науковий) 

(Ф 03.02 - 03) 

АРКУШ ОБЛIКУ ЗМIН 

№ листа (сторiнки) 
Пiдпис Дата 

№ особи,яка 
Дата 

внесения введения 
змiни змiненоrо замiненоrо нового анулъованого внесла 

змiни змiни 
змiну 

(Ф 03.02 - 04) 

АРКУШ PE€CTPAЦii РЕВIЗIЙ 

№пор. Прiзвище, iм 'я, по батьковi Дата ревiзi1 Пiдпис 
Висновок щодо 

адекватностi 


