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І Преамбула 

Освітньо-професійна програма Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара "Другий (магістерський) рівень вищої освіти для спеціальності 
134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" за спеціалізаціями: 

1) Ракетні та космічні комплекси; 
2) Ракетні двигуни та енергетичні установки; 
3) Технології виробництва літальних апаратів; 
4) Космічні інформаційні технології, 
затверджена Вченою радою Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара протокол від «26» квітня 2017 р. №12 та введена в дію з 
01.09.2017 р.  

 
Розробники освітньо-професійної програми: 

- Джур Євген Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 
технології виробництва Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара, гарант освітньо-професійної програми спеціальності 134 «Авіаційна та раке-
тно-космічна техніка»; 

- Мітіков Юрій Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
двигунобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон-
чара, член проектної групи зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна тех-
ніка»; 

- Кулик Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
технології виробництва Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара, член проектної групи зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна те-
хніка»; 

- Ткачов Юрій Валентинович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
космічних інформаційних технологій Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара, член проектної групи зі спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-
космічна техніка»; 

- Давидова Анжеліка Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент ка-
федри космічних інформаційних технологій Дніпропетровського національного уніве-
рситету імені Олеся Гончара, член проектної групи зі спеціальності 134 «Авіаційна та 
ракетно-космічна техніка»; 
 
Гарант освітньо-професійної програми, 
доктор технічних наук, 
професор кафедри технології виробництва 
Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара      Є. О. Джур 

 
При розробці освітньо-професійної програми враховано проект стандарту вищої 

освіти України «Другий (магістерський) рівень вищої освіти для спеціальності 134 
«Авіаційна та ракетно-космічна техніка».  
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ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 
освіти 

Магістр 

Галузь знань 13 "Механічна інженерія" 
Спеціальність 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" 

Освітня  
кваліфікація 

Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за спеціаліза-
цією ракетні та космічні комплекси 
Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за спеціаліза-
цією ракетні двигуни та енергетичні установки 
Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за спеціаліза-
цією технології виробництва літальних апаратів 
Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за спеціаліза-
цією космічні інформаційні технології 

Кваліфікація в 
дипломі 

Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за спеціаліза-
цією ракетні та космічні комплекси 
Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за спеціаліза-
цією ракетні двигуни та енергетичні установки 
Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за спеціаліза-
цією технології виробництва літальних апаратів 
Магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки за спеціаліза-
цією космічні інформаційні технології 

Опис предметної 
області 

Об’єкти вивчення - явища та проблеми, пов'язані з етапами 
життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної техніки, які по-
требують оновлення та інтеграції знань в умовах неповної/недо-
статньої інформації та суперечливих вимог. 

Мета навчання — підготовка фахівців. здатних розв'язувати 
складні задачі і проблеми у професійній діяльності, пов'язаній з 
розробкою, виробництвом  та (або) сертифікацією авіаційної та  
ракетно-космічної техніки, її двигунів та енергетичних установок, 
конструкцій та систем або у процесі навчання, які пов’язані з про-
веденням досліджень та/або здійснення інновацій та характеризу-
ються невизначеністю умов і вимог.  

Теоретичний зміст предметної області — моделі фізичних 
процесів у об’єктах авіаційної та ракетно-космічної техніки, су-
часні концепції механіки деформівного твердого тіла, аеро- та га-
зодинаміки, теплофізики та електротехніки. 

Методи, методики та технології — сучасні аналітичні, числові 
та експериментальні методи дослідження предметної області, ме-
тодики та технології розв’язання складних задач і проблем, пов'я-
заних з етапами життєвого циклу авіаційної та ракетно-космічної 
техніки. 

Інструменти та обладнання — лабораторне обладнання з засо-
бами вимірювань, зокрема гідравлічні стенди, аеродинамічні 
труби, обладнання для досліджень властивостей матеріалів, на-
пружено-деформованого стану конструкцій, обладнання для 
складання та випробування авіаційної та ракетно-космічної тех-
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ніки; комп’ютери з інформаційним та спеціалізованим програм-
ним забезпеченням для проектування та виробництва конструкцій 
авіаційної та ракетно-космічної техніки.  

Академічні 
права  
випускників 

Доступ до навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти 

Працевлашту-
вання випускни-
ків (для регульо-
ваних професій 
обов’язково) 

Фахівець за освітньо-професійною програмою підготовлений до 
роботи в галузі «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» згідно 
класифікації видів економічної діяльності за ДК 009-2010:  
Секція С – Переробна промисловість.  
Розділ 30 – Виробництво інших транспортних засобів.  
Група 30.3 – Виробництво повітряних і космічних літальних апа-
ратів, супутнього устаткування.  
Клас 30.30 – Виробництво повітряних і космічних літальних апа-
ратів, супутнього устаткування. 
Секція М – Професійна, наукова та технічна діяльність. 
Розділ 72 – Наукові дослідження та розробки. 
Підрозділ 72.1 – Дослідження й експериментальні розробки у 
сфері природничих і технічних наук. 
Клас 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
інших природничих і технічних наук. 
Секція Р – Освіта. 
Розділ 85 – Освіта. 
Підрозділ 85.4 – Вища освіта. 
Клас 85.41 – Професійно-технічна освіта на рівні вищого профе-
сійно-технічного закладу; 85.42 – Вища освіта. 
Може виконувати професійні роботи за ДК 003-2010: 
Розділ 1 – Законодавці, вищі державні службовці, керівники, ме-
неджери (управителі).  
Підрозділ 12 – Керівники підприємств, установ та організацій. 
Клас 122 – Керівники виробничих та інших основних підрозділів. 
Підклас 1222.2 – Начальники (інші керівники) та майстри вироб-
ничих дільниць (підрозділів) у промисловості. 
Розділ 2 – Професіонали. 
Підрозділ 21 – Професіонали в галузі фізичних, математичних та 
технічних наук. 
Клас 214 – Професіонали в галузі архітектури та інженерної 
справи. 
Підклас 2145.2 – Інженери-механіки; 2149.2 – Інженери (інші га-
лузі інженерної справи); 2149.1 – Наукові співробітники (інжене-
рна механіка) 
Підрозділ 23 – Викладачі. 
Клас 231 – Викладачі університетів та вищих навчальних закла-
дів. 
Підклас 2310.2 – Інші викладачі університетів та вищих навчаль-
них закладів 
та обіймати первинні посади за професійним спрямуванням: 
23434 Майстер цеху 
23901 Начальник відділення льотних випробувань 
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22203 Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової 
20288 Інженер з льотних випробувань повітряних суден 
22209 Інженер-дослідник 
22211 Інженер-конструктор (механіка) 
22493 Інженер-технолог (механіка) 
23667 Молодший науковий співробітник (інженерна механіка) 
20199 Асистент 
Фахівець за освітньо-професійною програмою підготовлений до 
роботи за International Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08):  
Major Group – 1 Managers. 
Sub-major Group – 13 Production and specialized services managers. 
Minor Group – 132 Manufacturing, mining construction and distribu-
tion managers. 
Unit Group – 1321 Manufacturing managers. 
Sub-major Group – 12 Administrative and commercial managers. 
Minor Group – 122 Sales, marketing and development managers. 
Unit Group – 1223 Research and development managers. 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня  
вищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра: 
За освітньо-професійною програмою обсяг становить 90 кредитів ЄКТС. Мі-

німум 35% обсягу цієї програми спрямовано на забезпечення загальних та спеці-
альних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом ви-
щої освіти. Обсяг дисциплін вільного вибору студента становить не менше 25% 
загального обсягу освітньої програми. 

ІV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

ІК01. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 
професійній діяльності з розробки, виробництва та (або) сер-
тифікації авіаційної та ракетно-космічної техніки, її двигунів 
та енергетичних установок, конструкцій та систем або у про-
цесі навчання, які пов’язані з проведенням досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю 
умов і вимог. 

Загальні компе-

тентності 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і син-
тезу. 

ЗК02. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК03. Здатність до проведення досліджень для 

розв’язання складних задач у професійній (науково-технічній) 
діяльності. 

ЗК04. Здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у 
вигляді інноваційних рішень, працюючи у команді з залучен-
ням представників інших професійних груп. 

ЗК05. Навички використання новітніх інформаційних тех-
нологій. 
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ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК07. Визначеність і наполегливість щодо поставлених за-

вдань і взятих обов’язків. 
ЗК08. Здатність до подальшого автономного та самостій-

ного навчання на основі новітніх науково-технічних досяг-
нень. 

ЗК09. Здатність спілкування іноземною мовою в профе-
сійній (науково-технічній) діяльності. 

Спеціальні  

(фахові)  

компетентності 

СК01. Орієнтування в історії, сучасному стані, проблемах 
та перспективах розвитку авіаційної та ракетно-космічної те-
хніки. 

СК02. Кваліфікований вибір класу матеріалів для елемен-
тів конструкцій виробів машинобудування та космічної тех-
ніки. 

СК03. Вміння оцінювати техніко-економічну ефектив-
ність проектування, досліджень, технічних процесів та інно-
ваційних розробок. 

СК04. Знання робочих процесів у системах та елементах 
авіаційної та ракетно-космічної техніки, необхідних для розу-
міння, опису, вдосконалення об’єктів авіаційної та ракетно-
космічної техніки та оптимізації їх параметрів. 

СК05. Вміння поставити та вирішувати професійні задачі 
на основі базових знань у галузі гідравлічних, пневматичних, 
електричних та електронних систем. 

СК06. Вміння проводити роботи з підготовки виробниц-
тва об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки з викори-
станням новітніх технологій. 

V Зміст підготовки здобувачів вищої освіти,  
сформульований у термінах результатів навчання 

Р01. Здатність розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми авіацій-
ної та/або ракетно-космічної техніки, що потребує оновлення та інтеграції знань, 
у тому числі в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Р02. Здатність критично осмислювати проблеми авіаційної та/або ракетно-
космічної техніки, у тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними 
науками, фізикою, хімією, екологією, економікою. 

Р03. Володіти навичками складання звітної документації за результатами 
робіт з виконання професійних (науково-технічних) задач, підготовки науково-
технічних публікацій, доповідей та презентацій за результатами виконаних дос-
ліджень. 

Р04. Розуміти та вміти використовувати сучасні методи розв’язання винахі-
дницьких задач. Вміти застосовувати різні методи захисту інтелектуальної влас-
ності на технічні рішення, створені в ході професійної (науково-технічної) дія-
льності. 
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Р05. Вміти використовувати новітнє спеціалізоване програмне забезпечення 
для розв’язання складних задач у професійний (науково-технічній) діяльності 
відповідно до освітньої програми. 

Р06. Демонструвати навички прийняття рішень при виникненні нестандар-
тних складних задач у професійній (науково-технічній) діяльності в умовах не-
визначеності вимог, наявності спектра думок та обмеженості часу. 

Р07. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з проблем 
авіаційної та ракетно-космічної техніки, а також знання та пояснення, що їх об-
ґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

Р08. Здатність відповідати за розвиток професійного знання і практик ко-
манди в авіаційній та/або ракетно-космічній техніці, оцінку її стратегічного роз-
витку. 

Р09. Здатність до подальшого навчання у сфері авіаційної та ракетно-космі-
чної техніки, механічної інженерії і дотичних галузей знань, яке значною мірою 
є автономним та самостійним. 

Р10. Демонструвати навички володіння іноземною мовою на рівні, який за-
безпечує можливість спілкування у професійному середовищі та користування 
науковою та науково-технічною документацією в предметній області. 

Р11. Використовувати історичну, патентну та науково-технічну літературу, 
аналізувати передові наукові та технічні досягнення в галузі проектування та ви-
робництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки в умо-
вах різних етапів розвитку. 

Р12. Обґрунтовано призначати клас матеріалів для елементів  та систем авіа-
ційної та ракетно-космічної техніки. Демонструвати навички вибору методів мо-
дифікації їх властивостей. 

Р13. Вміти обчислювати економічну ефективність  виробництва елементів 
та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки. 

Р14. Розуміти принципи та демонструвати навички обґрунтованого призна-
чення показників якості об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки. 

Р15. Застосовувати вимоги галузевих та міжнародних нормативних докуме-
нтів щодо формулювання та розв’язання науково-технічних задач проектування, 
виробництва, ремонту, складання, випробування та (або) сертифікації елементів 
та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки на всіх етапах її життєвого 
циклу. 

Р16. На основі навичок оцінювання стійкості та керованості літального апа-
рата згідно з існуючими методиками визначати вихідні параметри для форму-
вання зовнішнього вигляду авіаційної та ракетно-космічної техніки. 

Р17. Показувати навички організації виконання складних завдань у профе-
сійній діяльності шляхом послідовного та якісного виконання їхніх окремих ета-
пів, в тому числі з залученням колективу виконавців. 

Р18. Застосовувати сучасні методи та засоби конструкторсько-технічної 
підготовки виробництва, в тому числі комп’ютеризованого гнучкого виробниц-
тва, складання і випробування елементів та систем авіаційної та ракетно-косміч-
ної техніки для сучасного обладнання з числовим програмним керуванням. 
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Р19. З використанням новітнього програмного забезпечення, яке викорис-
товується в галузі, обчислювати напружено-деформований стан, визначати не-
сійну здатність конструктивних елементів та надійність систем авіаційної та ра-
кетно-космічної техніки та засобів промислового виробництва. 

Р20. Здатність використовувати на практиці сучасні методи, способи та за-
соби проектування, виробництва, ремонту, складання, випробування та (або) 
сертифікації елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки для рі-
зних типів промислового виробництва. 

Р21. Демонструвати обізнаність в галузі теоретичного та інструментального 
забезпечення взаємозамінності деталей авіаційної та ракетно-космічної техніки 
на основі сучасних міжнародних стандартів та використання новітнього метро-
логічного забезпечення. 

Р22. Використовувати нормативну базу, сучасні методи і методики, аналі-
зувати ризики загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах, роз-
робляти та проводити заходи щодо усунення причин нещасних випадків, впро-
ваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці. 

Р23. Показувати вміння та навички щодо розробки та оптимізації парамет-
рів технологічних процесів, в тому числі з застосуванням автоматизованого 
комп’ютерного проектування виробництва вузлів, агрегатів та систем авіаційної 
та ракетно-космічної техніки. 

Р24. На основі знань та розуміння особливостей конструкції та робочих про-
цесів в системах та елементах авіаційної та ракетно-космічної техніки вміти сфо-
рмувати та розв’язати науково-технічні задачі щодо розроблення їх новітніх зра-
зків. 

VІ Перелік навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС і  
логічна послідовність їх вивчення 

Найменування навчальних дисциплін, практик Обсяг кредитів Семестр 
І Цикл загальної підготовки 

1. Обов’язкова частина 
Фізична культура 0 1 
Методологія та організація наукових досліджень 3 1 
Системне проектування ракетно-космічних комплексів 3 2 
Охорона праці в галузі 2 2 

2.1. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ та факультету 
Цивільний захист 2 1 

ІІ Цикл професійної підготовки 
3. Обов’язкова частина 

Оптимальне проектування двигунних установок 3 1 
Технологія виробництва ракет-носіїв 3 2 
Науково-дослідна практика 15 3 
Атестація 3  

4. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ та факультету 
Виконання дипломної роботи   

Спеціалізація «Ракетні та космічні комплекси» 
4. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ та факультету 

Проектування засобів виведення 3 1 
Курсовий проект з дисципліни "Проектування засобів виве-
дення" 

2 1 
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Відпрацювання ракетно-космічних комплексів 3 1 
Проектування орбітальних ступенів 4 2 
Композиційні матеріали в ракетно-космічній техніці 5 2 
Проектування систем живлення 4 2 

5. Дисципліни вільного вибору студента 
5.1. Перелік дисциплін №1 (8 кредитів) 

Проектування бортового апаратного комплексу 8 2 
Проектування ракет спеціального призначення 8 2 

5.2. Перелік дисциплін №2 (4 кредитів) 
Використання методу кінцевих елементів в інженерних розра-
хунках 

4 2 

Інженерні розрахунки в CAE-системах 4 2 
5.3. Вільний вибір за блоками дисциплін 

Ефективність і технічна безпека ракетних комплексів 4 1 
Параметричне моделювання 3 1 
Інженерні розрахунки в CAD-системах 4 1 

Спеціалізація «Ракетні двигуни та енергетичні установки» 
4. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ та факультету 

Теплове проектування складних технічних систем 5 1 
Курсова робота з дисципліни "Теплове проектування склад-
них технічних систем" 

1 1 

Наукові основи динаміки рідинних ракетних двигунів 9 1, 2 
Двигунні установки перспективних схем 6 2 

5. Дисципліни вільного вибору студента 
5.1. Перелік дисциплін №1 (8 кредитів) 

Випробування ракетних двигунів 8 1, 2 
Випробування систем живлення ракетних двигунів 8 1, 2 

5.2. Перелік дисциплін №2 (4 кредитів) 
Моделювання складних технічних систем 4 2 
Моделювання внутрішньокамерних процесів 4 2 

5.3. Вільний вибір за блоками дисциплін 
Газові системи подачі та системи живлення енергетичних ус-
тановок 

7 1, 2 

САПР  складних технічних систем 4 1 
Спеціалізація «Технології виробництва літальних апаратів» 

4. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ та факультету 
Технологія виробництва ракет-носіїв на рідкому паливі 3 1 
Курсовий проект з дисципліни "Технологія виробництва ра-
кет-носіїв на рідкому паливі" 

2 1 

Проектування машинобудівних цехів 4 2 
Технологія листового та об'ємного штампування 8 2 
Адитивні технології у ракетобудуванні 4 2 

5. Дисципліни вільного вибору студента 
5.1. Перелік дисциплін №1 (8 кредитів) 

Космічні технології та матеріалознавство 8 2 
Перспективні та нетрадиційні космічні технології 8 2 

5.2. Перелік дисциплін №2 (4 кредитів) 
Інтегровані системи проектування та керування виробнич-
ними процесами 

4 2 

Моделювання технологічних процесів виготовлення деталей у 
ракетобудуванні 

4 2 

5.3. Вільний вибір за блоками дисциплін 
Випробування на герметичність ЛА 4 1 
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Технологія виробництва рідинних ракетних двигунів 4 1 
Технологія виробництва твердопаливних двигунів 3 1 

Спеціалізація «Космічні інформаційні технології» 
4. Дисципліни самостійного вибору ВНЗ та факультету 

Новітні технології в авіації та космонавтиці 6 1 
Комплексний комп'ютерний інжиніринг із застосуванням 
CAE/CAD/PDM-систем 

7 1 

Системи автоматизованої підготовки виробництва та вироб-
ничих процесів 

5 2 

Комплексний курсовий проект 3 1 
5. Дисципліни вільного вибору студента 
5.1. Перелік дисциплін №1 (8 кредитів) 

Методи комп'ютерної обробки цифрових багатоканальних да-
них 

3 1 

Інформаційні технології аналізу аерокосмічних цифрових зо-
бражень 

3 1 

Проектування та розрахунок трансформерних космічних кон-
струкцій 

5 2 

Комп'ютерна блочно-параметрична імітація динамічних сис-
тем літальних апартів 

5 2 

5.2. Перелік дисциплін №2 (4 кредити) 
Інформаційно-вимірювальні технології у виробництві літаль-
них апаратів 

4 2 

Інформаційні технології в методах неруйнівного контролю 4 2 
5.3. Вільний вибір за блоками дисциплін 

Побудова космічних інформаційних систем на базі угрупу-
вань мікросупутників 

3 1 

Матеріали, процеси й обладнання адитивного виробництва 4 2 
Математичні методи в технологічній підготовці виробництва 4 2 

VІІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Формою атестації здобувачів освіти є публічний захист кваліфікаційної ро-

боти. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи  

Кваліфікаційна робота магістра має продемонструвати здатність розв’язу-
вати складні завдання і проблеми в галузі авіаційної або ракетно-космічної тех-
ніки, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та хара-
ктеризується невизначеністю умов і вимог.  

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю "Авіаційна та ракетно-ко-
смічна техніка" підлягає обов'язковій перевірці на академічний плагіат.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена шляхом розміщення на офі-
ційному сайті ВНЗ не пізніше, ніж за тиждень до публічного захисту. 
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VIIІ Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення  
якості вищої освіти 

У ДНУ функціонує система забезпечення система внутрішнього забезпе-
чення якості вищої освіти, яка передбачає здійснення процедур і заходів, зазна-
чених в таблиці: 

Вимоги до системи внутріш-
нього забезпечення якості 

вищої освіти 

Інструктивно-нормативні документи ДНУ, які регу-
люють виконання вимоги 

визначення принципів та про-
цедур забезпечення якості ви-
щої освіти 

Визначені у рішенні Вченої ради Дніпропетровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара «Про ви-
значення системи та процедури внутрішнього забезпе-
чення якості вищої освіти» від 12.02.2015, протокол №8 та 
«Описі внутрішньої системи забезпечення якості освіт-
ньої діяльності Дніпропетровського національного уніве-
рситету імені Олеся Гончара» 

здійснення моніторингу та пе-
ріодичного перегляду освітніх 
програм 

ПОЛОЖЕННЯ «Про організацію освітнього процесу в 
Дніпропетровському національному університеті імені 
Олеся Гончара», затверджено Вченою радою «30»червня 
2015 р., протокол № 13;  
накази та службові розпорядження по ДНУ 

щорічне оцінювання здобува-
чів вищої освіти, науково-пе-
дагогічних і педагогічних пра-
цівників вищого навчального 
закладу та регулярне оприлюд-
нення результатів таких оці-
нювань на офіційному веб-
сайті вищого навчального за-
кладу, на інформаційних стен-
дах та в будь-який інший спо-
сіб 

ПОЛОЖЕННЯ «Про атестацію здобувачів вищої освіти та 
роботу екзаменаційної комісії Дніпропетровського націо-
нального університету імені Олеся Гончара», затверджено 
Вченою Радою «14» травня 2015 р., протокол №  11; 
наказ ректора щодо проведення ректорських контроль-
них робіт (щорічно); 
ПОЛОЖЕННЯ «Про рейтингове оцінювання професійної 
діяльності науково-педагогічних працівників Дніпропет-
ровського національного університету імені Олеся Гон-
чара», затверджено Вченою радою «9» квітня 2015 р., про-
токол № 10 

забезпечення підвищення ква-
ліфікації педагогічних, науко-
вих і науково-педагогічних 
працівників 

ПОЛОЖЕННЯ «Про підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара», затверджено наказом 
по ДНУ від 05.09.2013р. № 500; 
ПОЛОЖЕННЯ «Про проведення атестації педагогічних 
працівників Дніпропетровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара», затверджено наказом по ДНУ 
від 30.09.2014 р., № 514 

забезпечення наявності необ-
хідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому чи-
слі самостійної роботи студен-
тів, за кожною освітньою про-
грамою 

ПОЛОЖЕННЯ «Про організацію освітнього процесу в 
Дніпропетровському національному університеті імені 
Олеся Гончара», затверджено Вченою радою «30» червня 
2015 р., протокол № 13; 
ПОЛОЖЕННЯ «Про електронні освітні ресурси Дніпро-
петровського національного університету імені Олеся 
Гончара», ухвалено Вченою радою «9» квітня 2015 р., 
протокол № 10; 

забезпечення наявності інфор-
маційних систем для ефектив-
ного управління освітнім про-
цесом 

ПОЛОЖЕННЯ «Про електронні освітні ресурси Дніпро-
петровського національного університету імені Олеся 
Гончара», ухвалено Вченою радою «9» квітня 2015 р., 
протокол № 10; 
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ПОЛОЖЕННЯ «Про організацію освітнього процесу в 
Дніпропетровському національному університеті імені 
Олеся Гончара», затверджено Вченою радою «30»червня 
2015 р., протокол № 13 

забезпечення публічності ін-
формації про освітні програми, 
ступені вищої освіти та квалі-
фікації 

ПОЛОЖЕННЯ «Про забезпечення доступу до публічної 
інформації в Дніпропетровському національному універ-
ситеті імені Олеся Гончара», затверджено наказом по 
ДНУ від 13 лютого 2012 р.  № 80; 
розміщення навчально-методичних матеріалів у цифро-
вому репозиторії ДНУ або на сайтах факультетів  

забезпечення ефективної сис-
теми запобігання та виявлення 
академічного плагіату у науко-
вих працях працівників вищих 
навчальних закладів і здобува-
чів вищої освіти 

ПОЛОЖЕННЯ «Про запобігання та виявлення академіч-
ного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфі-
каційних та навчальних роботах у Дніпропетровському 
національному університеті імені Олеся Гончара», ухва-
лено Вченою радою від «22» грудня 2016 р., протокол №8, 
уведено в дію наказом ректора №357 від «30» грудня 2016 
р. 

 

IX Перелік нормативних документів, на яких базується  
освітньо-професійна програма  

Ця освітньо-професійна програма розроблена на основі таких нормативних 
документів: 

- Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про за-

твердження національної рамки кваліфікацій»; 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвер-

дження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підгото-
вка здобувачів вищої освіти»; 

- Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 
009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 

- Класифікатор професій : ДК 003:2010. –На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 
2010-11-01.– (Національний класифікатор України); 

- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Схва-
лено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і на-
уки України протокол від 29.03.2016 № 3 http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Ре-
форма освіти/07-metod-rekomendacziyi.doc 

- International standard classification of occupations: ISCO-08/ International 
laboour office. Geneva: ILO, 2012: ISBN 978-92-2-125953-4; 

- ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ 
ehea_2015.pdf.   

- ISCED (МСКО) 2011 – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-
2011-en.pdf.  

- ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/ 
isced-fields-of-education-training-2013.pdf. 



Додаток А 
Матриця відповідності компетентностей, визначених освітньо-професійною програмою дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та  
відповідальність 

Загальні компетентності 
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. +   + 
ЗК02. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. +  + + 
ЗК03. Здатність до проведення досліджень для розв’язання складних задач у професійній 
(науково-технічній) діяльності. 

+  + + 

ЗК04. Здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у вигляді інноваційних рішень, пра-
цюючи у команді з залученням представників інших професійних груп. 

  + + 

ЗК05. Навички використання новітніх інформаційних технологій. + + +  
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.   + + 
ЗК07. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.   + + 
ЗК08. Здатність до подальшого автономного та самостійного навчання на основі новітніх 
науково-технічних досягнень. 

  + + 

ЗК09. Здатність спілкування іноземною мовою в професійній (науково-технічній) діяльно-
сті. 

 + +  

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК01. Орієнтування в історії, сучасному стані, проблемах та перспективах розвитку авіа-
ційної та ракетно-космічної техніки. 

+   + 

СК02. Кваліфікований вибір класу матеріалів для елементів конструкцій виробів машино-
будування та космічної техніки. 

+ +   

СК03. Вміння оцінювати техніко-економічну ефективність проектування, досліджень, тех-
нічних процесів та інноваційних розробок. 

+ +   

СК04. Знання робочих процесів у системах та елементах авіаційної та ракетно-космічної 
техніки, необхідних для розуміння, опису, вдосконалення об’єктів авіаційної та ракетно-
космічної техніки та оптимізації їх параметрів. 

+ +   

СК05. Вміння поставити та вирішувати професійні за-дачі на основі базових знань у га-
лузі гідравлічних, пневматичних, електричних та електронних систем. 

+ +  + 

СК06. Вміння проводити роботи з підготовки виробництва об’єктів авіаційної та ракетно-
космічної техніки з використанням новітніх технологій. 

+ +  + 
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Додаток Б 
Матриця відповідності результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою, та компетентностей 

Програмні результати навчання 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Компетентності 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) 

компетентності 

З
К

01
 

З
К

02
 

З
К

03
 

З
К

04
 

З
К

05
 

З
К

06
 

З
К

07
 

З
К

08
 

З
К

09
 

С
К

01
 

С
К

02
 

С
К

03
 

С
К

04
 

С
К

05
 

С
К

06
 

Р01. Здатність розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми авіа-
ційної та/або ракетно-космічної техніки, що потребує оновлення та інте-
грації знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої інформації та 
суперечливих вимог. 

+ + + +       + + + + + + 

Р02. Здатність критично осмислювати проблеми авіаційної та/або раке-
тно-космічної техніки, у тому числі на межі із суміжними галузями, ін-
женерними науками, фізикою, хімією, екологією, економікою. 

+ + +  +      + + + + + + 

Р03. Володіти навичками складання звітної документації за результа-
тами робіт з виконання професійних (науково-технічних) задач, підгото-
вки науково-технічних публікацій, доповідей та презентацій за результа-
тами виконаних досліджень. 

+   + +      + + + + + + 

Р04. Розуміти та вміти використовувати сучасні методи розв’язання ви-
нахідницьких задач. Вміти застосовувати різні методи захисту інтелек-
туальної власності на технічні рішення, створені в ході професійної (на-
уково-технічної) діяльності. 

+   + + +         +  

Р05. Вміти використовувати новітнє спеціалізоване програмне забезпе-
чення для розв’язання складних задач у професійний (науково-техніч-
ній) діяльності відповідно до освітньої програми. 

+   +  +      + + +  + 

Р06. Демонструвати навички прийняття рішень при виникненні нестан-
дартних складних задач у професійній (науково-технічній) діяльності в 
умовах невизначеності вимог, наявності спектра думок та обмеженості 
часу. 

+   + +  +        + + 
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Програмні результати навчання 
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гр
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ен
тн
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 Компетентності 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) 

компетентності 
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08
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09
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К
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С
К

04
 

С
К

05
 

С
К
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Р07. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з про-
блем авіаційної та ракетно-космічної техніки, а також знання та пояс-
нення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 
які навчаються. 

+   + +  + +     +  + + 

Р08. Здатність відповідати за розвиток професійного знання і практик 
команди в авіаційній та/або ракетно-космічній техніці, оцінку її стратегі-
чного розвитку. 

+   + + + + +       + + 

Р09. Здатність до подальшого навчання у сфері авіаційної та ракетно-ко-
смічної техніки, механічної інженерії і дотичних галузей знань, яке знач-
ною мірою є автономним та самостійним. 

+   +   +  +   + + + + + 

Р10. Демонструвати навички володіння іноземною мовою на рівні, який 
забезпечує можливість спілкування у професійному середовищі та кори-
стування науковою та науково-технічною документацією в предметній 
області. 

+  + +  +   + + + + +  + + 

Р11. Використовувати історичну, патентну та науково-технічну літера-
туру, аналізувати передові наукові та технічні досягнення в галузі прое-
ктування та виробництва елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-ко-
смічної техніки в умовах різних етапів розвитку. 

+  + + + + +  +  + + + + + + 

Р12. Обґрунтовано призначати клас матеріалів для елементів  та систем 
авіаційної та ракетно-космічної техніки. Демонструвати навички вибору 
методів модифікації їх властивостей. 

+   +   +      +  +  

Р13. Вміти обчислювати економічну ефективність  виробництва елемен-
тів та систем авіаційної та ракетно-космічної техніки. +  +  +  +  +    +   + 

Р14. Розуміти принципи та демонструвати навички обґрунтованого при-
значення показників якості об’єктів авіаційної та ракетно-космічної тех-
ніки. 

+  +    + +   +  +   + 
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Програмні результати навчання 
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 Компетентності 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) 

компетентності 
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Р15. Застосовувати вимоги галузевих та міжнародних нормативних до-
кументів щодо формулювання та розв’язання науково-технічних задач 
проектування, виробництва, ремонту, складання, випробування та (або) 
сертифікації елементів та об’єктів авіаційної та ракетно-космічної тех-
ніки на всіх етапах її життєвого циклу. 

+  + +   + +       + + 

Р16. На основі навичок оцінювання стійкості та керованості літального 
апарата згідно з існуючими методиками визначати вихідні параметри 
для формування зовнішнього вигляду авіаційної та ракетно-космічної 
техніки. 

+   +  +        + +  

Р17. Показувати навички організації виконання складних завдань у про-
фесійній діяльності шляхом послідовного та якісного виконання їхніх 
окремих етапів, в тому числі з залученням колективу виконавців. 

+  + + +  + +       + + 

Р18. Застосовувати сучасні методи та засоби конструкторсько-технічної 
підготовки виробництва, в тому числі комп’ютеризованого гнучкого ви-
робництва, складання і випробування елементів та систем авіаційної та 
ракетно-космічної техніки для сучасного обладнання з числовим програ-
мним керуванням. 

+  +   +  +       + + 

Р19. З використанням новітнього програмного забезпечення, яке вико-
ристовується в галузі, обчислювати напружено-деформований стан, ви-
значати несійну здатність конструктивних елементів та надійність сис-
тем авіаційної та ракетно-космічної техніки та засобів промислового ви-
робництва. 

+  + +  + +       +  + 

Р20. Здатність використовувати на практиці сучасні методи, способи та 
засоби проектування, виробництва, ремонту, складання, випробування 
та (або) сертифікації елементів та систем авіаційної та ракетно-космічної 
техніки для різних типів промислового виробництва. 

+  + +   + +       + + 
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Програмні результати навчання 
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 Компетентності 
Загальні компетентності Спеціальні (фахові) 
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Р21. Демонструвати обізнаність в галузі теоретичного та інструменталь-
ного забезпечення взаємозамінності деталей авіаційної та ракетно-космі-
чної техніки на основі сучасних міжнародних стандартів та викорис-
тання новітнього метрологічного забезпечення. 

+  + +           + + 

Р22. Використовувати нормативну базу, сучасні методи і методики, ана-
лізувати ризики загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих 
об’єктах, розробляти та проводити заходи щодо усунення причин неща-
сних випадків, впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою 
поліпшення безпеки праці. 

+  +    +        + + 

Р23. Показувати вміння та навички щодо розробки та оптимізації пара-
метрів технологічних процесів, в тому числі з застосуванням автомати-
зованого комп’ютерного проектування виробництва вузлів, агрегатів та 
систем авіаційної та ракетно-космічної техніки. 

+  + +   + +        + 

Р24. На основі знань та розуміння особливостей конструкції та робочих 
процесів в системах та елементах авіаційної та ракетно-космічної тех-
ніки вміти сформувати та розв’язати науково-технічні задачі щодо роз-
роблення їх новітніх зразків. 

+  + + +  + +      + + + 

 

 


