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1. Вступ
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту» освітньо-наукова програма -  система освітніх компонентів на відповідному рівні 
вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 
розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідов
ність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 
також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 
відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-наукова програма використовується під час:
-  ліцензуванні та акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності 

за спеціальністю;
-  розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і практик;
-  розроблення засобів діагностики якості вищої освіти.

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

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

ня переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвер
дження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»;

-  Постанова КМУ від від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів 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);

-  Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти. -  К. : Ленвіт, 2006. -  35 с. ISBN 966-7043-96-7;

-  Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад.
: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, 
Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. -  К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. -  100 
с. ISBN 978-966-2432-22-0.

3. Визначення
У цьому документі використано терміни та відповідні визначення, що подані у Зако

ні України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта.

4. Позначення і скорочення
У цьому документі використані наступні позначення і скорочення:
-  ЄКТС (European Credit Transfer and Accumulation System) -  Європейська кредитна 

трансферно-накопичувальна система;
-  ЛА -  літальний апарат, технічний об'єкт, здатний переміщуватися в тривимірному 

просторі без опори на будь-яку тверду поверхню;
-  ІТ -  інформаційна технологія.
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5. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за про
грамою

Згідно вимог ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» особа має право здобувати 
ступінь доктора філософії за умови наявності в неї ступеня магістра (освітньо- 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст»).

6. Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми та їх
розподіл

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 
Обсяг освітньої складової програми -  60 кредитів ЄКТС.

Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми:

становить 4 роки.

Складові програми Кредитів ЄКТС
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 33

І .1. Фахова підготовка 23
1.2. Загальнонаукова (філософська) підготовка 6
1.3. Мовно-практична підготовка 4

і і . ц и к л  п р о ф е с і й н о ї  п і д г о т о в к и 27
II. 1. Науково-дослідна підготовка 23
ІІ.2. Мовно-професійна підготовка 4

Всього/у тому числі за вибором аспірантів 60/20

7. Очікувані результати навчання
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 134 "Авіаційна та ракет

но-космічна техніка" аспірант після засвоєння цієї програми має продемонструвати такі 
результати навчання:
а) формування інтегральної компетентності -  здатності розв’язувати комплексні проблеми 
в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики;

б) формування загальних компетентностей:
-  системних;
-  інструментальних;
-  соціально-особистісних;

в) формування професійних компетентностей за видами діяльності:
-  науково-дослідна;
-  організаційно-управлінська;
-  педагогічна.

7.1. Системні компетентності та нормативний зміст підготовки

Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки
СК-1 Здатність проводити критичний аналіз, 

оцінку і синтез нових та складних ідей
ЗНАННЯ:
- витоків і семантики Praxis в 

історико-філософському вимірі;
- критеріїв розмежування 

практичного і теоретичного 
розуму;

- структури моралі та структури
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Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки
СК-2 Здатність переосмислювати наявне та 

створювати нове цілісне знання та/або 
професійну практику і розв’язувати зна
чущі соціальні, наукові, культурні, етичні 
та інші проблеми

практичної філософії;
- генези, ієрархії та культурно- 

історичної обумовленості 
соціальних, етичних і правових 
норм;

- прийомів переконання у єдності 
логіки, апеляцій до емоцій та по
треб, вербальних та невербаль- 
них засобів впливу;

- принципів дискурсивно-етичної 
легітимації соціальних 
підсистем;

- відмінностей правових і етичних 
норм в регулюванні відповідних 
систем;

- монологічного та діалогічного 
принципів відповідальності;

- ціннісних засад політики;
- морально-етичний сенсу 

соціального ринкового 
господарства;

- дискурсивно-етичного 
тлумачення екологічного 
імперативу;

- риторичних основ написання та 
проголошення наукової роботи, 
доповіді, дисертації;

- риторичних канонів діяльності 
спітчрайтера;

- методик само презентації.

УМІННЯ:
- оцінювати нові ідеї відповідно до 

правових та моральних норм;
- синтезувати складні ідеї згідно з 

ліберально-демократичними 
цінностями;

- критикувати ідею, а не людину;
- критично аналізувати риторику 

пропаганди та маніпуляцій масо
вою свідомістю заради вироб
лення критичного розуму;

- усвідомлювати та долати комуні
кативні бар’єри у риторичних 
дискурсах;

- розв’язувати значущі соціальні 
та наукові проблеми за 
критеріями свободи., 
справедливості і солідарності

- створювати нове цілісне знання з 
відповідальністю за людську

СК-3 Здатність розроблення та реалізація про
ектів, включаючи власні дослідження

СК-4 Здатність ініціювання дослідницько- 
інноваційних проектів та автономно пра
цювати під час їх реалізації
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Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки
СК-5 Здатність планувати й організовувати 

роботу дослідницьких колективів з рі
шення наукових і науково-освітніх за
вдань

безпеку
- коригувати професійну практику 

з позицій екологічного 
імперативу;

- професійно будувати публічну 
промову;

- практично керуватися прийома
ми еристики у комунікативних 
дискурсах

- розробляти офіційні публічні ви
ступи;

- аналізувати та направляти засоби 
кінетики при публічному виступі 
(фейсбілдінг, боді ленгвідж), ви
ступати експромтом, будувати 
чітку логіку промови та ефектив
ну самопрезентацію.

7.2. Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки

Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки
ІК-1 Здатність використовувати у професійній 

діяльності базові загальні знання з різних 
наук

ЗНАННЯ:
- техніки мовлення;
- технологій активного слухання, 

онлайн-анкетування і тестування;
- методів аналізу і синтезу при до

слідженні наукових та технічних 
об’єктів та процесів;

- предметної області, проблемати
ки та існуючих концепцій;

- методів та засобів сучасних ін
формаційних технологій, при
значених для вирішення інже
нерних та наукових задач;

- структур предметних областей та 
професійної термінології, в тому 
числі на міжнародному рівні.

УМІННЯ:
- ефективно вдосконалювати тех

ніку мови (володіти поставленим 
голосом, діафрагмовим дихан
ням);

- використовувати високий рівень 
культури мови;

- використовувати технології ак
тивного слухання, онлайн- 
анкетування і тестування в оцінці 
ораторів - критично оцінювати 
риторичні само- та зовнішні пре-
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Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки
ІК-2 Здатність застосовувати сучасні інфор

маційні технології у різних видах профе
сійної діяльності.

зентації задля організації корпо
ративних рішень та дій; - збирати 
та компонувати інформацію що
до риторичного надбання, що мі
ститься в мережі Інтернет, вико
ристовувати онлайн-режими ри
торичної підготовки;

- використовувати методи і засоби 
інформаційних технологій при 
вирішенні комплексних задач 
аналізу і синтезу;

- систематизувати власні знання;
- обирати оптимальні методи роз

в'язання наукових і технічних 
проблем;

- комплексно аналізувати поточні 
та вірогідні проблеми із застосу
ванням методів теорії оптимізації 
та системного аналізу;

- виявляти спільні предметні обла
сті;

- узагальнювати термінологічну 
базу спільних наукових та науко
во-технічних напрямів.

ІК-3 Здатність знаходити, обробляти й аналі
зувати необхідну інформацію для рішен
ня проблем й прийняття рішень

ІК-4 Здатність використовувати сучасні мето
ди і технології наукової комунікації на 
української ті іноземної мовах

7.3. Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки

Код Соціально-особистісні компетент-ності Нормативний зміст підготовки
СОК-1 Здатність забезпечувати безперервний 

саморозвиток і самовдосконалення, від
повідальність за розвиток інших

ЗНАННЯ:
- класифікації комунікативних 

дискурсів та специфіки їхньої 
побудови;

- морального закону як 
формального категоричного 
імперативу;

- цілераціональної, стратегічної і 
комунікативної дії;

- духовно-моральних основ 
людської комунікації;

- природи та еволюції людського 
індивідуалізму;

- критеріїв добра і зла;
- універсальності етичних норм та 

індивідуальності моральних 
цінностей

- складових власного риторичного 
іміджу як основи ефективної ко
мунікації із собою та світом;

- умов, структури, форм, правил і 
норм дискурсу;
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СОК-2

СОК-3

СОК-4

СОК-5

Здатність слідувати етичним і правовим 
нормам у професійній діяльності

Здатність використовувати адекватні 
методи ефективної взаємодії з предста
вниками різних груп (соціальних, куль
турних і професійних)

Здатність працювати в команді, форму
вати позитивні відношення з колегами

Здатність розв’язувати світоглядні, со
ціально й особистісне значимі пробле
ми.

- форм і способів аргументації 
власної думки;

- специфіки гетерогенних спіль
нот;

- різновидів діалогу (внутрішньо
го, зовнішнього), принципів аго- 
нальності та толерантності у ри
торичних дискурсах.

УМІННЯ:
- класифікувати комунікативні 

дискурси;
- діяти легітимно, на засадах 

морально-правових норм;
- в професійній діяльності 

керуватись морально- 
правовими нормами;

- диференційовано обирати 
ефективну участь у діалозі, 
спілкуванні чи комунікації;

- ставитися до Іншого як 
необхідної умови людської 
суб’єктивності, власного Я;

- самостійно обирати цільові та 
значеннєві установки для власної 
дії;

- будувати власний імідж;
- знаходити сильний аргумент на 

захист власної думки;
- створювати умови для 

ефективної взаємодії;
- толерантно ставитись до 

представників різних соціальних 
і культурних груп;

- будувати толерантну комуніка
цію з представниками гетероген
них спільнот, зокрема, з комуні 
кантами мультикультурних соці
умів;

- вести внутрішній та зовнішній 
діалоги на основі принципів аго- 
нальності та толерантності.

9



7.4. Професійні компетентності та зміст підготовки за спеціальністю

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки
Науково-дослідна діяльність

ПК-1 Здатність самостійно виконувати науко
во-дослідну діяльність у галузі авіацій
ної та ракетно-космічної техніки з вико
ристанням сучасних теорій, методів та 
інформаційно-комунікаційних техноло
гій

ЗНАННЯ:
- методів аналізу теоретичних роз

робок в галузі проектування ме
ханічних конструкцій, у тому чи
слі, конструкцій літальних апара
тів;

- основних принципів побудови 
асоціативних зв'язків між резуль
татами досліджень різних класів 
механічних конструкцій та прин
ципів їх створення;

- методів теорії ймовірностей та 
математичної статистики;

- методів визначення екстремумів 
довільних функцій за допомогою 
числового диференціювання;

- концептуальних особливостей 
інформаційної технології проек
тування різних класів механічних 
конструкцій;

- методів розробки програмного 
забезпечення, інтегрованого в 
систему керування проектними 
даними;

- фізичних та хімічних властивос
тей повітряного середовища, в 
тому числі, в умовах екстремаль
них швидкостей, загальні відо
мості про аеродинаміку високо
температурної плазми;

- методів апроксимації кусочно- 
безперервними функціями, засо
бів завдання, похибок наближен
ня;

- методів числового інтегрування 
для визначення параметрів коли
вальних рухів пружних механіч
них конструкцій.

УМІННЯ:

ПК-2 Здатність розробляти і використовувати 
методи проведення стендових випробу
вань механічних конструкцій ЛА, з вве
денням необхідних поправок, які врахо
вують відмінності фізичних властивос
тей стендових моделей від натурних 
конструкцій та особливі лабораторні 
умови.
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки
ПК-3 Здатність проводити теоретичні дослі

дження, математичне й комп’ютерне мо
делювання аеродинамічних явищ та 
процесів.

- виконувати статистичний аналіз 
параметрів прототипів механіч
них конструкцій на підставі да
них з друкованих, електронних 
та інших джерел інформації;

- уміння оцінювати достовірність 
даних з друкованих, електронних 
та інших джерел інформації;

- застосовувати статистичні мето
ди для визначення адекватності 
фізичних моделей;

- вирішувати задачі математично
го моделювання повітряних та 
газових течій, у тому числі роз
ріджених газів та плазми;

- аналізувати вплив на результати 
експерименту масштабних ефек
тів, невідповідності умов навко
лишнього середовища, вплив 
елементів лабораторного облад
нання тощо та виконувати відпо
відне коригування результатів 
експерименту на підставі існую
чих методик;

- поліпшувати існуючі та розроб
ляти нові методики введення по
правок в результати експеримен
тів;

- виконувати статистичний аналіз 
результатів експериментальних 
досліджень для нормального ро
зподілення і розподілення Ст'ю- 
дента, оцінювати випадкові по
хибки;

- оцінювати адекватність скінчен
но-елементних моделей механіч
них конструкцій на підставі ре
зультатів статистичного аналізу 
результатів експериментів з фі
зичними моделями;

- оцінювати точність та визначати 
область використання існуючих 
інтегральних методів розрахун
ків напружено-деформованого 
стану механічних конструкцій та 
розробляти нові методи;

- розробляти інтегровані програм
ні засоби для автоматизації про
цесу побудови структур силових 
елементів механічних конструк-

ПК-4 Здатність проводити математичне й 
комп’ютерне моделювання механічних 
конструкцій, з урахуванням пружних та 
інерційних властивостей.
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки
ПК-5 Здатність розробляти і використовувати 

методи проведення лабораторних та на
турних аеродинамічних випробувань 
ЛА, з введенням необхідних поправок, 
які враховують відмінності фізичних 
властивостей лабораторних моделей від 
натурних конструкцій та особливі лабо
раторні умови, а також з урахуванням 
усіх видів похибок.

цій;
- розробляти інтегровані програм

ні засоби для автоматизації обмі
ну даними між проектними мо
делями;

- розробляти методи і алгоритми 
розрахунку параметрів колива
льних рухів пружних механічних 
конструкцій із застосуванням да
них дискретних моделей механі
чних конструкцій;

- розробляти методи і алгоритми 
оптимізації керування процесом 
проектування.

Організаційно-управлінська діяльність
ПК-6 Здатність планувати, організовувати ро

боту та керувати проектами у галузі 
знань 13 "Механічна інженерія".

ЗНАННЯ:
- основних наукових проблем в 

галузі;
- математичних методів системно

го аналізу та теорії прийняття 
рішень;

- основних принципів взаємодії 
наукових і виробничих установ;

- основні правові документи, які 
регулюють відносини між науко
вими та виробничими установа
ми, в тому числі на міжнародно
му рівні;

- базової професійної термінології, 
яка використовується в процесі 
міжнародного спілкування спеці
алістів;

- загальних методів планування 
науково-дослідних робіт та екс
пертної оцінки їх собівартості.

УМІННЯ:
- виконувати дослідження резуль

татів існуючих наукових напря
мів, в тому числі із застосуван
ням методів філософського та 
психологічного аналізу;

- оцінювати професіональний рі
вень підлеглих та ступінь їх за-

ПК-7 Здатність виявляти перспективні науко
ві напрями на базі декількох суміжних 
галузей знань, розробляти та планувати 
наукові проекти на їх основі.
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки
ПК-8 Здатність організовувати ініціативні на

укові групи, які складаються з фахівців 
декількох галузей знань, для реалізації 
трансгалузевих наукових проектів, ке
рувати такими групами.

вантаження для оптимального 
розподілення виробничих за
вдань, з урахуванням їх об'єму та 
складності;

- спілкуватися із представниками 
суміжних професій, зокрема в 
процесі узгодження сумісних 
проектних рішень;

- створювати і очолювати експер
тні групи, які включають пред
ставників різних спеціальностей, 
для оперативного вирішення 
комплексних проектних і науко
вих задач;

- визначати собівартість науково- 
дослідних робіт та оптимізувати 
наукові плани підрозділів, з ме
тою зменшення загальної вартос
ті наукових досліджень.

Педагогічна діяльність
ПК-9 Здатність розробляти та проводити всі 

види занять у вищому навчальному за
кладі

ЗНАННЯ:
-  психолого-дидактичних основ на

вчального процесу;
-  таксономії цілей навчального 

процесу;
-  методів активізації пізнавальної 

діяльності студентів;
-  особливостей методики прове

дення практичних і семінарських 
занять;

-  дидактики лабораторних занять і 
комп’ютерного практикуму;

-  принципів контролю навчальних 
досягнень студентів та аналізу 
його результатів;

-  сутності нових та інформаційних 
технологій навчання у вищий 
школі.

УМІННЯ:
-  формулювати навчальні цілі та 

обирати відповідний навчальний 
матеріал і його структуру.

-  планувати навчальні заняття згі
дно з робочою програмою креди
тного модуля;

-  розробляти зміст, проводити 
структурування навчального ма
теріалу та проводити заняття різ
них видів;
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки
ПК-10 Здатність застосовувати новітні педаго

гічні, у тому числі інформаційні, техно
логії у навчальному процесі.

-  забезпечувати послідовність ви
кладення матеріалу та міждисци
плінарні зв’язки;

-  організувати та керувати пізнава
льною діяльністю студентів, фо
рмувати у студентів критичне 
мислення та уміння здійснювати 
діяльність за всіма її складовими;

-  обирати методи та засоби на
вчання і контролю;

-  здійснювати контроль і оцінку 
його результатів та проводити 
корекцію процесу навчання;

-  організовувати та аналізувати 
свою педагогічну діяльність;

-  аналізувати навчальну та навча
льно-методичну літературу і ви
користовувати її в педагогічній 
практиці.
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8. Перелік навчальних дисциплін

№ Навчальні дисципліни Кредитів
ЄКТС

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
І.1. Фахова підготовка (Навчальні дисципліни для здобуття глибинних

знань зі спеціальності)
23

1/І Сучасні інформаційні технології проектування конструкцій ЛА та 
методи паралельного програмування в аеродинаміці

6

2/І Методи стендових досліджень міцності та витривалості конструкцій 
ЛА

5

3/І Моделювання аеродинамічних явищ та процесів в умовах дозвуко
вих, трансзвукових та надзвукових швидкостей

6

4/І Методи аеродинамічних випробувань 6

І.2. Загальнонаукова (філософська) підготовка
(Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими)

компетентностями)

6

5/І Загальнонаукові (філософські) дисципліни (за вибором аспіранта) 6
І.3. Мовно-практична підготовка

(Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей)
4

6/1 Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки 4
ІІ. ЦИКЛ п р о ф е с і й н о ї  п і д г о т о в к и

ІІ.1. Науково-дослідна підготовка
(Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослі

дника)

23

1/ІІ Методологія наукових досліджень 4
2/ІІ Науково-педагогічний блок з практикою 5
3/ІІ Н/Д з оптимізації конструкції планеру ЛА (за вибором аспіранта) 7
4/ІІ Н/Д з оптимізації аеродинамічних характеристик ЛА (за вибором 

аспіранта)
7

ІІ.2. Мовно-професійна підготовка
(Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх 

для представлення та обговорення результатів наукової роботи іноземною 
мовою в усній та письмовій формі)

4

5/ІІ Числові методи проектування літальних апаратів (викладається іно
земною мовою)

4

Всього/у тому числі за вибором аспірантів 60/20
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9. Структурно-логічна схема

10. Атестація

Атестація проводиться на основі аналізу успішності виконання аспірантом відповід
ної освітньо-наукової програми, оцінювання якості вирішення здобувачем ступеня «док
тор філософії» задач діяльності, що передбачені даним Стандартом та рівня сформованос- 
ті компетентностей, зазначених у розділі 7 у формі складання екзаменів та публічного за
хисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
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