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І - ПРЕАМБУЛА 
 

Освітньо-науковова програма (ОНП) доктора філософії із спеціальності 135 

«Суднобудування» регламентує цілі, очікувані результати, зміст, організацію, 

умови, технології реалізації освітнього процесу.  

Освітньо-науковова програма визначає передумови доступу до навчання, 

орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 

здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії, перелік загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 

підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та 

вимоги до контролю якості вищої освіти. 

Метою програми є:   

– надання вищої освіти за третім (освітньо-науковим рівнем) в галузі 

суднобудування та судноремонту; 

– розвиток компетентностей необхідних для розв’язання комплексних 

проблем з теорії, проектування, міцності, конструювання, реновації та 

утилізації суден різних типів, морських плавучих споруд і технічних засобів 

освоєння океану, технології та організації суднобудівного виробництва. 

Освітня наукова програма використовується під час: 
– проведення ліцензійної експертизи на провадження освітньої діяльності за 

спеціальністю 135 «Суднобудування» третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю 135 
«Суднобудування»; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик; 
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 
– професійної орієнтації здобувачів вищої освіти. 

Освітньо-наукова програма розроблена проектною групою з 
суднобудування випускової кафедри (міжкафедральною проектною групою), 
узгоджена з навчально-методичним відділом університету та ухвалена 
Вченою радою Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова. 
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Розробники: 

Блінцов Володимир Степанович – гарант освітньої програми, керівник 
проектної групи доктор технічних наук, професор, проректор з наукової 
роботи. 
Нєкрасов Валерій Олександрович – член проектної групи, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри теорії та проектування суден. 
Рашковський Олександр Валентинович – член проектної групи, доктор 
технічних наук, професор, завідувач кафедри технології суднобудування; 
Зайцев Володимир Васильович – член проектної групи, доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри морських технологій; 
Бондаренко Олександр Валентинович– член проектної групи, кандидат 
технічних наук, доцент, заступник директора кораблебудівного інституту з 
навчальної роботи; 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 
рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої 
освіти. 
 
Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка 
(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 
 
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 
трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському 
просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій 
та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої 
освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача 
вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та 
обліковується у кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 
освіту»). 
 
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 
уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа досягла 
компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами (частина 
перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 
 Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими 

навчальними закладами на основі стандартів вищої освіти. 
 Кваліфікація професійна – кваліфікація, які присуджується на основі 

професійних стандартів, що діють у сфері праці, і відображають 
здатність особи виконувати завдання і обов’язки певного виду 
професійної діяльності. Професійні кваліфікації надаються 
роботодавцями або спільно з ними, або за встановленими за їх участю 
правилами. 

 
Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може 
передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для 
встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 
(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної 
роботи включають (не обмежуючись зазначеним): дипломну роботу, 
дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових 
статей, комбінацію різних форм вище зазначеного тощо. 
 
Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, 
що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для 
кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, 
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затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 
р. № 1341). 
 
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 
морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 
певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 
освіту»). 
 Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня 
щодо навчання та/або професійної діяльності (пункт третій 
Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341). 

 Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не 
залежать від предметної  області, але важливі для успішної подальшої 
професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для 
його особистісного розвитку.  

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, 
що залежать від предметної області, та є важливими для успішної 
професійної діяльності за певною спеціальністю.  

 
Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – 
кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 
результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, 
як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 
освіту»). 
 
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної 
рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2011 р. № 1341). 
 
Освітня (освітньо-професійна чи 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 послідовність їх вивчення, 
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 
очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 
здобувач відповідного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1 Закону 
України «Про вищу освіту»). 
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Регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск до якого 
та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним законом 
або спеціальними правилами, які встановлені або визнані законодавством. 
 
Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-
професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 
кількісно оцінити та виміряти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 
освіту»). 
 
Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 
закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи 
освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної 
освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 
 
Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 
підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 
 
Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів 
вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 
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ІІ - Загальна характеристика 
 

Розділи програми  Рекомендації щодо заповнення та назви 
документу з якого необхідно використати дані 

Освітній ступінь Доктор філософії 
Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Спеціальність 135 Суднобудування 
Спеціалізація Конструювання та будування суден 
Кваліфікація Доктор філософії в галузі механічної інженерії за 

спеціальністю суднобудування 
Тип  диплома та  
обсяг програми 

Одиничний. 
60 кредитів ЄКТС/ 4 роки 

Вищий навчальний заклад 
 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

Акредитуюча організація 
 

Акредитаційна комісія Міністерства освіти і науки 
України  

Період акредитації  
Рівень програми Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – 8 

кваліфікаційний рівень Національної рамки 
кваліфікацій (НРК) 

 

А Мета освітньої 
програми 

Загальна мета програми: 
– забезпечити підготовку викококваліфікованих 
фахівців в  галузі технічних наук, які здатні 
розв’язувати комплексні проблеми суднобудування 
та водного транспорту, проводити оригінальні 
самостійні наукові дослідження, здійснювати 
науково-педагогічну діяльність; 
– розвиток компетентностей необхідних для 
розв’язання комплексних проблем з теорії, 
проектування, міцності, конструювання, реновації 
та утилізації суден різних типів, морських плавучих 
споруд і технічних засобів освоєння океану, 
технології та організації суднобудівного 
виробництва. 

В Характеристика програми 
1. Предметна область  Галузь знань – 13 «Механічна інженерія» 

Спеціальність – 135 «Суднобудування» 
 Об’єкт(и) вивчення: 
Судна різних типів, плавучі споруди, засоби 
океанотехніки, підводні апарати, суднові 
конструкції, загальносуднові системи, суднові 
пристроїв та їх елементи. 
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 Цілі навчання (очікуване застосування набутих 
компетентностей). 

здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
науки і техніки, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або професійної практики з 
розроблення та вдосконалення методів 
проектування, конструювання, будування та 
ремонту суден, інших плавучих споруд, засобів 
океанотехніки, підводних апаратів, суднових 
конструкцій, загальносуднових систем, суднових 
пристроїв та елементів, забезпечення їх 
ефективності, надійності і безпеки на протязі усього 
життєвого періоду 
 Теоретичний зміст предметної області 

(поняття, концепції, принципи та їх 
використання для пояснення фактів та 
прогнозування результатів).  

Загальнонаукові принципи дослідження: 
термінологічний, функціональний, системний, 
когнітивний (пізнавальний), моделювання. 
 
 Методи, методики та технології (якими має 

оволодіти здобувач вищої освіти для 
застосовування на практиці): 
– методи, методики та технології проектування, 

конструювання, будування та ремонту суден різних 
типів, інших плавучих споруд, засобів 
океанотехніки, підводних апаратів, суднових 
конструкцій, загальносуднових систем, суднових 
пристроїв та елементів;  

– методи, методики та технології забезпечення 
ефективності, надійності і безпеки суден різних 
типів, інших плавучих споруд, засобів 
океанотехніки, підводних апаратів, суднових 
конструкцій, загальносуднових систем, суднових 
пристроїв та елементів на протязі усього життєвого 
періоду; 

– методи інтерпретації і експериментальної 
перевірки наукових висновків та рекомендацій; 

– методи побудови (синтезу) доказів наукових 
висновків, а також оцінки їх достовірності. 
 Інструменти та обладнання 

(об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які 
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здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і 
використовувати): 

CAE системи, CFD пакети інженерного аналізу суден 
різних типів, морських плавучих споруд і технічних 
засобів освоєння океану. 

2. Основний фокус 
програми та спеціалізації 

Наукові дослідження в області суднобудування, 
судноремонту, водного транспорту, засобів 
освоєння і дослідження Світового океану 

3. Орієнтація програми Дослідницька 
4. Особливості та 

відмінності 
Програма також може викладатися англійською 
мовою. 
Високий рівень дослідницької частини підготовки 
докторів філософії забезпечується потужною 
науковою школою, розвиненою міжнародною 
співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю 
унікальних для України спеціалізованих 
лабораторій. 
У рамках академічної мобільності професори 
Блінцов В.С., Нєкрасов В.О., Коробанов Ю.М.. Зайцев 
В.В., Король Ю.М. запрошувалися для читання 
лекцій з проблем суднобудування до Jansy University 
of Science and Technology (КНР).  
Випускові кафедри, які забезпечуватимуть процес 
підготовки докторів філософії, мають великий 
досвід науково-дослідної роботи та міжнародної 
співпраці. Так, тільки за останні пять років ними було 
виконано наступні міжнародні наукові проекти:  
–"Разработка проекта комплекса учебных установок 
для исследования плавучести, остойчивости, 
непотопляемости и бортовой качки судна на тихой 
воде и методического руководства по выполнению 
лабораторних работ на этих установках", Шифр: 
1940 (Jansy University of Science and Technology, 
Китайська Народна Республіка, 10.2013–5.2014); 
– "Визначення технічної та економічної ефективності 
допоміжних пристроїв покращення ходовості 
морських транспортних суден" Шифр: 2001 (Jansy 
University of Science and Technology, Китайська 
Народна Республіка, 02.2015 –12.2015 р); 
– "Організація підвищення кваліфікації громадян 
соціалістичної республіки В’єтнам за 
спеціальностями: проектування кораблів, 
електромеханіка, зброя та озброєння" (контракт 
№1/12 від 01.06.2012, Соціалістична республіка 
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В’єтнам, 01.2013–07.2013); 
– «Разработка и исследование базовой учебной 
технологии проектирования телеуправляемого 
подводного аппарата» № 1917, Китай, Чженцзян, 
(01.04.2013 –31.12.2013 рр.) 
– Контракт №01.2013-03 між  Національним 
університетом кораблебудування імені адмірала 
Макарова (НУК), HaiLong Nuclear Material Technology 
(Jiangsu) Co., Ltd і  Sino-Ukraine (Jiangsu) Transnational 
Technology Transfer Center and Marine Engineering  
(Китайська Народна Республіка). 
– «Создание антиобрастающего покрытия и 
технологи его нанесения на поверхность судов и 
других морских технических средств». Контракт 
№01.2015/06-01 від 12.06.2015 між  Національним 
університетом кораблебудування імені адмірала 
Макарова (НУК), Jiangsu  ENTC nuclear technology 
joint stock., Ltd  (Китайська Народна Республіка),  
проводячи спільні наукові дослідження в Україні, 
Вєтнамі, Ірані і Китаї, наради і семінари щодо 
підготовки кадрів, передачі технології. 
Також за останні пять років виконано наступні 
науково-дослідні роботи, що фінансувалися за 
кошти державного бюджету: 

1. "Розробка теоретичних основ створення 
технічних засобів освоєння природних ресурсів 
Чорного й Азовського морів", № державної 
реєстрації 0102U005199. 

2. “Теоретичні основи створення й 
ефективного застосування підводних роботизованих 
комплексів для дослідження й освоєння Азово-
Чорноморського басейну”, № державної реєстрації 
01050001765. 

3. Державне оборонне замовлення по 
створенню корабельного ПАР (шифр теми «КНПА-
58250»), державна реєстрація №0109U005256. 

4. «Роботизовані технології дослідження 
континентального шельфу України з використанням 
неавтономних підводних технічних засобів», № 
держреєстрації 0109U002215. 

5. «Розробка теоретичних основ створення 
"інтелектуальних" підводних апаратів-роботів», № 
держреєстрації 0111U002314. 
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6. «Розробка теоретичних основ групового 
керування автономними підводними апаратами», 
№ держреєстрації 0113U000243. 

7. № ДР 0110U001326, «Удосконалення 
методів розрахунку граничної й утомленої міцності 
корпусних конструкцій суден на основі 
моделювання експлуатаційних навантажень», № 
1769, 01.01.2010 – 25.12.2011 р.; 

8. № ДР 0114U001503, «Розробка 
матеріалу вогнестійкого покриття інтусцентного 
типу для електричних кабелів атомних станцій», № 
1967, 01.01.2014 – 25.12.2015 р.; 

9. № ДР 0111U002319, «Розробка 
методики визначення параметричної надійності 
судна на початкових етапах його проектування», 
№ 1819, 01.01.2011–25.12.2012 р.; 

10. 2. № ДР 0112U000351, «Морехідність і 
міцність екраноплана при русі в умовах 
схвильованого моря», № 1853, 01.01.2012–
25.12.2013 р; 

11. 3. № ДР 0113U000244, «Удосконалення 
ефективності та надійності малих та швидкісних 
металевих суден», № 1897, 01.01.2013 – 
25.12.2014 р.; 

12. 4. № ДР 0115U000305, «Розробка 
методу визначення головних розмірів та 
характеристик кораблів берегової охорони для 
захисту морських кордонів держави», № 1994, 
01.12.2015- 31.12.2016 р. 

C Працевлаштування та продовження освіти 
1. Професійні права Постдокторські посади в дослідницьких групах в 

університетах та наукових лабораторіях.  
Відповідно до чинного Національного 
класифікатора професій України доктори філософії 
можуть виконувати такі професійні роботи і 
займати первинні посади: 
1222.1 — Головні фахівці - керівники та технічні 
керівники виробничих підрозділів у промисловості 
(зокрема: Головний інженер (промисловість), 
Директор з виробництва); 
1312 — Керівники малих підприємств без апарату 
управління в промисловості (зокрема: Директор 
(керівник) малого промислового підприємства 
(фірми). 
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2145 — Професіонали в галузі інженерної 
механіки: 
2145.1 — Наукові співробітники (інженерна 
механіка) (зокрема: Науковий співробітник 
(інженерна механіка); Науковий співробітник-
консультант (інженерна механіка)); 
2145.2 — Інженери-механіки (зокрема: Інженер-
конструктор (механіка); Будівельник кораблів; 
Інженер-технолог (механіка), Інженер з механізації 
трудомістких процесів, Інженер з механізації та 
автоматизації виробничих процесів, Інженер з 
ремонту, Інженер з комплектації устаткування; 
Інженер із суднопідіймальних робіт; Інженер з 
нагляду за будівництвом флоту; інженер 
спеціального флоту; Інженер-дослідник підводного 
апарата). 

2149 — Професіонали в інших галузях інженерної 
справи: 
2149.2. — Інженери (інші галузі інженерної справи) 
(зокрема: Інженер з охорони праці; Інженер з 
підготовки виробництва; Інженер з якості; Інженер 
із впровадження нової техніки й технології; Інженер 
із стандартизації; Інженер-дослідник) 
2412.2 – Інженер з нормування праці; 2419.1 – 
Науковий співробітник (інтелектуальна власність); 
2419.2 – інженер з організації керування 
виробництвом; 2433.2 – інженер з науково-
технічної інформації 
2310 — Викладачі університетів та вищих 
навчальних закладів. 
2310.1 — Професори та доценти (зокрема: Доцент, 
Докторант); 
2310.2 — Інші викладачі університетів та вищих 
навчальних закладів (зокрема: Викладач вищого 
навчального закладу); 

2. Продовження освіти 
(академічні права) 

Навчання впродовж життя для вдосконалення в 
науковій та інших діяльностях. Подальша підготовка 
на докторському рівні в областях, близьких до 
гідродинаміки, теорії корабля, будівельної 
механіки, комп'ютерних наук. 
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D Стиль та методика викладання 
1. Підходи до викладання 

та навчання 
Проведення наукової діяльності за підтримки 
наукового керівника. Вивчення наукової методології 
на основі різноманітних інтерактивних курсів, що 
пропонуються аспірантурою. Лекційні курси, 
семінари, консультації, самостійне навчання, 
індивідуальні заняття 

2. Форми контролю Проміжний контроль у формі щорічного звіту 
відповідно до індивідуального плану.  
Державна атестація у формі кваліфікаційних 
екзаменів з загальної та професійної підготовки.  
Апробація результатів досліджень на наукових 
конференціях.  
Публікація результатів досліджень у фахових 
наукових виданнях (не менше однієї – у виданні, що 
входять до наукометричної бази Scopus або іншої 
міжнародної бази, визначеної Науково-методичною 
радою МОН України).  
Мультмедійна презентація результатів 
дисертаційного дослідження на науковому семінарі. 
Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій 
раді. 

 
ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 
Обсяг освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з 

технічних наук становить 60 кредитів ЄКТС.  Із цього обсягу 15 кредитів ЄКТС 

(25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС) становлять дисципліни за 

вибором аспіранта. 

 
ІV Перелік компетентностей випускника 

Е Програмні компетентності 
1. Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної 
діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики 

2. Загальні компетентності ЗК1. Обізнаність та розуміння філософсько-
світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямків і 
закономірностей розвитку вітчизняної науки в 
умовах глобалізації й інтернаціоналізації. 
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ЗК2. Володіння загальною та спеціальною 
методологією наукового пізнання, застосування 
здобутих знань у практичній діяльності. 
ЗК3. Опанування навичок проведення аналітичної та 
експериментальної наукової діяльності; організація, 
планування та прогнозування результатів наукових 
досліджень. 
ЗК4. Здатність до ініціювання та виконання наукових 
досліджень, результатом яких є одержання нових 
знань. 
ЗК5. Здатність до генерування нових ідей 
(креативність), абстрактного мислення, вміння 
пристосовуватись до нових умов та ситуацій. 
ЗК6. Досконале володіння іноземними мовами з 
метою здійснення наукової комунікації, 
міжнародного співробітництва, відстоювання 
власних наукових поглядів . 
ЗК7. Здатність спілкуватися з різними цільовими 
аудиторіями, використовуючи відповідну лексику, 
методи, техніки та прийоми. 
ЗК8. Застосування сучасних інформаційних і 
комунікаційних технологій, включаючи методи 
отримання, обробки та зберігання наукової 
інформації. 
ЗК9. Набуття ораторської майстерності для 
публічного представлення і захисту наукових 
результатів, публічного виступу на вітчизняних та 
міжнародних наукових форумах, конференціях і 
семінарах. 
ЗК10. Удосконалення педагогічної майстерності, 
педагогічної техніки, професійних вмінь майбутніх 
вчених, викладачів вищої школи. 

3. Професійні 
компетентності 

ПК1. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, організовувати, планувати, 
реалізовувати та презентувати наукове дослідження 
фундаментального та/або прикладного 
спрямування з проблем суднобудування. 
ПК2. Здатність аналізувати, оцінювати та 
порівнювати різноманітні теорії, концепції та 
підходи з предметної сфери наукового 
дослідження, робити відповідні висновки, надавати 
пропозиції та рекомендації. 
ПК3. Здатність до пошуку, оброблення, аналізу і 
контекстуалізації значного обсягу наукової 
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інформації з різних джерел, інтерпретації 
результатів наукових досліджень. 
ПК4. Здатність до виконання оригінальних наукових 
досліджень з питань публічного управління та 
адміністрування на високому фаховому рівні, 
досягнення наукових результатів, що створюють 
нові знання, з акцентом на актуальних 
загальнодержавних проблемах з використанням 
новітніх методів науково пошуку. 
ПК5. Наявність глибоких обґрунтованих знань в 
галузі суднобудування, судноремонту та водного 
транспорту.  
ПК6. Знання сучасного стану, засад і принципів 
забезпечення безпеки та вимог міжнародного та 
національного законодавства в області 
суднобудування, судноремонту та водного 
транспорту. 

 
V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 
F Програмні результати навчання 
1. Знання РН1. Демонструвати детальне розуміння методів 

проектування, оптимізації та удосконалення суден, 
морських, річкових плавучих споруд, засобів 
океанотехніки, підводних апаратів, суднових 
пристроїв та загальносуднових систем. 
РН2. Володіти концептуальними та 
методологічними знаннями в галузі технічних наук 
та бути здатним застосовувати їх до професійної 
діяльності на межі предметних галузей. 
РН3. Здатність продемонструвати знання та 
розуміння основних тенденцій розвитку 
гідроаеродинаміки, проектування, міцності, 
конструювання, реновації та утилізації суден різних 
типів, морських плавучих споруд і технічних засобів 
освоєння океану, технології та організації 
суднобудівного виробництва. 
РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, 
використовуючи гносеологічні підходи до 
розв’язання сучасних проблем суднобудування та 
водного транспорту. 
РН5. Володіти методами конструювання, оптимізації 
та удосконалення корпусних конструкцій та 
елементів суден, морських, річкових плавучих 
споруд, засобів океанотехніки, підводних апаратів, 
суднових пристроїв та загальносуднових систем. 
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РН6. Володіти методами будівельної механіки, 
розрахунків та експериментальних досліджень 
міцності, стійкості, вібрації  і  надійності корпусних 
конструкцій та елементів суден, морських, річкових 
плавучих споруд, засобів океанотехніки, підводних 
апаратів, суднових пристроїв та загальносуднових 
систем. 
РН7. Знати принципи і методи розрахунку зовнішніх 
сил, діючих на судна, морські або річкові плавучі 
споруди, засоби океанотехніки, підводні  апарати, 
суднові конструкції, суднові пристрої та 
загальносуднові системи. 
РН8. Знати методи технологічної підготовки 
суднобудівного та судноремонтного виробництва.  
РН9. Знати методи оцінки надійності при старінні та 
зношенні суден і суднових технічних засобів. 

2. Уміння РН10. Вміти застосовувати чисельні методи 
розрахунку в області суднової гідродинаміки (CFD). 
РН11. Розробити методи, обладнання, оснащення 
для виготовлення деталей і конструкцій корпуса 
судна, суднових технічних засобів. 
РН12. Аналізувати альтернативні варіанти 
розв’язання дослідницьких та практичних задач, 
оцінювати потенційні переваги та недоліки 
реалізації даних варіантів. 
РН13. Спланувати та реалізувати на практиці 
оригінальне самостійне наукове дослідження, яке 
має наукову новизну, теоретичну і практичну 
цінність та сприяє розв’язанню сучасних проблем 
суднобудування та водного транспорту. 
РН14. Розробити оригінальний практичний курс для 
студентів з фахової дисципліни, враховуючи 
сучасний стан наукових знань та особисті 
дослідницькі навички. 
РН15. Створювати програмні продукти на одній із 
мов програмування відповідно до потреб 
дисертаційного дослідження, а також адаптувати, 
удосконалювати та вбудовувати програмні 
продукти, початково призначені для іншої мети. 
РН16. Використовувати сучасні інформаційні 
джерела національного та міжнародного рівня для 
оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 
актуальності наукової проблеми. 
РН17. Розробити методи технічного обслуговування, 
ремонту, реновації, переобладнання, модернізації і 
утилізації суден, інших плавучих споруд, підводних 
апаратів та засобів океанотехніки, їх пристроїв та 
систем. 
РН18. Розробити методи формування, опорядження 
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та обладнання приміщень суден і плавучих споруд. 
РН19. Викорисовувати методи автоматизації та 
оптимізації технологічних процесів будування і 
ремонту суден, їх технічних засобів. 
РН20. Удосконалювати методи формування корпусу 
судна на будівельному місці та спуску суден на воду, 
методи виготовлення, монтажу та ремонту суднових 
систем. 

3. Комунікація РН21. Володіти комунікативними навичками на рівні 
вільного спілкування в іншомовному середовищі з 
фахівцями та нефахівцями щодо проблем 
суднобудування, судноремонту, засобів освоєння 
Світового океану та водного транспорту. 
РН22. Вміти доступно, на високому науковому рівні 
доносити сучасні наукові знання та результати 
досліджень до професійної та непрофесійної 
спільноти.  
РН23. Володіти навичками усної і письмової 
презентації результатів власних досліджень рідною 
та іноземною мовами. 
РН24. Описувати результати наукових досліджень у 
фахових публікаціях у вітчизняних та закордонних 
спеціалізованих виданнях, в тому числі в одному, 
внесеному до наукометричної бази Scopus або 
аналогічних баз. 

4. Автономія і 
відповідальність 

РН25. Координувати роботу дослідницької групи, 
вміти організовувати колективну роботу та керувати 
людьми.  
РН26. Дотримуватись етичних норм, враховувати 
авторське право та норми академічної 
доброчесності при проведенні наукових 
досліджень, презентації їх результатів та у науково-
педагогічній діяльності. 
РН27. Знайти оригінальне інноваційне рішення, 
направлене на розв’язання конкретної проблеми з 
суднобудування, судноремонту, засобів освоєння 
Світового океану та водного транспорту 

V.1. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

 Специфічні 
характеристики 
кадрового забезпечення 

До складу проектної групи залучено чотири 
провідних викладачів з науковими ступенями 
доктора технічних наук за спеціальністю 135 
«Суднобудування» (05.08.01 – "Теорія корабля", 
05.08.03 - механіка та конструювання суден, 
05.08.04 – "Технологія суднобудування, 
судноремонту й організація суднобудівного 
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виробництва") та вченими званнями професора. Усі 
доктори наук маєть великий стаж науково-
педагогічної роботи, є визнаними професіоналами з 
досвідом управлінської діяльності в області 
суднобудування. 
Ще один член проектної групи – кандидат технічних 
наук (05.08.03 –«Механіка та конструювання 
суден»), доцент Бондаренко Олександр 
Валентинович, має досить високі наукові показники: 
загальна кількість публікацій більше 150, з них 
наявні публікації у наукометричних базах Scopus, 
Web of Science, Index Copernicus,, Ulrich's Periodicals 
Directory; підготував двох кандидатів наук. 
Гарант освітньої програми (керівник проектної 
групи): Блінцов Володимир Степанович – доктор 
технічних наук, професор, проректор з наукової 
роботи НУК, лауреат Державної премії в галузі науки 
і техніки за 2011 р. Наукові дослідження Блінцова 
Володимира Степановича відображені у 375 
наукових і науково-педагогічних працях. 

Усі науково-педагогічні працівники, які залучені до 
реалізації професійної підготовки освітньо-наукової 
програми, мають науковий ступінь зі спеціальності 
135 «Суднобудування» і вчене звання та 
підтверджений рівень наукової і професійної 
активності.  

 Специфічні 
характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 
комп’ютерними робочими місцями, 
мультимедійним обладнанням відповідає 
встановленим вимогам.  
У навчальних корпусах НУК передбачена 
можливість бездротового доступу до мережі 
Інтернет. Користування Інтернет-мережею 
безлімітне. 
Наявна вся необхідна соціально-побутова 
інфраструктура, кількість місць в гуртожитках 
відповідає вимогам. 
Для проведення досліджень наявні: унікальний 
дослідний басейн, конструкторське бюро «Яхта», 
лабораторія гiдроаеромеханiки та 
гідрогазодинаміки та інші спеціалізовані науково-
дослідні і навчально-наукові лабораторії випускових 
кафедр. 
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Для проведення інформаційного пошуку та обробка 
результатів є спеціалізовані комп’ютерні класи, де 
наявне спеціалізоване ліцензійне програмне 
забезпечення (Rhinoceros, Maxsurf, Aveva Marine, 
FORAN, SolidWorks, FlowVision) та необмежений 
відкритий доступ до Інтернет-мережі 

 Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення 

Офіційний веб-сайт www.nuos.edu.ua містить 
інформацію про освітні програми, навчальну, 
наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, 
правила прийому, контакти.  
Усі зареєстровані в НУК користувачі мають 
необмежений доступ до мережі Інтернет.  
Матеріали навчально-методичного забезпечення 
освітньо-наукової програми викладені на 
освітньому порталі: www.nuos.edu.ua.  
Фонд наукової бібліотеки НУК містить понад 768845 
примірників друкованих видань (400000 в 
активному використанні); понад 380000 
примірників підручників; більш 94000 примірників 
наукової літератури; понад 500 примірників 
періодичних видань; щорічне поповнення фонду до 
12000 примірників.  
Читальний зал забезпечений бездротовим 
доступом до мережі Інтернет.  
Усі ресурси бібліотеки доступні через сайту 
університету: http://lib.nuos.edu.ua/  
Вільний доступ через сайт НУК до баз даних 
періодичних фахових наукових видань (в тому числі, 
англійською мовою) забезпечується: 
– участю бібліотеки університету у консорціумі 
ElibUkr. «Електронна бібліотека України: створення 
Центрів знань в університетах України», що об’єднує 
бібліотеки вищих навчальних закладів, національні 
бібліотеки та інші організації України. Учасникам 
консорціуму ElibUkr надається доступ до БД 
електронних журналів, електронних книг – 
найважливішого ядра світових інформаційних 
ресурсів, що покривають усі галузі знань (наука, 
техніка, медицина, соціальні та гуманітарні науки); 
– входженням бібліотеки університету в асоціацію 
"Інформатіо-Консорціум", який  пропонує  тестові 
(тріал) доступи для ознайомлення з новими 
можливостями  відомих інформаційних 
електронних провайдерів та до нових ресурсів. 
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В рамках нового консорційму E-Verum в 2016 р. 
бібліотека НУК приєдналася до  проекту "ТОРНАДО" 
(ТОМСОН РЕЙТЕР ДЛЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ) 
Мета проекту: Розбудова національних 
наукометричних інструментів промоції та оцінки 
наукової продуктивності українських вчених як 
елемент національної стратегії переходу від 
економіки ресурсів до економіки знань (у співпраці 
з компанією Thomson Reuters). 
Платформа Web of Science пропонує доступ до 
бібліографічних даних наукових статей з престижних 
періодичних видань, книг та матеріалів наукових 
конференцій із зазначенням реальної цитованості 
цих матеріалів. Таким чином, користувач в змозі 
негайно отримати уяву щодо актуальності тієї чи 
іншої роботи та її впливу на наукову спільноту. 
В рамках проекту «ТОРНАДО» було отрамано тріал-
доступ до таких баз даних та он-лайн утиліт: 

• Web of Science Core Collection: 
    - Science Citation Index Expanded (1970-
2016); 
    - Social Science Citation Index (1970-2016); 
    - Arts and Humanities Citation Index (1975-
2016); 
    - Conference Proceedings Citation 
Index (1990-2016); 
    - Book Citation Index (2003-2016); 

• Russian Science Citation Index (2002-2016); 
• SciELO Citation Index (1980-2016); 
• Emerging Sources Citation Index (2015-2016); 
• Korean Journal Index (1980-2016); 
• Chinese Science Citation Database (1989-2016); 
• Journal Citation Reports (2004-2014); 
• Derwent Innovations Index (дані по патентах, 

1963-2016); 
• Medline® (1950-2016); 

V.2. Основні компоненти освітньо-наукової програми 
 Перелік освітніх 

компонентів 
(дисциплін, практик, 
кваліфікаційних робіт) 

Освітня складова – 60 кредитів: 
– Філософія науки – 4 кредити; 
– Фахова іноземна мова – 8 кредитів; 
– Методологія наукових досліджень – 6 

кредитів; 
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– Чисельні методи гідродинаміки кораблів та 
об’єктів океанотехніки – 4 кредити; 

– Сучасні проблеми теорії корабля та  
проектування суден – 4 кредити; 

– Спеціальні питання міцності суден та 
морських плавучих споруд – 4 кредити; 

– Наукові основи технології суднобудування – 
4 кредити; 

– Математичне моделювання при проектуванні 
засобів океанотехніки – 4 кредити; 

– Дисципліни вільного вибору аспіранта 
(ад’юнкта)* – 15 кредитів. 

(* обирається 15 кредитів, допускається заміна на 
навчальні дисципліни інших рівнів вищої освіти, за умови 
дотичності до тематики дисертації та відповідності 
кредитів) 
Науково-педагогічна практика – 4 кредити; 
Кваліфікаційні екзамени з загальної підготовки – 2 
кредити; 
Кваліфікаційний екзамен з професійної підготовки – 
1 кредит; 
Наукова складова:  

Виконання наукового дослідження. 
 Вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть 
розпочати навчання за 
цією освітньою 
програмою 

Ступінь магістра або інша повна вища освіта 

V.3. Академічна мобільність 
 Національна кредитна 

мобільність 
Національна кредитна мобільність в рамках 
договорів про встановлення науково-освітянських 
відносин для задоволення потреб розвитку освіти і 
науки, укладених з Національним університетом 
кораблебудування імені адмірала Макарова та 
іншими університетами України. 
Допускаються індивідуальні угоди про академічну 
мобільність для навчання та проведення 
досліджень в університетах та наукових установах 
України.  
До керівництва науковою роботою здобувачів 
можуть бути залучені провідні фахівців 
університетів України на умовах індивідуальних 
договорів. 
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Кредити, отримані в інших університетах України, 
перезараховуються відповідно до довідки про 
академічну мобільність 

 Міжнародна кредитна 
мобільність 

Випускові кафедри мають договори про наукову і 
академічну співпрацю з університетом Малек Аштар 
(Іран), Харбінським технічним університетом (КНР), 
університетом науки і технологій Джан Су (КНР). 
У межах цих угод проводяться спільні дослідження, 
науковий та академічний обмін. 
Індивідуальна академічна мобільність можлива за 
рахунок участі у програмах проекту Еразмус + KA107. 
Індивідуальна академічна мобільність на 
конкурсній основі за програмою ЄС Еразмус Мундус 
545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21. 

 Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на 
загальних умовах або за індивідуальним графіком 

 

V.4. ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1. Теорія і методи проектування, оптимізації та удосконалення суден, 
морських, річкових плавучих споруд, засобів океанотехніки, підводних апаратів, 
суднових пристроїв та загальносуднових систем. 

2. Теорія і методи конструювання, оптимізації та удосконалення корпусних 
конструкцій та елементів суден, морських, річкових плавучих споруд, засобів 
океанотехніки, підводних апаратів, суднових пристроїв та загальносуднових 
систем. 

3. Теорія і методи будівельної механіки, розрахунків та експериментальних 
досліджень міцності, стійкості, вібрації  і  надійності корпусних конструкцій та 
елементів суден, морських, річкових плавучих споруд, засобів океанотехніки, 
підводних апаратів, суднових пристроїв та загальносуднових систем. 

4. Принципи і методи розрахунку зовнішніх сил, діючих на судна, морські або 
річкові плавучі споруди, засоби океанотехніки, підводні  апарати, суднові 
конструкції, суднові пристрої та загальносуднові системи. 

5. Методи технологічної підготовки суднобудівного та судноремонтного 
виробництва.  

6. Розроблення методів, обладнання, оснащення для виготовлення деталей і 
конструкцій корпуса судна, суднових технічних засобів.  

7. Розроблення технології, обладнання та оснащення для складально-
зварювального виробництва у суднобудуванні та судноремонті. 

8. Теорія і методи формування корпусу судна на будівельному місці та спуску 
суден на воду. 

9. Методи виготовлення, монтажу та ремонту суднових систем. 
10. Розроблення методів формування, опорядження та обладнання 

приміщень суден і плавучих споруд. 
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11. Розроблення методів та технології побудови плавучих композитних 
споруд. 

12. Методи автоматизації та оптимізації технологічних процесів будування і 
ремонту суден, їх технічних засобів. 

13. Методи оцінки надійності при старінні та зношенні суден і суднових 
технічних засобів.  

14. Розроблення методів технічного обслуговування, ремонту, реновації, 
переобладнання, модернізації і утилізації суден, інших плавучих споруд, 
підводних апаратів та засобів океанотехніки, їх пристроїв та систем. 

 
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Державна атестація освітньої складової освітньо-
наукової програми здійснюється шляхом складання 
кваліфікаційних екзаменів з дисциплін загальної та 
професійної підготовки перед комісією, склад якої 
затверджується ректором університету. 

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії здійснюється постійно діючою або 
спеціалізованою вченою радою, утвореною для 
проведення разового захисту, на підставі публічного 
захисту наукових досягнень у формі дисертації. 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора 
філософії (або наукові доповіді у разі захисту наукових 
досягнень, опублікованих у вигляді монографії або 
сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 
міжнародних рецензованих фахових виданнях), а також 
відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-
сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових 
установ) відповідно до законодавства. 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи  
(за наявності) 

Вимоги до кваліфікаційної роботи: Регламентуються 
наказом Міністерства освіти і науки України «Вимоги до 
оформлення дисертації». 

Вимоги щодо оприлюднення: На офіційному веб-сайті 
вищого навчального закладу (наукової установи), 
спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію 
(опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому 
міститься інформація про роботу ради, розміщується в 
режимі читання примірник дисертації в електронному 
вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю 
або інформацію для службового користування, не пізніше 
ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації. 
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Вимоги до 
атестаційного/ 
єдиного  державного 
кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів)  
(за наявності) 

– 

Вимоги до публічного 
захисту 
(демонстрації)  
(за наявності) 

Обов’язковою умовою допуску до публічного захисту є 
успішне виконання аспірантом його індивідуального 
навчального плану. Вимоги щодо процедури та/або 
особливих умов проведення публічного захисту 
(демонстрації) регламентуються постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку 
присудження наукових ступенів» 

 
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 
  
Система внутрішнього забезпечення вищим навчальним закладом якості 

вищої освіти складається з таких процедур і заходів, передбачених Законом 
України «Про вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів рівня доктора філософії, науково-
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 
навчального закладу, на інформаційних стендах тощо; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти, 
за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені освіти 
та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 
рівня доктора філософії. 
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VIII – ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

 
 

1. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 
та прикладами стандартів - http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

2. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  
3. Національний глосарій 2014 - 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_ 
2014_tempus-office.pdf.  

4. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010 
// Видавництво "Соцінформ", – К.: 2010. 

5. НРК - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  
6. Перелік галузей знань і спеціальностей - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.  
7. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.  
8. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації - 

http://ihed.org.ua/images/ 
biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf.  
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