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п/р UД75 326610 0о000 26004053250465, в кБ дТ <Приватбанк> м,Миколаtв;

Мо6. тел.: +38 О99 L7 t7 697; E-mail: ,цgstttlц,glц,l_а1__Ц]]g]1_1ilil,q,,пl

[ [аttiоItа;tьrrий yrr iверсиl,с,l

к!]ра0 LI е 0}:tуl]зlцц-]_мý]ц-:ч-шll раJдМзкар о qi1

54025. м, Мико.ltаТв. trp-T, I-cpoTB УкраТни. 9

рЕllЕllзlя
tta octli,гrt1,o-1layKolry IIpol,paMy <<('у;trlобу/tуlrаllllя)) l1ii(г'оr'оlзки ;lок'горiв

фillософiТ зi clreltia;tbHoct,i l 35 <Су.ul{обу/lуl]а}lIIя))

Сулrrоремонl,не пiдприсмство (IOГCY/IOPEMOI I'I') с Jli/tepoM в YKpaTrli

з ремонту i технiчного обслуговуваlIня cy/leн i кораблiв /lJtя lIо,греб морсЬкоТ

галузi ВiЙськово-Морських сиJI ЗброЙних сиJI УкраТI{и.

IIодана на реL(еt{зiю ocBil,Ilbo-HayKoBa I1poгpaMa <СулllобудуВаLIlIЯ))

пi/tготовки локторiв фiлософiТ зi спецiальl]осl,i l35 <СулнобуДУВаНня

сгIрямована на tliдго,говку фахiвltiв за r,peTiM piBHеM виrцоТ освiти, ЗДаТНИХ

ефективно вирiшувати науково-технiчнi пробJlеми проек]'УВаННя,

конструк)tsання, побудови i ремон,гу cylletl рiзrrих типiв, пiltво,ltttих апаратiв,
плавучих iнжелrерtlих спору/t l,а,гехttiчtlих засобiв освосtlItя oKcatly.

дtlаlliз ocBi,гttbo-1tayKotзoT t|роI,рами <<Су/tttобу,,tуtlаrrrlя)> IIоказав, Illo Botla

враховус llatlli вимоl,и /lo ква.lriфiкаlliТ :tок,горiв фiзlософiТ с'гОСОВНО

cyllнopeMolll,y за ,цобором ,гаких норма,гивIiих ,га llибiркових дисI{игt.ltiн як

<Cпeltia;rbHi питаtлня мitlнос,гi cy:teH та морських IIJIаI]учих ctlop}lt>, <HayKoBi

основи техноJlогiТ сулнобу/lування>, <LIayKoBi основи пiдг,о,говки виробництва
в суднобулуваннi, ремонту 

,га 
реновацiТ суден i кораб;riв>, <llауково-'гехнiчнi

основи механ iзацiТ т,а автоматизацiТ суднобудi вttо го виробн и I l,гва).

/,[irя Ilокраlценl{я якостi Otll I <Су;irrобу/tуваII[Iя) пропонусмо iз

ocBiTHbo-HayKoBoT програми виJIучити квалiфiкацiйний екзамен з професiйноТ
пi/iгоl,овки, а видiлёнi на нього крелити перенаllравити на вивчення
професiйних лисциплiн.

ГIодана на рецензiю ocBiтHbo-Hayкoвa гIрограма <Сулrrобудування))

враховус yci вимоt,и законо/lаt]с,гва до з,,tобувачiв l,pel,boI,o (ocBilHbo-
tlayKoBoI,o) рiвrrя виtl(оТ освir,и cllctlia;tbttoc,гi l35 <Су.чtlобу/lуl]аttt{я) l'а.пузi

знань l3 кМlехаttiчtlа ittжеrlерiя> i можс буi,и BIlpoBallжcl{a у IlавчаJlьttиЙ

процес.

Pсttcllзсltг,IoI.СУ/[oРIlN4()lI'|.l>И,l.l}'liуpкoвcrtl,
ltиректор'ГОl] (IOI'CY/[OPI:,N4(-II r r>> nnr, 
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ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

Київський інститут водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

на освітньо-наукову програму
«Суднобудування»
підготовки докторів філософії
в Національному університеті
кораблебудування
імені адмірала Макарова
галузі знань «Механічна інженерія»
спеціальності 135 «Суднобудування»

Факультет експлуатації технічних систем 
на водному транспорті

вуя. К и р и л ів с ь ка , 9 , м . К и їв , 0 4 0 7 1 , У к р а їн а
те л . 0 4 4  3 7 9 -1 0 -6 2  

0 4 4  3 7 9 -1 0 -6 1

Освітньо-наукова програма «Суднобудування» підготовки докторів 
філософії зі спеціальності 135 «Суднобудування спрямована на підготовку 
фахівців за третім рівнем вищої освіти, здатних вирішувати комплексні 
проблеми в суднобудуванні, формування навичок у сфері дослідницької та 
педагогічної діяльності.

В освітньо-науковій програмі «Суднобудування» визначені 
компетентності та програмні результати навчання виходячи з сучасних 
потреб суднобудування. Навчальний план підготовки докторів філософії 
повністю відповідає завданням освітньо-наукової програми 
«Суднобудування». Послідовність вивчення дисциплін, графік навчальною 
процесу, перелік, обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають 
структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти.

Кораблебудівний навчально-науковий інститут Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова має великий досвід 
підготовки наукових кадрів для закладів вищої освіти, суднобудівних 
підприємств України та зарубіжжя, потужний кадровий потенціал та 
матеріально-технічну базу.

Подана на рецензію освітньо-наукова програма «Суднобудування» 
відповідає положенням Національної рамки кваліфікацій та сучасним 
вимогам підготовки наукових кадрів для суднобудування, дозволяє 
забезпечити якісну фахову підготовку здобувачів вищої освіти на третьому 
рівні і може бути впроваджена у навчальний процес.

Рецензент, 
декан факультету 
експлуатації технічних 
на водному транспорті 
канд. техн. наук





 


