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1. ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу освіту": 

освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма–єдиний комплекс освітніх компонентів 
(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), 
спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право 
на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації 
(кваліфікацій).  

Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність; 
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання 
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти. 

Освітня програма використовується під час:  
– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм 

практик;  
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 
– атестації здобувачів;  
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 

(спеціалізації за наявності);  
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  
Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 
1341 (у редакції від 02.07.2020) і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів, магістрів та 
докторів філософії; загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати 
навчання; перелік та обсяг освітніх компонентів для опанування компетентностей освітньої 
програми. 

Користувачі освітньої програми:  
- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Одеській політехніці;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів з спеціальності 136 
«Металургія»;  
- екзаменаційна комісія спеціальності 136 «Металургія»;  
- приймальна комісія Одеської політехніки. 
Освітня програма поширюється на випускову кафедру технології та управління ливарними 

процесами для підготовки здобувачів 136 «Металургія»: Навчально-наукового інституту 
промислових технологій, дизайну та менеджменту, Українсько-німецького Навчально-наукового 
інституту (УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*, Українсько-
польського навчально-наукового інституту (УПІ)*. 

Примітка: Якщо здобувач освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем з 
спеціальності 136 «Металургія» має бажання скористатися можливістю академічної мобільності в рамках 
договорів з університетами партнерами (з супроводом структурних підрозділів – Українсько-німецького 
навчально-наукового інституту (УНІ), Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ), 
Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)), то для забезпечення можливості навчання 
в університетах партнерах, аспірант має володіти мовними компетентностями відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:  

2.1 Закон України «Про вищу освіту».http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020 р.). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 "Про затвердження 

перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти" (редакція від 11.02.2017 р.). https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-

%D0%BF/conv 

2.5 Постанова КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-

2015-%D0%BF 

2.6 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", 

затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301 

2.7 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом 

ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492 

2.8 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до 

методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти».http://edu-

mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf 

2.9 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 

Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  

2.10 A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning outcomes in 

engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.11 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 

березня 2020 р. № 23. https://opu.ua/document/3355 

2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. 

Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://opu.ua/document/3354 

2.13 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом ректора 

від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545 

2.14 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). 

Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https://opu.ua/document/2501 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://opu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://opu.ua/document/3355
https://opu.ua/document/3354
https://opu.ua/document/2545
https://opu.ua/document/2501
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2.15 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 

1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04 

 
 

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА  
 

Навчальний заклад Державний університет «Одеська політехніка» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Ступінь вищої освіти Магістр 

 Галузь знань 13 Механічна інженерія 

 Спеціальність 136 Металургія 

Форми навчання Денна, заочна, вечірня, дистанційна, дуальна 

Освітня кваліфікація Магістр з металургії за спеціалізацією Ливарне виробництво чорних та 
кольорових металів та сплавів 

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 
Спеціальність -136 Металургія 
Спеціалізація – Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та 
сплавів 

Наявність 
акредитації 

Сертифікат про акредитацію МОН України, УД 16013751, дійсний до 
01.07.2022. 

Документ про вищу 
освіту, що видається 
випускникам 

Диплом магістра; 
Додаток до диплома магістра європейського зразка. 

Передумови Наявність ступеня бакалавра або магістра. 

Обсяг кредитів 
ЄКТС, необхідний 
для здобуття освіти 

90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки за денною та заочною 
формами здобуття освіти – 1 рік 4 місяців. 
 

Термін дії ОП 2021 – 2022 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – сьомий рівень, НРК – сьомий рівень 

Обмеження щодо 
форм навчання 

Обмеження відсутні 
 

Кваліфікація освітня Магістр з металургії за спеціалізацією Ливарне виробництво чорних та 
кольорових металів та сплавів 

Кваліфікація, що 
присвоюється 
випускникам 

Ступінь вищої освіти – Магістр 
Спеціальність – 136 Металургія 
Спеціалізація – Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів 
Освітня програма – Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та 
сплавів 

Мова (и) 
викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://op.edu.ua/education/programs/mag-136-2 
 

А Мета освітньої програми 

 Ця програма призначена для розвитку професійних і творчих здібностей 
студентів щодо оволодіння методологією наукової діяльності та їх 
підготовки до розв’язання проблем з галузі металургії. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04
https://op.edu.ua/education/programs/mag-136-2
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В Характеристика програми 

Предметна область, 
напрям 
 

Зазначаються у відповідності до стандарту вищої освіти (за наявності): 
Об’єкти вивчення: наукові основи, технології та обладнання металургії 
(відповідно до спеціалізації). 
Цілі (мета) навчання підготовка фахівців, здатних розробляти і 
використовувати сучасні технології металургійного виробництва. 
Теоретичний зміст предметної області включає: теоретичні основи процесів 
металургійного виробництва. 
Методи, методики та технології: експериментальні методи дослідження 
матеріалів і процесів, методи моделювання, спеціальні методи розв’язання 
завдань (відповідно до спеціалізації), технології металургії відповідно до 
спеціалізації. 
Інструменти та обладнання: експериментально-вимірювальні інструменти, 
технологічне обладнання згідно з спеціалізацією, спеціалізоване програмне 
забезпечення, нормативна документація. 

Фокус програми: 
Загальна / 
спеціальна 

Дослідження із металургії, дослідження при литті залізовуглецевих та 
кольорових сплавів. 

Орієнтація 
програми 

Освітньо-професійна  

Особливості та 
відмінності 

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін , 
пов`язаних із іноваційними поглядами на предметну область, т. т. можливість 
донести до студентів передові світові технології.  

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах 
та у вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне 
працевлаштування 

Академічні права 
випускників 

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти. 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 
викладання та  
навчання 

Лекції, лабораторні та практичні роботи, дослідження, участь у 
міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням 
підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, 
консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовка 
магістерської роботи. Підготовка та написання статей, тез доповідей на 
конференції. 

Система 
оцінювання 

Екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, 
реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти. 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у металургії або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 
та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальнікомпетентн
ості 
 

ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  
ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК3. Здатність спілкування з представниками інших професійних груп різного 
рівня (з експертами інших професійних галузей знань / видів економічної 
діяльності). 
ЗК4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК7. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
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ЗК10.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  

Спеціальні (фахові) 
компетентності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СК1. Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері металургії, а також 
дотичні до неї міждисциплінарні проекти. 
СК2. Здатність враховувати технічні, правові, соціальні, екологічні, етичні, 
економічні та комерційні аспекти інженерних та управлінських рішень в 
металургії.   
СК3. Здатність забезпечувати якість в металургії. 
СК4. Здатність аналізувати і вдосконалювати технологічні процеси в металургії. 
СК5. Здатність науково обґрунтовувати вибір матеріалів, основного та 
допоміжного обладнання для реалізації металургійних технологій. 
СК6. Здатність оцінювати технічні, економічні, екологічні, безпекові та інші 
ризики при плануванні або впровадженні нових технологічних процесів.   
СК7. Здатність планувати і виконувати експериментальні дослідження в 
металургії та інтерпретувати їх результати. 
СК8.Здатність приймати ефективні рішення в металургії. 
СК9. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми металургії в широких та 
мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів 
соціальної та етичної відповідальності. 
СК10. Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері 
металургії, які є складними, непередбачуваними та потребують нових 
стратегічних підходів. 
СК11.Здатність працювати в групі над великими проектами в галузі. 
СК12.Здатність розуміти потреби користувачів і клієнтів, а також важливість 
таких питань, як естетика під час вибору чи виготовлення художніх та 
ювелірних виробів. 
СК13.Здатність демонструвати розуміння відповідних промислових стандартів 
у наукових дослідженнях. 

F Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання 

 РН1. Розробляти технологію виробництва на основі розуміння процесів, що 
відбуваються, з урахуванням особливостей виробництва та визначати 
оптимальних режим роботи обладнання з урахуванням наявних 
невизначеностей та ризиків.  
РН2. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну 
літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 
оптимальні методи та здійснювати статистичний аналіз даних. 
РН3. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при 
проведенні досліджень та у виробничій діяльності. 
РН4. Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і письмово 
для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері 
металургії та широкого кола інженерних питань, презентації результатів 
досліджень та інноваційних проектів. 
РН5. Співвідносити хімічний склад, структуру і властивості матеріалів 
металургійного виробництва. 
РН6. Формувати структуру і властивості продукції металургійного виробництва 
відповідно до потреб замовників. 
РН7. Аналізувати енергетичну ефективність технологічних процесів та 
обладнання, відповідно до спеціалізації, та розробляти заходи з 
енергозбереження. 
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РН8. Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням цілей та ресурсних 
обмежень, економічних, екологічних, правових та без пекових аспектів, 
розробляти і застосовувати нові металургійні технології. 
РН9. Організовувати і керувати лабораторним контролем сировини і продукції 
металургійного виробництва. 
РН10. Застосовувати сучасні математичні методи, цифрові технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач і 
проблем металургії. 
РН11.Уміти складати психологічний портрет людини, підбирати робітників на 
визначені посади, знаходити шляхи виходу з конфліктної ситуації для 
ефективного управління персоналом. 
РН12.Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках професійної 
діяльності. 
РН13.Вміти володіти теорією та практикою ювелірного та художнього литва. 
РН14. Здатність обґрунтовувати і виконувати науково-дослідні проекти, 
оформлювати відповідну документацію, відповідно до існуючих стандартів та 
інших вимог. 

Додаткові вимоги 
до результатів 
навчання за 
освітньо-
професійною 
програмою 
підготовки магістрів 

РН15. Обирати і обґрунтовувати вихідну сировину, матеріали та напівпродукти 
відповідно до умов металургійного виробництва за спеціалізацією з 
урахуванням технологічних та інших невизначеностей.  
РН16. Розраховувати витратні показники сировини, матеріалів та енергії, 
оцінювати вплив на продуктивність агрегату та на якість кінцевого продукту 
вихідних параметрів з урахуванням технологічних та інших невизначеностей. 
РН17. Забезпечувати потрібні техніко-економічні показники при куруванні 
складними металургійними процесами. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

100% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу 
дисциплін професійної підготовки, які мають відповідні наукові ступені до 
дисциплін, що викладають 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

Зазначається використання сучасного обладнання, зокрема  
https://opu.ua/about/reports#11 

Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища Одеської політехніки та 
авторських розробок професорсько-викладацького складу. 
https://library.opu.ua 
https://el.opu.ua 

H Академічна мобільність 

Нормативно-
правові акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом 
ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://opu.ua/document/2501 

Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Одеською політехнікою та технічними 
університетами України 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між Одеською 
політехнікою та університетами партнерами. 

І Навчання іноземних здобувачів 

https://opu.ua/about/reports#11
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
https://opu.ua/document/2501
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Умови На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська мова як 
іноземна» 
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4 ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
4.1 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів 

та циклами підготовки 
№ 
п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  
(кредитів / %) 

Обов’язкові 
компоненти ОП 
(обов’язкова 
частина за НП) 

Вибіркові 
компоненти ОП 
(вибіркова частина 
за НП) 

Всього за весь 
термін навчання   

1 Навчальні дисципліни загальної 
підготовки 

12,0/13,3 3,0/3,4 
 

15/16,7 

2 Навчальні дисципліни 
професійної підготовки 

25,5/28,4 19,5/21,6 45/50 

3 Курсові проекти Немає Немає Немає 

4 Практична підготовка 12,0/13,3 Немає 12/13,3 

 Атестація 18,0/20 Немає 18/20 

3 Дисципліни за іншими рівнями 
та ОП**: 
- магістр за ОПП 

 
 

Немає 

 
 

4,5/ 5 

 
 

4,5 / 5 

4 Всього за весь термін навчання: 
- магістр за ОПП 

 
67,5/75 

 
22,5/25 

 
90 / 100 

 
4.2 Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 
4.2.1 Перелік компонентів ОП 

Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 
Професійна іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Іспанська 
мова) 

3,0 З 

ОЗ02 Інтелектуальна власність та авторське право 3,0 З 

ОЗ03 Комерційна діяльність та управління проектами і Start-Up-ами 3,0 З 

ОЗ04 Безпека технічних систем  3,0 Е 

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 
ОП01 Інноваційні проблеми галузі 4,5 Е 

ОП02 Концепція керування формоутворенням виливків 9,0 Е 

ОП03 Оснастка для спеціальних видів лиття 4,5 З 

ОП04 Управління ливарними процесами 4,5 Е 

ОП05 САПР ливарних технологій 3,0 З 

1.3 Курсові проекти 
К01    

1.4 Практична підготовка 
ПП01 Переддипломна практика 12,0 З 

1.5 Атестація 
А01 Кваліфікаційна робота 18,0 Е 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 67,5 

2. Вибіркові компоненти  ОПП* 

2.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ВЗ01 Українська мова як іноземна** 4,5 З 

ВЗ02 Кадровий менеджмент 
3,0 

З 

ВЗ03 Організаційна психологія З 
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Шифр 
ОК 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 

контролю 
ВЗ04 Системи ефективних комунікацій З 

ВЗ05 Професійна педагогіка З 

2.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 
ВП01 Металургія кольорових металів 

6,0 

Е 

ВП02 Плавка кольорових металів Е 

ВП03 Інженерія поверхонь газотермічними методами Е 

ВП04 Художнє литво 

4,5 

Е 

ВП05 Ювелірне литво Е 

ВП06 Сучасні методи термодинамічної інженерії поверхонь Е 

ВП07 Теорія та практика наукових досліджень 

4,5 

З 

ВП08 Теорія експерименту в наукових дослідженнях З 

ВП09 Комп`ютерне моделювання термодинамічних процесів  З 

ВП10 Кристалографія та мінералогія 

4,5 

Е 

ВП11 Управління процесами отримання виливків з заданими властивостями Е 

ВП12 Математичне моделювання технічних систем Е 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 22,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0 

Примітка: 

**Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на: вибір навчальних 
дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що 
становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 
вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного 
факультету чи підрозділу. 
**Дисципліна викладається додатково тільки для іноземних студентів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w148
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4.3 Структурно-логічна схема ОПП магістра. Короткий опис логічної послідовності 
вивчення компонент освітньої програми: 

1 семестр - 30  2 семестр - 30  3 семестр - 30  

Професійна іноземна мова 
(Англійська мова, Німецька 

мова, Іспанська мова) 
3,0 

 Комерційна  діяльність та управління проектами 
 і Start-Up-ами 

3,0 

 Переддипломна 
практика 

12,0 

     

Інтелектуальна власність та 
авторське право 

3,0 

 Концепція керування формоутворенням виливків 
4,5 

 Кваліфікаційна 
робота  

18,0 

     

Інтелектуальна  власність та 
авторське право 

3,0 
 

 Кадровий менеджмент/ 
Організаційна психологія/ 

Системи ефективних комунікацій/Професійна педагогіка 

3,0 

  

     

Безпека технічних систем  
3,0 

 Металургія кольорових металів/ 

Плавка кольорових металів/ 

Інженерія поверхонь газотермічними методами 

6,0 

  

     

Інноваційні 
проблеми галузі 

4,5 

 Художнє литво/ 

Ювелірне литво/ 

Сучасні методи термодинамічної інженерії поверхонь 
4,5 

  

     

Концепція керування 
формоутворенням виливків 

4,5 

 Теорія та практика наукових досліджень/ 

Теорія експерименту в наукових дослідженнях/ 

Комп`ютерне моделювання термодинамічних 
процесів4,5 

  

     

Оснастка для спеціальних 
видів лиття 

4,5 
 

 Кристалографія та мінералогія/ 

Управління процесами  отримання виливків з заданими 

властивостями/ 

Математичне моделювання технічних систем 
4,5 

  

     

Сапр ливарних технологій 
3,0 

 ОК за іншими рівнями та ОП   

     

Управління   ливарними  
процесами 

4,5 

    

 
Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ОК загальної 
підготовки 

 ОК професійної 
підготовки 

 ОК загальної 
підготовки 

 ОК професійної 
підготовки 

 ОК за іншими 
рівнями та ОП 

кр – кількість кредитів 
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5.1. Матриці співвідношення компетентностей до освітніх компонентів 

Шифри 

освітніх 
компоне

нт ОПП 

 Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
т

ь 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 
З

К
1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0
 

С
К

11
 

С
К

1
2
 

С
К

1
3
 

Дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 +  +  +                    

ОЗ02 +  +    +  +                

ОЗ03 +   + +     +            +   

ОЗ04 + +      +  +       +        

Дисципліни професійної підготовки 

ОП01 +          +   + + +    +     

ОП02 +          +   + + +   +     + 

ОП03 +          +  + +  +         

ОП04 +          +   + + +  +       

ОП05 +          + +   +  +   +     

Курсові проекти 
                         

Практична підготовка 

ПП01 + + +    + + + + +       +  + +   + 
Атестація 

А01 + + +    + + + + + + +   +  +  + +   + 
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5.2 Матриці співвідношення результатів навчання до компетентностей 

Програмні 

результати 

навчання 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 
З

К
1

 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1

0
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1

0
 

С
К

1

1
 

С
К

1

2
 

С
К

1

3
 

РН 1 + + +     +   + +  + + +  + +     

РН 2 
+ +      +      +   +      + 

РН 3      + +     +    +        

РН 4 
 + + + +      +      +       

РН 5 
+            +  +         

РН 6 +            +  + +        

РН 7 
      +     +    +        

РН 8 +     +   +  + +  +  + + + + +    

РН 9 
+     +   +    +           

РН 10  +               +  + +    

РН 11 
  +  + +     + +        + + +  

РН 12 
+  + +                + + +  

РН 13     +     +      +      + + 

РН 14 
 +   +    +               

РН 15 +         +     +    +     

РН 16 + +          +  + +   +      

РН 17     +        +    + +  +    
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5.3 Матриці співвідношення результатів навчання до освітніх компонентів  

Програмні 
результати 

навчання 

Шифри освітніх компонент  

О
З

0
1
 

О
З

0
2

 

О
З

0
3
 

О
З

0
4
 

О
П

0
1

 

О
П

0
2

 

О
П

0
3

 

О
П

0
4

 

О
П

0
5

 

П
П

0
1

 

А
0

1
 

РН 1       +   + + 

РН 2  +  + + +  + + + + 

РН 3    +      + + 

РН 4 +       +  + + 

РН 5      +      

РН 6      +    + + 

РН 7        +  + + 

РН 8  +  +  +   +  + 

РН 9        +    

РН 10     +   + + + + 

РН 11   +         

РН 12 +  +       + + 

РН 13       +     

РН 14 + + +       + + 

РН 15    +  +      

РН 16      +      

РН 17      + +     
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6   Форма атестації магістрів 
 

Атестація випускників спеціальності 136 «Металургія» спеціалізації «Ливарне 

виробництво чорних та кольорових металів та сплавів» проводиться у формі захисту 

кваліфікаційної роботи та завершується видачою документів встановленого зразка про 

присудження йому освітнього ступеня магістра та присвоєнням кваліфікації: магістр з 

металургії за спеціалізацією Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 
Форма атестації  

 

Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи. 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Регламент обсягу (кількість сторінок) та структура роботи у 

відповідності до затвердженого Положення щодо оформлення 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти (магістр). 

Перевірка на плагіат. 

Оприлюднення кваліфікаційної роботи у репозитарії Одеської 

політехніки. 
 

7 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Державним університетом 

«Одеська політехніка» складається з таких процедур і заходів, передбачених законом «Про 

вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників 

Одеської політехніки та регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на 

офіційному веб-сайті університету; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому 

числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми; 

8) забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою 

радою Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. 

№ 3 та введено в дію наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54. 
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Інформаційний додаток до ОП – Співвідношення компетентностей, результатів навчання до 

вибіркових освітніх компонентів 

Шифр 

вибіркової 

ОК 

Назва 

вибіркової  

ОК 

Компетентності Результати навчання 

ВЗ01 

Українська 

мова як 

іноземна** 

Здатність спілкуватися 

державною мовою, як усно так 

і письмово.  

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати їх. 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

Вільно спілкуватися державною та англійською 

мовами усно і письмово для обговорення професійних 

проблем і результатів діяльності у сфері металургії та 

широкого кола інженерних питань, презентації 

результатів досліджень та інноваційних проектів. 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. 

Застосовувати іноземні джерела при використанні 

завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, 

висловлюватися іноземною мовою усно та письмово. 

ВЗ02 
Кадровий 

менеджмент 

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у металургії 

або у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Вміння враховувати 

особливості застосування 

психологічних і соціальних 

основ управління 

персоналом, розуміння 

основних принципів, методів, 

функцій кадрового 

менеджменту 

Вміти використовувати комунікаційні технології для 

підтримування гармонійних ділових та особистісних 

контактів, як передумову ділового успіху. Знати та 

розуміти закони та методи міжособистісних 

комунікацій, норми толерантності, ділових 

комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в 

колективі, адаптивності. 

Засвоєння основ управління 

персоналом та організації 

проектування системи 

управління персоналом, 

кадрового планування. 

Вдосконалення власних 

професійних якостей, їх 

відповідності службовому 

становищу в ієрархічній 

структурі управління. 

Уміти складати психологічний портрет людини, 

підбирати робітників на визначені посади, знаходити 

шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного 

управління персоналом. Знати та розуміти 

закономірності, методи та підходи творчої та 

креативної діяльності, системного мислення у 

професійній сфері. Займатися самоаналізом, 

використовувати методи адекватної оцінки 

(самооцінки), критики (самокритики), долати власні 

недоліки. 
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Вивчення основних напрямків 

в галузі трудових відносин зі 

світовими показниками і 

заходами щодо ефективного 

вирішення трудових проблем і 

ефективному використанню 

кадрів. Освоєння вміння 

застосовувати свої знання в 

практичній діяльності, 

здатності пристосовуватись 

до нових ситуацій та роботи в 

команді, вирішувати 

організаційні питання та 

планувати роботу. 

Розуміти необхідність бути наполегливим у 

досягненні мети та якісного виконання робіт у 

професійній сфері. Вміти чітко, послідовно та логічно 

висловлювати свої думки та переконання. 

ВЗ03 
Організаційна 

психологія 

Здатність спілкування з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами інших 

професійних галузей знань / 

видів економічної діяльності). 

Вміти застосовувати знання і розуміння для 

розв’язання задач, які характерні обраній 

спеціальності. 

Вміти використовувати комунікаційні технології для 

підтримування гармонійних ділових та особистісних 

контактів, як передумову ділового успіху. 

Уміти складати психологічний портрет людини, 

підбирати робітників на визначені посади, знаходити 

шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного 

управління персоналом. 

ВЗ04 

Системи 

ефективних 

комунікацій 

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у металургії 

або у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Готовність здійснювати 

професійну комунікацію в 

усній і письмовій формах для 

вирішення завдань 

професійної діяльності 

 

Оволодіння сучасними знаннями в області 

ефективних комунікацій; знати їх специфіку та 

фактори, що впливають на процес комунікації, 

використання правил організації ефективного 

спілкування для вирішення робочих питань 

Здатність працювати в команді 

та налагоджувати 

міжособистісні взаємодії при 

вирішенні поставлених 

завдань 

Мати уявлення про комунікації як процесі зі 

зворотним зв’язком, різноманітті чинників 

комунікативного впливу 
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Здатність здійснювати 

ефективну комунікацію з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня, з експертами з інших 

видів діяльності, 

налагоджувати соціальну 

взаємодію, співробітництво, 

управляти конфліктами 

Володіти навичками використання практичних 

прийомів ефективних комунікацій і переговорів; 

використовувати основні технології комунікації в 

різних сферах соціального життя і професійній сфері 

ВЗ05 
Професійна 

педагогіка 

Здатність використовувати 

методи та правила управління 

інформацією та роботу з 

документами за професійним 

спрямуванням. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати їх. 

Здатність спілкування з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами інших 

професійних галузей знань / 

видів економічної діяльності). 

Знати основи кадрового менеджменту, авторського 

праву, професійної педагогіки, що сприяють розвитку 

загальної культури й соціалізації особистості та 

спрямовують її до етичних цінностей. 

Здатність працювати в групі 

над великими проектами в 

галузі. 

Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в 

рамках професійної діяльності. 

ВП01 

Металургія 

кольорових 

металів 

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми у 

металургії або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Обирати і обґрунтовувати вихідну сировину, 

матеріали та напівпродукти відповідно до умов 

металургійного виробництва за спеціалізацією з 

урахуванням технологічних та інших 

невизначеностей. 

Здатність забезпечувати якість 

в металургії. 

 

Співвідносити хімічний склад, структуру і 

властивості матеріалів металургійного виробництва. 

Формувати структуру і властивості продукції 

металургійного виробництва відповідно до потреб 

замовників. 

Організовувати і керувати лабораторним контролем 

сировини і продукції металургійного виробництва. 

Забезпечувати потрібні техніко-економічні показники 

при куруванні складними металургійними процесами. 

Здатність аналізувати і 

вдосконалювати технологічні 

процеси в металургії. 

 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 
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Здатність приймати ефективні 

рішення в металургії. 

 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Забезпечувати потрібні техніко-економічні показники 

при керуванні складними металургійними процесами. 

ВП02 

Плавка 

кольорових 

металів 

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у металургії 

або у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Здатність забезпечувати якість 

в металургії. 

 

Співвідносити хімічний склад, структуру і 

властивості матеріалів металургійного виробництва. 

Формувати структуру і властивості продукції 

металургійного виробництва відповідно до потреб 

замовників. 

Організовувати і керувати лабораторним контролем 

сировини і продукції металургійного виробництва. 

Здатність аналізувати і 

вдосконалювати технологічні 

процеси в металургії. 

 

Розробляти технологію виробництва на основі 

розуміння процесів, що відбуваються, з урахуванням 

особливостей виробництва та визначати оптимальних 

режим роботи обладнання з урахуванням наявних 

невизначеностей та ризиків. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Розраховувати витратні показники сировини, 

матеріалів та енергії, оцінювати вплив на 

продуктивність агрегату та на якість кінцевого 

продукту вихідних параметрів з урахуванням 

технологічних та інших невизначеностей. 

Здатність приймати ефективні 

рішення в металургії. 

 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

ВП03 

Інженерія 

поверхонь 

газотермічним

и методами  

 

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у металургії 

або у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 
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розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Володіти перехресним класифікуванням матеріалів 

по стандартам Європи, Америки та України, заміни 

матеріалів з збереження експлуатаційних 

властивостей, структурою і хімічним складом сталей 

і сплавів згідно сертифікату постачальника 

Знати основні матеріали для наплавлення, з’днання 

деталей, обладнання для наплавлення, вміти 

розробляти процеси наплавлення, знати основне 

обладнання для наплавлення. 

ВП04 Художнє литво 

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми у 

металургії або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Вміти володіти теорією та практикою ювелірного та 

художнього литва. 

Здатність розуміти потреби 

користувачів і клієнтів, а також 

важливість таких питань, як 

естетика під час вибору чи 

виготовлення художніх та 

ювелірних виробів. 

Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в 

рамках професійної діяльності. 

Вміти володіти теорією та практикою ювелірного та 

художнього литва. 

ВП05 
Ювелірне 

литво 

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у металургії 

або у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Вміти володіти теорією та практикою ювелірного та 

художнього литва. 

Здатність розуміти потреби 

користувачів і клієнтів, а також 

важливість таких питань, як 

естетика під час вибору чи 

виготовлення художніх та 

ювелірних виробів. 

Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в 

рамках професійної діяльності. 

Вміти володіти теорією та практикою ювелірного та 

художнього литва. 

ВП06 

Сучасні методи 

термодинамічної 

інженерії 

поверхонь 

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у металургії 

або у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 
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Здатність розробляти та 

реалізовувати проекти в сфері 

металургії, а також дотичні до 

неї міждисциплінарні проекти. 

 

Володіти перехресним класифікуванням матеріалів 

по стандартам Європи, Америки та України, заміни 

матеріалів з збереження експлуатаційних 

властивостей, структурою і хімічним складом сталей 

і сплавів згідно сертифікату постачальника 

Вміти використовувати усі види термічної і хіміко-

термічної обробки матеріалів, базових технологій, 

розробляти технології процесів ТО і ХТО, 

контролювати ці процеси і результати. 

ВП07 

Теорія та 

практика 

наукових 

досліджень 

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми у 

металургії або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Здатність планувати і 

виконувати експериментальні 

дослідження в металургії та 

інтерпретувати їх результати. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми металургії в 

широких та 

мультидисциплінарних 

контекстах, у нових або 

незнайомих середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності. 

Застосовувати сучасні математичні методи, цифрові 

технології та спеціалізоване програмне забезпечення 

для розв’язання складних задач і проблем металургії. 

Здатність демонструвати 

розуміння відповідних 

промислових стандартів у 

наукових дослідженнях. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

ВП08 

Теорія 

експерименту в 

наукових 

дослідженнях 

Здатність планувати і 

виконувати експериментальні 

дослідження в металургії та 

інтерпретувати їх результати. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Здатність демонструвати 

розуміння відповідних 

промислових стандартів у 

наукових дослідженнях. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

ВП09 

Комп`ютерне 

моделювання 

термодинамічн

их процесів 

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у металургії 

або у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 
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Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Розуміти особливості утворення наплавленого шару, 

теплові і металургійні процеси, фазові та структурні 

перетворення, які супроводжують процеси 

високотемпературного “surfaceengineering”. 

Розуміти фізичні і математичні моделі створення 

нових матеріалів на базі сучасного програмного 

забезпечення, використовувати методи візуалізації 

аналізу при створенні матеріалів. 

Здатність планувати і 

виконувати експериментальні 

дослідження в металургії та 

інтерпретувати їх результати. 

Розуміти принципи використання ЕОМ і прикладних 

програм у наукових дослідженнях матеріалів, 

прогнозуванні властивостей матеріалів і моделюванні 

процесів у матеріалознавстві.  

ВП10 
Кристалографія 

та мінералогія 

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми у 

металургії або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Вміти володіти теорією та практикою ювелірного та 

художнього литва. 

ВП11 

Управління 

процесами 

отримання 

виливків з 

заданими 

властивостями 

Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми у металургії 

або у процесі навчання, що 

передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

Пропонувати нові технічні рішення з урахуванням 

цілей та ресурсних обмежень, економічних, 

екологічних, правових та без пекових аспектів, 

розробляти і застосовувати нові металургійні 

технології. 

Здатність аналізувати і 

вдосконалювати технологічні 

процеси в металургії. 

 

Збирати необхідну інформацію, використовуючи 

науково-технічну літературу, бази даних та інші 

джерела, аналізувати і оцінювати її, обирати 

оптимальні методи та здійснювати статистичний 

аналіз даних. 

ВП12 

Математичне 

моделювання 

технічних 

систем 

Здатність аналізувати і 

вдосконалювати технологічні 

процеси в металургії. 

Володіти методиками та сучасними засобами 

інформаційних технологій. 

Знати методи проведення досліджень та вміти 

аналізувати складність технічних систем, розуміти 

складність задач оптимізації цих систем та їх 

елементів, та вдосконалювати методики їх 

проведення. 

Здатність планувати і 

виконувати експериментальні 

дослідження в металургії та 

інтерпретувати їх результати. 

Вміння визначити і сформулювати задачу оптимізації 

процесу з урахуванням невизначеності та вибрати 

метод її рішення, визначити оптимальні 

параметри  технології за спеціалізацією.  
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Здатність вибрати і обґрунтувати методику 

дослідження, уміти за допомогою методів 

математичного планування скласти план 

експерименту, обрати прилади і обладнання для 

проведення експерименту. 

 

Примітки: Для формування компетентностей та результатів навчання, які забезпечуються вибірковими 

освітніми компонентами, робоча група може використовувати як формулювання програмних компетентностей 

та програмних результатів навчання, так і використовувати додаткові (інші) компетентності та результати 

навчання. Враховуючі те, що неможливо передбачити який саме вибірковий освітній компонент буде обрано 

здобувачем, то наскрізна нумерація компетентностей та результатів навчання втрачає сенс, тому слід окремо 

нумерувати компетентності та результати навчання для кожного окремого вибіркового освітнього компоненту. 

Інформаційний додаток містить відповідність результатів навчання до компетентностей для запропонованих 

вибіркових освітніх компонентів, які розробники освітньої програми у складі робочої групи (представники 

групи забезпечення спеціальності, здобувачі, представники зовнішніх стейкхолдерів) вважають за необхідне 

довести до уваги користувачів освітньої програми.  
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