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

освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спе-

ціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією про-

грамою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетен-

тності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.  

Освітня програма використовується під час:   
– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;  
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання резуль-

татів навчання) якості вищої освіти;  
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 
– атестації здобувачів;  

– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю  (спе-

ціалізації 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 і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів; загальні компетентності; спеціальні 

компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін для опа-

нування компетентностей освітньої програми; вимоги до структури навчальних дисциплін.  

Користувачі освітньої програми:  
- здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів з спеціальності 

104 «Фізика та астрономія» спеціалізації «Фізика ядра та фізика високих енергій»;  
- екзаменаційна комісія 104 «Фізика та астрономія» з спеціалізації «Фізика ядра та фізика 

високих енергій»;  

- Приймальна комісія ОНПУ.   
Освітня програма поширюється на випускову кафедру теоретичної та експериментальної 

ядерної фізики для підготовки здобувачів зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія»  спеціалізації 

«Фізика ядра та фізика високих енергій»: Навчально-наукового інституту енергетики та 

комп’ютерно-інтегрованих систем управління (ІЕКСУ), Українсько-німецького інституту (УНІ)*, 

Українсько-іспанського інституту (УІІ)*, Українсько-польського інституту (УПІ)*. 

* Якщо здобувач ОПП першого освітнього рівня «бакалавр» з спеціальності 104 «Фізика та 

астрономія» навчається в структурному підрозділі - УНІ, УІІ, УПІ то для забезпечення можли-

вої участі на другому освітньому рівні «магістр» за програмами подвійних дипломів з універ-

ситетами партнерами, студент має оволодіти мовними компетентностями відповідно до Зага-

льноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та  рекомендацій:  
2.1. Закон України «Про вищу освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

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

23 листопада 2011 р. № 1341. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 "Перелік галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".  
2.4. Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", затвер-

джений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2012 року № 923. 
2.5. Положення "Про організацію освітнього процесу в ОНПУ, затверджене наказом Ректора 

університету № 47 від 16.11.2015р. http://emd.opu.ua/upload/files/emd/polOOP2016.PDF 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://emd.opu.ua/upload/files/emd/polOOP2016.PDF
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2.6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, схвалені сектором 

вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України протокол від 

29.03.2016 № 3. 
2.7. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 

Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  
2.8. 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. 
2.9. Положення про порядок організації  вивчення  вибіркових  навчальних  дисциплін  

СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2017). 
 

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА  
 

 Загальна інформація 
Навчальний  
заклад 

Одеський національний політехнічний університет 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь, що  
присвоюється 

Магістр 

Назва галузі 
знань 

10 Природничі науки 

Назва  
спеціальності 

104 Фізика та астрономія 

Назва  
спеціалізацій 

Фізика ядра та фізика високих енергій 

Акредитуюча 
інституція  

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Тип диплому та 
обсяг програми 

Обсяг освітньо-професійної програми на основі ступеня бакалавра або осві-
тньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста становить 90 кредитів ЄКТС, нор-
мативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.  

Період ведення 2019-2021 
Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень 
Обмеження 
щодо форм 
навчання 

 
Використовується лише денна (очна) форма навчання. 

Кваліфікація 
освітня, що 
присвоюється 

Магістр з фізики та астрономії 

Кваліфікація в 

дипломі 
Ступінь вищої освіти – Магістр 
Спеціальність – 104 Фізика та астрономія  
Спеціалізація – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій 

Освітня програма – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій 

Мова (и) 
викладання 

 Українська 

Інтернет-адреса 
постійного роз-
міщення опису 
освітньої програ-
ми 

https://opu.ua/education/programs 

 

А Ціль навчальної програми 

 Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розумінь, що відносяться 

до області фізики та астрономії, для оволодіння методологією наукової дія-

льності та їх підготовки для самостійної роботи. 

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://opu.ua/education/programs
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В Характеристика програми 

Предметна  

область, напрям 
 

Об’єкт: фізичні та астрономічні об' екти і процеси на всіх структур-

них рівнях організації матерії  від елементарних частинок до Всесвіту, най-

більш загальні закономірності, які описують властивості, різні форми 

руху і будову матерії та формують нові природничо-наукові знання. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних здійснювати наукові дослі-

дження і розв'язувати складні задачі та проблеми з фізики та/або астрономії, а 

також їх застосувань у різних сферах науки та техніки. 
Теоретичний зміст предметної області: Основні поняття, принципи, 

концепції та методи теоретичної та експериментальної фізики, астрономії й 

астрофізики, їх застосування для вирішення наукових і прикладних задач. 
Методи, методики та технології: методи експериментальних фізич-

них та астрономічних досліджень, математичні методи теоретичної фізики 

та астрономії, методи фізичного і математичного моделювання фізичних 

систем і процесів, методи комп'ютерного експерименту, методи статисти-

чної обробки результатів експерименту та аналізу даних. 

Інструменти та  обладнання: Наукові прилади для фізичних та астрономі-

чних досліджень і вимірювань, обчислювальна техніка, спеціалізоване про-

грамне забезпечення. 

Фокус програми: 
Загальна/ 

спеціальна 

Програма спрямована для успішного засвоєння студентами складніших про-

грам для наукових дослідників та розробників в галузі теоретичної та експе-

риментальної фізики ядра, елементарних частинок і високих енергій.  

Орієнтація  
програми 

Освітньо-професійна 

Особливості та  
відмінності 

Використання в учбовому процесі активних та інтерактивних форм прове-

дення занять (семінарів в діалоговому режимі, дискусій, комп'ютерних си-

муляцій, групових дискусій за результатами роботи студентських дослідни-

цьких груп), проведення мастер-класів провідних вчених в галузі ядерної 

фізики і фізики високих енергій з України, країн СНД і дальнього зарубіж-

жя. Участь у програмах з зарубіжними науковими партнерами кафедри. Де-

які дисципліни також викладаються англійською мовою. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання  

Придатність до 

працевлаштуван-

ня 

Наукові співробітники академічних науково-дослідних інститутів, галузевих 

та вузівських науково-дослідних підрозділів, у тому числі адміністративних, 

контрольно-інспекційних організаціях; наукові менеджери у бізнесових 

структурах; викладачі навчальних закладів різних рівнів і форм власності. 

Самостійне працевлаштування. 

Подальше  

навчання 

Можливість продовжити навчання у аспірантурі за третім освітньо-

науковим рівнем 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до  
викладання та  
навчання 

Лекції, практичні роботи, дослідження та експерименти, виконання курсо-

вих робіт, дослідницькі лабораторні роботи, участь у наукових семінарах і 

тренінгах, самопідготовка у бібліотеці та на основі Інтернету, підтримка та 

консультування з боку викладачів, більш досвідчених аспірантів та техніч-

них працівників, підготовка кваліфікаційної роботи магістра.  

Система  
оцінювання 

Письмові та усні екзамени, есе, презентації, поточний контроль, розрахун-

кові роботи, курсові роботи 

Е 
Програмні компетентності 
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Загальні 1. Інструментальні компетентності: 
ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК3. Здатність планувати та управляти часом. 

2. Міжособистісні компетентності: 
ЗК4. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.  

ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

3. Системні компетентності: 
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної дія-

льності.  
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел. 
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

Спеціальні: 
Предметні / фахо-

ві  

Предметні: 
СК1. Здатність використовувати закони й принципи фізики у поєднанні із 

потрібними математичними інструментами для опису природних явищ. 
СК2. Здатність аналізувати властивості симетрії фізичних систем і предста-

влень груп та застосовувати ці властивості для аналізу систем і побудови 

динамічних моделей. 
СК3. Здатність будувати відповідні моделі природних явищ, досліджувати 

їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння природи.  

СК4. Здатність оптимізувати розрахунки для паралельних обчислень, розро-

бляти і впроваджувати комп’ютерні програми та використовувати існуючі 

для реалізації паралельних алгоритмів. оцінювати апаратні вимоги, час об-

числень та реалістичність задачі. 
СК5. Здатність професійно орієнтуватися в сучасних проблемах фізики і но-

вітніх фізичних методах досліджень і наукових технологій.  

Фахові (компетентності щодо спеціальних розділів на вибір студента)*: 
СК6. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових 

проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які мо-

жна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах.  
СК7. Здатність використовувати  сучасні підходи і методи досліджень ра-

діобіологічних ефектів і методів біологічної дозиметрії   

СК8. Здатність використовувати теоретичні і практичні знання в галузі чи-

сельних методів, розробляти теоретичні і прикладні моделі розв’язуваних 

наукових проблем і задач. 

СК9. Здатність використовувати знання про спектри і основні 

характеристики нейтронів, процеси дифузії та уповільнення нейтронів для 

створення математичних моделей в ядерній енергетиці. 

СК10. Здатність будувати феноменологічні моделі фізики частинок в астро-

фізиці та космології, досліджувати їх для отримання нових висновків та по-

глиблення розуміння Всесвіту. 

СК11. Здатність аналізувати фізичні явища з позицій квантової фізики  
СК12. Здатність робити висновки щодо структури, властивостей і механіз-

мів взаємодії частинок виходячи з експериментальних даних по розсіянню 

частинок. 
СК13. Здатність аналізувати властивості симетрії фізичних систем і застосо-

вувати ці властивості для аналізу цих систем. 
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СК14. Здатність використовувати знання про когерентні стани і застосувати 

їх для опису фізичних явищ. 

СК 15. Здатність застосовувати елементи нелінійної динаміки та якісної те-

орії стійкості розв’язків динамічних диференціальних рівнянь у своєї дослі-

дницькій і практичній діяльності 

СК 16. Здатність визначати оптимальні умови виконання експерименту для 

досягнення поставленої фізичної мети і формулювати технічні вимоги до 

компонентів  експериментальної методики. 

F Програмні результати навчання 

 РН1. Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та 

роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками 

та сучасними засобами інформаційних технологій.  

РН2. Вміти використовувати комунікаційні технології для підтримування 

гармонійних ділових та особистісних контактів, як передумову ділового ус-

піху. 

РН3. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, нор-

ми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної пра-

ці в колективі, адаптивності. 

РН4. Уміти складати психологічний портрет людини, підбирати робітників 

на визначені посади, знаходити шляхи виходу з конфліктної ситуації для 

ефективного управління персоналом. 

РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої та креати-

вної діяльності, системного мислення у професійній сфері.  
РН6. Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, професійної 

педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особис-

тості та спрямовують її до етичних цінностей. 
РН7. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної оцінки 

(самооцінки), критики (самокритики), долати власні недоліки.  
РН8. Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач, які ха-

рактерні обраній спеціальності. 

РН9. Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та 

прикладних досліджень. 
РН10. Знати методологію системних досліджень, методів дослідження та 

аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіт-

тя, багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань в галузі 

професійної діяльності. 

РН11. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), 

складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.  
РН12. Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність 

технічних систем, розуміти складність задач оптимізації цих систем та їх 

елементів, та вдосконалювати методики їх проведення. 
РН13. Розуміти необхідність бути наполегливим у досягненні мети та якіс-

ного виконання робіт у професійній сфері. 
РН14. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та пере-

конання. 

РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних умов праці та навколиш-

нього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності.  

 Спеціальні: 
РН19. Знати фундаментальні поняття, закони і теорії сучасної фізики ядра, 

елементарних частинок і високих енергій.  

РН20. Будувати теоретичні моделі ядерно-фізичних явищ і процесів для 

розв’язання наукових і практичних задач. 
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РН21. Проводити математичне моделювання, аналітичні обчислювання чи 

чисельні розрахунки з врахуванням можливостей сучасних високопродук-

тивних обчислювальних систем. 
РН22. Знати основні поняття і теореми теорії груп і теорії представлень груп 

і вміти застосовувати їх для аналізу фізичних властивостей систем частинок 

при високих енергіях 
РН23.Застосувати основні досягнення в галузі фізики нейтронів для пода-

льшого розвитку прикладних методів фізичних досліджень в ядерній енер-

гетиці. 
РН24. Знати і визначати оптимальні ядерно-фізичні методи для дослідження 

властивостей речовини у фундаментальних і прикладних дослідженнях  

РН25. Вміти застосовувати теорію груп і теорію представлень груп у своїх 

дослідженнях.  

Базові знання, вміння та розуміння на вибір студента:  
РН26. Знати досягнення в теорії і чисельних методах некоректних задач ма-

тематичної фізики, сучасний стан і проблеми чисельного моделювання, ме-

тодологію і розвиток комп’ютерних методов рішення. 

РН27. Визначати і формулювати проблеми, які стосуються ролі ядерних 

взаємодій в астрофізичних явищах і космології.  
РН28. Професійно орієнтуватися в сучасних проблемах фізики ядра, елеме-

нтарних частинок і високих енергіях і новітніх ядерно-фізичних методах до-

сліджень і наукових технологій. 
РН29. Мати достатні знання і вміння для рішення практичних задач захисту 

від іонізуючих випромінювань. 

РН30. Знати фізичні та математичні моделі теорії уповільнення нейтронів з 

врахуванням температури уповільнювального середовища, вміти проводити 

комп'ютерні розрахунки і застосовувати їх в галузі фізики реакторного па-

лива;. 
РН31. Знати мету і постановку експериментів по розсіянню, основні експе-

риментальні і теоретичні характеристики процесів розсіяння і зв’язок між 

ними, основні фізичні вимоги (унітарність, аналітичність, закони збережен-

ня тощо) яким повинні задовольняти моделі квантової теорії розсіяння. 
РН32. Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у фізиці ядра, елемен-

тарних частинок і високих енергій та споріднених областях, включаючи ме-

тодики проведення експериментів, необхідних для проведення наукових до-

сліджень на рівні останніх світових досягнень і направлених на їх розши-

рення та поглиблення. 
G Ресурсне забезпечення реалізації програми  
Специфічні  
характеристики 
кадрового  
забезпечення 

Понад 80 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання 
циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені 
до дисциплін, які викладають 
https://opu.ua/ep2016/bl104-1 

Специфічні  
характеристики 
матеріально-
технічного  
забезпечення 

Використання сучасного обладнання, зокрема 
https://opu.ua/about/set_up_documents#8 
 

Специфічні  
характеристики 
інформаційно-
методичного  
забезпечення 
 
 

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських 

розробок професорсько-викладацького складу. 
https://library.opu.ua 
https://el.opu.ua 

https://opu.ua/ep2016/bl104-1
http://opu.pp.ua/about/set_up_documents#8
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
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H Основні компоненти освітньої програми 
 Перелік компонент освітньо-професійної програми наведено в розділі 4. 
I Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобі-
льність” від 12 серпня 2015 року) 

Національна  
кредитна  
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами  України.  

Міжнародна кре-
дитна  
мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ  
та університетами партнерами  

Навчання інозем-
них здобувачів 
вищої освіти 

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як 
іноземна» 

* Студент обирає фахові компетентності щодо спеціальних розділів професійної підготовки (з переліку СК6 
– СК16). 

** Інноваційні компетентності мають бути реалізовані в результатах навчання на етапі виконання науково-
дослідницької компоненти складової освітньо-наукової програми та можуть бути відображені при виконан-
ні індивідуального дослідницького завдання та магістерської роботи. 

4. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ 

КОМПОНЕНТІВ ТА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ  

4.1.1. Перелік компонентів ОП 

№ 

п/п 
Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої  

освіти  (кредитів / %) 

Обов’язкові ком-

поненти ОПП 

(обов’язкова час-

тина за НП) 

Вибіркові компо-

ненти ОПП 

(вибіркова части-

на за НП) 

Всього  
за весь термін 

навчання   

1 Цикл дисциплін загальної 

підготовки 

Немає 9/10,0 9/10,0 

2 Цикл дисциплін  
професійної підготовки 

49/54,5 23/25,5 72/80,0 

3 Вільний вибір студента 
 

 

Немає 
 

9/10,0 
 

9/10,0 

4 Всього за весь термін  
навчання 
 

 

49,0/54,5 
 

41,0/45,5 
 

90/100 

4.1.2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність  

Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 
Форма під-

сумк. конт-

ролю: Е, З, 

КР, Захист 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОПП  

1.1. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП)  

ПП О1.01 
ТЕОРІЯ І МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕКОРЕТ-

НИХ ЗАДАЧ 
5 Е, КР 

ПП О1.02 
РОЗРАХУНОК І ПРОЕКТУВАННЯ 

РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ 
5,5 Е, КР 
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Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма під-

сумк. конт-

ролю: Е, З, 

КР, Захист 

ПП О1.03 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ  5,0 Е 

ПП О1.04 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ ГРУП В 

ФІЗИЦІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК І ВИСО-

КИХ ЕНЕРГІЙ 
3,5 З 

ПП О1.05 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 13,5 З 

ПП О1.06 КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 16,5 Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 49,0 

2. Вибіркові компоненти ОПП 

2.1. Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП В)  

ЗП В.01.1 БЕЗПЕКА ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 3,0 Е 

ЗП В.01.2 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 3,0 Е 

ЗП В.02.1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АВТОРСЬКЕ 

ПРАВО  
3,0 З 

ЗП В.02.2 ПАТЕНТОЗНАВСТВО 3,0 З 

ЗП В.03.1 ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА 3,0 З 

ЗП В.03.2 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНА 

КАР'ЄРА 
3,0 З 

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП В)  

ПП В2.01.1 
ЯДЕРНО-ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
РЕЧОВИНИ 

5,5 З, КР 

ПП В2.01.2 

ОСНОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ  

ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ 
5,5 З, КР 

ПП В2.02 
НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА ТА ЯКІСНА ТЕОРІЯ 

СТІЙКОСТІ РОЗВ'ЯЗКІВ  ДИНАМІЧНИХ 

ДІФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ 
4,0 З 

ПП В2.03.1 ФІЗИКА НЕЙТРОНІВ 5,5 Е, КР 

ПП В2.03.2 
ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ І РЕЖИМИ ІЗ ЗАГОС-

ТРЕННЯМ В РЕКТОРНОМУ ПАЛИВІ 
5,5 Е, КР 

ПП В2.04.1 
РЕЛЯТИВІСТСЬКА І НЕРЕЛЯТИВІСТСЬКА 

ТЕОРІЯ РОЗСІЯННЯ ЧАСТИНОК 
3,5 З 

ПП В2.04.2 
ФУНКЦІЇ ГРІНА І ФЕЙНМАНІВСЬКІ ІНТЕГРАЛИ 

В КВАНТОВІЙ МЕХАНІЦІ 
3,5 З 

ПП В2.03.1 ЯДЕРНА АСТРОФІЗИКА 4,5 Е 

ПП В2.03.2 КВАНТОВА ГРАВІТАЦІЯ 4,5 Е 

2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ДІВ)  

ДІВ В.01.1 РАДІАЦІЙНА БІОФІЗИКА 3,0 Е 

ДІВ В.01.2 

ПАРАЛЕЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА 

ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ В ФІЗИЦІ 

ЯДРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК 
3,0 

Е 

ДІВ В.02.1 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  3,0 З 

ДІВ В.02.2 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ 3,0 З 

ДІВ В.01.1 УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА* 4,5,0 З, Е 

ДІВ В.01.2 ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА** 29,0  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 41,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
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* Дисципліна вивчається тільки іноземними студентами. 

** Дисципліна загальним обсягом 29 кредитів. Послідовність вивчення, графік навчального 
процесу, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного та підсум-
кового контролю встановлюються відповідною програмою військової підготовки. 

Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік компетентностей, які 
необхідні для успішного виконання професійних обов'язків на посадах офіцерського складу, ви-
значаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової спе-
ціальності. 

Здобувачі вищої освіти всіх інститутів і факультетів університету за вибором можуть навчатися на 
кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. 



 

13 
 

4.2. Структурно-логічна схема ОП. Короткий опис логічної послідовності вивчення компо-

нент освітньої програми. 

1 семестр – 30          2 семестр– 30   3 семестр– 30   

ТЕОРІЯ І МЕТОДИ РОЗВ’Я-
ЗУВАННЯ НЕКОРЕТНИХ ЗАДАЧ 

5,0 кр 

 
ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА / 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І 

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА  
3,0 кр 

  

Переддипломна практика  
13,5 кр 

 

       

Р ОЗРАХУНОК І ПРОЕКТУВАННЯ 
РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ 

5,5 кр 
 

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО / 
 ПАТЕНТОЗНАВСТВО 

3,0 кр 

  
Кваліфікаційна робота  

16,5 кр 

 

       

ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ В ФІЗИЦІ  
ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ 

3,5 кр 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЯДЕРНОЇ 

ФІЗИКИ 
5,0 кр 

   

       

БЕЗПЕКА ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ /  
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

3,0 кр. 

 ОСНОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

ФІЗИКИ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ / 

ЯДЕРНО-ФІЗИЧНІ МЕТОДИ  
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИНИ 

5,5 кр 

   

 

 

 

 

    

НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА ТА ЯКІС-

НА ТЕОРІЯ СТІЙКОСТІ РОЗВ'ЯЗ-
КІВ  ДИНАМІЧНИХ ДИФЕРЕН-

ЦІЙНИХ РІВНЯНЬ 
4,0 кр 

 

ЯДЕРНА АСТРОФІЗИКА /  
ОСНОВИ КВАНТОВОЇ ГРАВІТАЦІЇ 

4,5 кр 

   

       

ФІЗИКА НЕЙТРОНІВ / ТЕПЛОФІ-

ЗИЧНІ ПРОЦЕСИ І РЕЖИМИ ІЗ 
ЗАГОСТРЕННЯМ В РЕКТОРНОМУ 

ПАЛИВІ 
5,5 кр 

 ПАРАЛЕЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 
ТА ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБ-
ЧИСЛЕННЯ В ФІЗИЦІ ЯДРА ТА 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК / 

РАДІАЦІЙНА БІОФИЗИКА                                         
6,0 кр 

 

 
 

 

 

  

 

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ / 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ 

3,0 кр 

 

                                                            Умовні позначення: 
 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 
 

0  49  9  23  9  
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Цикл дисциплін 
загальної  

підготовки 

 Цикл дисциплін 
професійної пі-

дготовки 

 Цикл дисциплін 
загальної  

підготовки 

 Цикл дисциплін 
професійної  
підготовки 

 Дисципліни  
вільного  
вибору 
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5. Матриці 

                                            5.1. Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану  

 

Шифри 

освітніх 

компонент ОПП 

 

Ін
те

гр
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ь
н

а 
к
о

м
п
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-

тн
іс

ть
 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

Інструмен-

тальні Міжособистісні Системні Предметні 
 

Фахові (на вибір) 
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Обов’язкові компоненти 

Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП О) 

ПП О1.01 +                 + +  +  +         

ПП О1.02 +                 + +  +  +         

ПП О1.03 +               +  +  + +  +         

ПП О1.04 +                +     +   + +  + +   

ПП О1.05 +                 +  + +       +    
ПП О1.06 +            + + + +  +     +   +  +  +  

Вибіркові компоненти 

Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП В) 

ЗП В.01.1 +  +    +   + + +                    
ЗП В.01.2 +  +    +   + + +                    
ЗП В.02.1 +  +    +  + + +                     
ЗП В.02.2 +  +    +  + + +                     
ЗП В.03.1 + + + + + + + +                        

ЗП В.03.2 + + + + + + + +                        
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2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП В) 

ПП В2.01.1 +               +  +  +  +  +   +  +  + 

ПП В2.01.2 +                 + +  +  +         

ПП В2.02 +                +  +  +  +       + + 

ПП В2.03.1 +                +  +  +  +       + + 

ПП В2.03.2 +                 + +    + +     + + + 

ПП В2.04.1 +                +   +   +  + + + +    

ПП В2.04.2 +                +         + +  + +  

ПП В2.03.1 +               +  +  + +    +  +  +   

ПП В2.03.2 +               +  +  + +    +  +  +   

2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ДІВ) 

ДІВ В.01.1 +                  + +  +  +       + 

ДІВ В.01.2 +               + +  +  +           

ДІВ В.02.1 + + +  + +  +  +                      

ДІВ В.02.2 + + +  + +  +  +                      
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5.2. Матриця співвідношення програмних результатів навчання до компетентностей. 

Резуль-

тати 

навчан-

ня 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

Інструмен-

тальні Міжособистісні Системні Предметні Фахові (на вибір) 
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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           +                    
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РН 16 
           +                   

РН 17 
           + + +                 

РН 18 
           + + +                 

РН 19 
              + + +  +     + +  + +  + 

РН 20 
              + + + + +  + + +   +   +  

РН 21 
              + + + +  +  + +        

РН 22 
               +         +  + +   

РН 23 
                  + + +  +  +  + +   

РН 24 
              +  + + +  +  + +  +   + + 

РН 25 
                   +  +   + +     

РН 26 
                     +         

РН 27 
                  +   +  +      + 

РН 28 
              +  + + + +    +   + +  + 

РН 29 
                 +  + + +    +    + 

РН 30 
                 +  + + + +   +   +  

РН 31 
                        + + + +   

РН 32 
                      + + +      
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Атестація випускників спеціальності 104 Фізика та астрономія, спеціалізації Фізика ядра та фізика високих енергій проводиться у 

формі захисту кваліфікаційної  роботи та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра 

з присвоєнням кваліфікації: Магістр з фізики та астрономії. Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій. Атестація здійснюється 

відкрито і публічно. 

 

Форма атестації  

 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до ква-

ліфікаційної ро-

боти  
 

Кваліфікаційна робота магістра є завершеною розробкою, що відобра-

жає інтегральну компетентність її автора. У кваліфікаційній роботі по-

винні бути викладені результати експериментальних та/або теоретич-

них досліджень, проведених із застосуванням положень і методів фізи-

ки та/або астрономії, спрямованих на розв’язання конкретного науко-

вого завдання, що характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.  
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу вищої 

освіти або його підрозділу, або у депозитарії закладу вищої освіти.  

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обме-

женим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного зако-

нодавства. 

 

7. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським національним   політехнічним університетом 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 ОНПУ 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 осві-

ти; 
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. 
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Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеського національного політехнічного університету за-

тверджено Вченою радою Одеського національного політехнічного університету (протокол від 31.05.2016 р. № 7) та введено в дію наказом 

ректора (Наказ від 29.12.2016 р. № 47). 
 

 


