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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-наукової програми 

 

 

РОЗРОБЛЕНО 
Робочою групою освітньо-наукової програми 

Гарант освітньо-наукової програми 

________________ Т.В. Лисенко 
"____" ______________ 2022 р. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Проректор з наукової та  

науково-педагогічної роботи  

_____________________ Д.В. Дмитришин 
"____" ______________ 2022 р. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Проректор з науково-педагогічної та  

виховної роботи  

____________________ С.А. Нестеренко  

"____" ______________ 2022 р. 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 
Проректор з науково-педагогічної та  

методичної роботи  

____________________ Ю.М. Свінарьов 
"____" ______________ 2022 р. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник центру із забезпечення  

якості вищої освіти 

______________________ О.С.Савєльєва 
"____" ______________ 2022 р. 

 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 136 Металургія 

Спеціалізація - 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь  Доктор філософії 

Професійна кваліфікація 2149.1 Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи) 

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 



 

 

3 
 

І - Преамбула 

Освітня програма з спеціальності 136 «Металургія» розроблена робочою групою за третім 
(освітньо-науковим) рівнемнавчально-наукового інституту промислових технологій, дизайну та 
менеджменту тимчасово до введення в дію стандарту вищої освіти з спеціальності. 
 

ВНЕСЕНО  

 

Випусковою кафедрою технології та управління ливарними процесами 
(назва  структурного  підрозділу  вищого  навчального  закладу) 
 

 
 
 
В розробці освітньо-наукової програми брав участь здобувач вищої освіти за третім (освітньо-

науковим) рівнем з спеціальності 136 «Металургія»- Васильєв Д.А.(2019 р. вступу). 

 

 
 

 
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

Назва організації, 
підприємства тощо 

Посада, наукова ступінь та вчене 
звання 

ПІБ Підпис Дата 

Асоціація ливарників 
України 

Президент АЛУ, доктор технічних наук, 
професор 

Шинський 
Олег 
Йосипович 

  

Науково-промисловий 
комплекс «Курс» 

Головний конструктор Гордіенко 
Олександр  
Васильович  

  

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю«БЮРО 
ВЕРІТАС УКРАЇНИ» 

Заступник директора інспекційного 
департаменту, кандидат технічних 
наук 

Попов Сергій 
Віталійович  

  

 

 

Ця освітньо-наукова програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та 

розповсюджена без дозволу ДУ «Одеська політехніка». 
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1ВСТУП 
 

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

освітня-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.  

Освітня програма використовується під час:  

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і педагогічного практикуму;  

– 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;  

– 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 

(редакція від 25.06.2019) і встановлює: обсяг та термін навчання докторів філософії; загальні 

компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг 

навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми; вимоги до структури 

навчальних дисциплін. 

Користувачі освітньої програми:  

- здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в ДУ «Одеська політехніка»; 

- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку докторів філософії з спеціальності 

136 «Металургія»;  

- екзаменаційна комісія спеціальності 136 «Металургія»; 

- приймальна комісія ДУ «Одеська політехніка».   

Освітня програма поширюється на випускову кафедру технології та управління ливарними 

процесами для підготовки здобувачів спеціальності 136 «Металургія»; Навчально-наукового інституту 

промислових технологій, дизайну та менеджменту (ІПТДМ). 

Примітка: Якщо здобувач ОНП за третім (освітньо-науковим) 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 мовнимикомпетентностями 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://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 "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. 

2.6 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах)» (редакція від 19.04.2019 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-

%D0%BF#n2 

2.7 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 

2.8 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом ректора від 03 

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

2.9 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 

2.10 A 

TuningGuidetoFormulatingDegreeProgrammeProfilesIncludingProgrammeCompetencesandProgrammeLearn

ingOutcomes. -Bilbao, GroningenandTheHague, 2010.  

2.11 A TUNING-AHELO conceptualframeworkofexpected/desiredlearningoutcomesinengineering. OECD 

EducationWorkingPapers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 

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

2.12 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. 

№ 23. https://opu.ua/document/3355 

2.13 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. Введено в дію 

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

2.14 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 

2.15Положення про порядок реалізації права на академічнумобільність (нова редакція). Введено в дію 

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

2.16 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 336https://zakon.rada.gov.ua/rada/show 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2
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/33
https://opu.ua/document/2545
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3 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Загальна інформація 

Навчальний заклад ДУ «Одеська політехніка»; 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий)  

Ступінь, що 

присуджується 

Доктор філософії 

Назва галузі знань 13 Механічна інженерія 

Назва спеціальності 136 Металургія 

Назва спеціалізації - 

Наявність 

акредитації 

відсутня 

Документ про 

вищу освіту, що 

видається 

випускникам 

 

Диплом доктора філософії. 

 

Передумови Наявність ступеня магістра.  

Обсяг кредитів 

ЄКТС, необхідний 

для здобуття освіти 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми на основі ступеня 

магістра (спеціаліста) становить 45 кредитів ЄКТС. Нормативний строк 

підготовки: за денною та заочною формами навчання – 4 роки. 

Термін дії освітньої 

програми 

2020 – 2024 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – третій цикл, QF-LLL – восьмий рівень, НРК – восьмий рівень 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Виключно денна форма 

Кваліфікація 

освітня 

 

Доктор філософії з спеціальності металургії 

Кваліфікація, що 

присвоюється 

випускникам 

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії 

Спеціальність – 136, Металургія 

Освітня програма – Металургія 

Мова (и) 

викладання 

Українська  

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://opu.ua/education/programs/phd-136-0 

А Мета освітньої програми 

 Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих 

здібностей здобувачів та підготовки їх в якості докторів філософії в різних 

сферах наукової діяльності, пов’язаних з металургією та ливарним 

виробництвом. 
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В Характеристика програми 

Предметна 

область, напрям 

 

Здобувачі будуть набувати компетентності і розвивати вміння та навички, які 

підготують їх до виконання дослідницько-інноваційної діяльності в металургії та 

викладання дисциплін у закладах вищої освіти. 

Об’єкт вивчення: теоретичні та прикладні дослідження в сфері металургії, 

викладення спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти. 

Мета навчання: набуття здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в металургії, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики. 

Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи процесів 

металургійного виробництва (ливарного виробництва). 

Методи, методики та технології: фізико-хімічні методи дослідження і аналізу,   

системний аналіз, статистичні методи досліджень, методи оптимізації та 

прогнозування металургійних процесів, математичне і комп’ютерне 

моделювання, мікроструктурний аналіз,  технології обробки матеріалів, методи 

контролю якості та визначення фізичних характеристик матеріалів, методи 

планування експерименту. 

Інструменти та обладнання: експериментальне обладнання для досліджень в 

сфері металургії і суміжних галузей, технологічне обладнання металургії, 

спеціалізоване програмне забезпечення. 

Фокус програми: 

загальна/ 

спеціальна 

Програма спрямована на поєднання дослідницького та інноваційного 

мислення,  практики викладання дисциплін із металургії (ливарного 

виробництва).  

Ключові слова: металургія, ливарне виробництво 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-наукова. 

Особливості та 

відмінності 

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з 

металургії та ливарного виробництва. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця у науково-дослідних інститутах і лабораторіях на підприємствах 

вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне 

працевлаштування. 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти або участь 

у постдокторських програмах. 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 

викладання та  

навчання 

Лекції / мультимедійні лекції / інтерактивні лекції, практичні / семінарські 

заняття.  

Участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з 

використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та інше.  

Проведення досліджень та експериментів. Участь у міждисциплінарних 

проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах. Участь у групах з розробки 

освітніх програм. Консультації із науково-педагогічними співробітниками 

(постійне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, підтримка та 
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консультування з боку інших колег групи забезпечення освітньо-наукової 

програми, включаючи постдокторів). Підготовка та написання статей, 

дисертаційної роботи. 

Система 

оцінювання 

Екзамени, презентації, поточний контроль, реферативні. 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Доктор філософії (FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень, HPK – 6 рівень): 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні 

компетентності 

 

1. Інструментальні 

ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів. Володіння культурою мислення. 

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою (англійською або іншою 

відповідно до специфіки спеціальності, для іноземців: українською, як 

іноземною) в обсязі достатньому для представлення та обговорення результатів 

своєї наукової роботи в усній та письмовій формі, а також для повного 

розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності. 

ЗК3. Навички управління інформацією для організації та проведення наукових 

досліджень. 

2. Міжособистісні  

ЗК4.Здатність працювати в міждисциплінарній команді 

ЗК5. Здатність працювати міжнародному середовищі. 

ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.  

3. Системні  

ЗК7. Дослідницькі навички і уміння.  

ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим.  

ЗК10. Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних 

ситуаціях і нести за них відповідальність. 

ЗК11. Здатність працювати самостійно. 

ЗК12.Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, 

вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх 

виконання і якість. 

Спеціальні 

компетентності 

 

1. Предметні: 

СК1. Здатність ініціювати інноваційні комплексні проекти в металургії та дотичні 

до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх реалізації. 

СК2. Здатність самовдосконалюватися, презентувати результати досліджень 

фахівцям і нефахівцям, читати лекції, вести спеціалізовані навчальні і наукові 

семінари. 

СК3. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання в металургії і дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових 

виданнях з металургії та суміжних галузей. 

СК4. Здатність використовувати на практиці інтегрованих знань для розуміння 
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проблем, висувати і застосовувати ідеї, вносити самостійний внесок у дану 

область науки, техніки і технології. 

СК5. Здатність вибирати методи дослідження, планувати і проводити необхідні 

експерименти, інтерпретувати результати і робити висновки. 

2. Фахові: 

СК6. Здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних досліджень в 

металургійній галузі знань для вирішення наукових і практичних проблем. 

СК7. Здатність використовувати фізико-математичний апарат для вирішення 

задач, що виникають у ході професійної діяльності. 

СК8. Здатність розробляти, впроваджувати, та підтримувати процедури 

управління якістю виливків з використанням програмних систем візуалізації 

процесів на основі ефективного поєднання ІТ технологій і використання 

технічних розрахунків. 

СК9. Здатність застосовувати знання та вміння з структурного, інженерного 

аналізу з метою забезпечення його ефективності та надійності.  

СК10. Здатність здійснювати і корегувати технологічні процеси в 

металургії та ливарному виробництві. 

СК11. Здатність виявляти об'єкти для поліпшення в техніці і технології.  

СК12. Здатність здійснювати вибір матеріалів для виробів різноманітного 

назначення з урахуванням експлуатаційних вимог і охорони навколишнього 

середовища.  

3. Інноваційні: 

СК13. Здатність розробляти плани проектування, аналізу, розрахунків та 

досліджень, а також контролювати їх виконання. 

СК14. Системний науковий світогляд та загальнокультурний кругозір, здатність 

дотримуватися загальних, у т.ч. етичних, стандартів наукової діяльності. 

СК15. Бути готовим застосовувати та впроваджувати сучасні інноваційні 

технології у професійній сфері діяльності. 

F Програмні результати навчання 

 РН1(У). Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у 

відповідності до наукового напрямку. 

РН2(З, У). Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для 

проведення літературного пошуку. Вміння представляти та обговорювати 

наукові результати іноземною та українською мовами. 

РН3(З, У).Планувати і виконувати експериментальні дослідження з металургії та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних обладнання 

та методик, аналізувати результати експериментів у контексті усього комплексу 

сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.. 

РН4(З, У). Вміти застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних 

великого обсягу та/або складної структури, бази даних та інформаційні системи. 

РН5(З). Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в 

сучасному науковому напрямку досліджень. 

РН6 (АВ).Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми металургії державною 
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та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у 

наукових публікаціях в провідних наукових виданнях. 

РН7(АВ). Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до 

національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи. 

РН8(АВ).Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних 

досліджень. 

РН9(У, АВ).Мати передові концептуальні та методологічні знання з металургії та 

на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень, отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

РН10(У, АВ). Уміти розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні 

інженерні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові 

та технологічні проблеми металургії з дотриманням норм академічної етики і 

врахуванням соціальних, екологічних та правових аспектів. 

РН11(У, АВ). Уміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та 

проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-

пізнавальної та практичної діяльності. 

РН12 (У, АВ). Уміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на 

фінансування наукових досліджень. 

РН13(З, У, АВ).Глибоке розуміння загальних принципів і методів природничих 

та технічних наук, а також методології наукових досліджень, їх застосування у 

власних дослідженнях у сфері металургії та у викладацькій практиці. 

РН14(З, У). Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та 

сучасний стан наукових знань. 

Спеціальні 

РН15(З). Знати методи управління ливарними процесами  на всіх етапах 

життєвого циклу виливок. 

РН16(У, АВ). Використовувати необхідні для обґрунтування висновків докази, 

зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і 

математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні емпіричні дані. 

РН17(З, У). Вміти користуватися науково-технічної та технологічною 

документацією. 

РН18(К).Застосовувати системи автоматичного управління технологічними 

процесами у металургії та ливарному виробництві. 

РН19(АВ).Розробляти  та досліджувати концептуальні, математичні і 

комп’ютерні моделі  металургійних процесів і систем, ефективно 

використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних 

продуктів в металургії. 

РН20(АВ). Рекомендувати технологічні методи управління, які дозволяють 

виробляти бездефектні виливки. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

100 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу 

дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до 

дисциплін, які викладають 
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забезпечення 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Використання сучасного обладнання, зокрема  

https://opu.ua/about/reports#11 

 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища ДУ «Одеська політехніка» 

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 ДУ «Одеська політехніка» та технічними 

університетами України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ДУ «Одеська 

політехніка» та університетами партнерами. 

І Навчання іноземних здобувачів 

Умови На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська мова як 

іноземна» 

 
4 ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

4.1  Розподіл змісту освітньо-наукової програми за групами освітніх компонентів та циклами 

підготовки 

 
№ 
п/п 

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

Обов’язкові 
компоненти ОНП 

(обов’язкова 
частина за НП) 

Вибіркові 
компоненти ОНП 

(вибіркова частина 
за НП) 

Всього за термін 
навчання 

1 Навчальні дисципліни 
загальнонаукової підготовки 

21/46 -/- 21/46 

2 Навчальні дисциплінипрофесійної 
підготовки 

12/27 -/- 12/27 

3 Практично-професійна підготовка -/- -/- -/- 

4 Навчальні дисциплінипрофесійної 
підготовки 

-/- 12/27 12/27 

5 Всього за весь термін навчання 
(освітня складова) 

33/73 12/27 45/100 

 

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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4.2Перелік компонентів освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність 

4.2.1 Перелік компонентів ОНП 

Шифр Компоненти освітньої програми   
(дисципліни, практики) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма підсумк. 
контролю:  

екзамен – Е, залік – З 

1 Обов’язкова частина ОНП 

1.1 Навчальні дисципліни загально-наукової  підготовки 

ОЗ01 Іноземна (англійська, німецька, іспанська) мова за 
професійним спрямуванням 

7,0 3, Е 

ОЗ02 Психологія та педагогіка вищої школи 4,0 Е 

ОЗ03 Філософія та методологія наукових досліджень 4,0 Е 

ОЗ04 Управління наукового діяльністю 6,0 Е 

1.2Навчальні дисциплінипрофесійної підготовки 
ОП01 Інновації в ливарному виробництві 4,0 Е 

ОП02 Технологічні методи управління якістю виливків 4,0 Е 

ОП03 Моделювання технічних систем 4,0 Е 

1.3 Практично-професійна підготовка 

П01 Педагогічний практикум за професійним спрямуванням  З 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: кредитів/% 

33/73 

2Вибіркові компоненти ОНП** 

2.2 Навчальні дисциплінипрофесійної підготовки 

ВП01 Теорія будови металів та сплавів 4,0 Е 

ВП02 Синтез фізико-хімічних впливів на процеси формоутворення 
технічних систем 

4,0 Е 

ВП03 Термодинаміка і кінетика плавки ливарних сплавів 4,0 З 

ВП04 Інноваційні технології лиття під регульованим тиском 
кольорових сплавів 

4,0 Е 

ВП05 Теорія і практика композиційного лиття 4,0 Е 

ВП06 Метрологічне забезпечення технологічних процесів в 
ливарному виробництві 

4,0 З 

Загальний обсяг вибіркових компонент кредитів/% 

12,0/27 

В З 01 Українська мова як іноземна* 10,0 З, Е 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 45,0 

* вивчається тільки іноземними студентами. 
** 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. 

Аспіранти вибирають практикум за професійним спрямуванням та дві дисципліни з вибіркової частини за 

погодженням з науковим керівником. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w147
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4.3 Структурно-логічна схема ОНП 
Короткий опис логічної послідовності вивчення освітніх компонент здобувачами третього (освітньо-наукового) рівнявищої освіти 

1 семестр - 21  2 семестр - 21  3 семестр -3 

Іноземна (англійська, німецька, іспанська) мова за 
професійним спрямуванням 

2,0 

 Іноземна (англійська, німецька, іспанська) мова за професійним 
спрямуванням 

2,0 

 Іноземна (англійська, німецька, іспанська) мова за 
професійним спрямуванням 

3,0 

     

Психологія та педагогіка вищої школи  
4,0 

 Управління науковою діяльністю 
3,0 

 Педагогічна практика за професійним спрямуванням** 

     

Філософія та методологія наукових досліджень 
4,0 

 Моделювання технічних систем 
4,0 

  

     

Управління науковою діяльністю 
3,0 

 Теорія будови металів та сплавів** 
4,0 

  

     

Інновації в ливарному виробництві 
4,0 

 Синтез фізико-хімічних впливів на процеси формоутворення 
технічних систем** 

4,0 

  

     

Технологічні методи управління якістю виливків  
4,0 

 Термодинаміка і кінетика плавки ливарних сплавів** 
4,0 

  

     

  Інноваційні технології лиття під регульованим тиском 
кольорових сплавів** 

4,0 

  

     

  Теорія і практика композиційного лиття** 
4,0 

  
 

     

  Метрологічне забезпечення технологічних процесів в ливарному 
виробництві** 

4,0 

  

Умовні позначення: 
 

 

 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

   
Цикл дисциплін загально-

наукової підготовки 
 Цикл дисциплін професійної 

підготовки 
 Цикл дисциплін практично-

професійної підготовки 
 Цикл дисциплін спеціальної підготовки 



 

14 
 

5МАТРИЦІ 

5.1Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів 

 
 

Шифри освітніх 

компонентів 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

ЗК
1

0
 

ЗК
1

1
 

ЗК
1

2
 

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

 

С
К

1
4

 

С
К

1
5

 

Дисциплінизагально-наукової підготовки 

ОЗ01 +  +   +      +                 

ОЗ02 + +   + + +   + +                  

ОЗ03 + +     + + +                    

ОЗ04 +  + + +   + +   + +                

Дисципліни професійної підготовки 

ОП01 + +  + +   + +   +  + + + + +           

ОП02 +   +    + +   + + + + + + + + + + + + +  +   

ОП03 + +   + + +   + +    +     +      +   

Практично-професійна підготовка 

П01 + +     +   + + + +                

Вибіркові дисципліни професійної підготовки 

ВП01 + +  +    + +  + + +  + + + +   + + + +  + + + 

ВП02 +   +    +    +  + + +  + + +   + + +    

ВП03    +    + + +      +  +   +  +     + 

ВП04   +     +    +  + +       +   +    

ВП05    +     +        +  +    +   +   

ВП06    +   +         +  +  +  +    +   

ВЗ01 +  + +  +     +                  
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5.2Матриця співвідношення результатів навчання до компетентностей 
 

Р
е

зу
л

ьт
ат

и
 

н
ав

ч
ан

н
я

 
Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

Інструментальні Міжособистісні Системні Предметні Фахові Інноваційні 
ЗК

1
 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

ЗК
1

0
 

ЗК
1

1
 

ЗК
1

2
 

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
 

С
К

1
4
 

С
К

1
5
 

РН1 +           + + + +  +        + + + 

РН2  + +  +                       

РН3   +    + +   + + + + +  + + +  +  +  +  + 

РН4 +  +    + +   + +  + +  + + +  + +   +  + 

РН5 +  +    + +   + + +  + + + +  +  +  + +   

РН6  +  + + +   + +       +   +      +  

РН7  +   + +   +                 +  

РН8    + + +       +    +           

РН9       + +  + + +    + +   +     +  + 

РН10        +   + +  +  +            

РН11  +    +   + +                  

РН12 +      + +  +  +             +   

РН13 +    + +      +                

РН14 +  +    + +    + +               

РН15   +        +    +   +  +  + + +   + 

РН16   +    +    + +   +    + + + + + +   + 

РН17 +  +    +    + + + + +  +   + +   + +   

РН18   +        +    +     + +       

РН19 +  +    +    +    +   + + + + +      

РН20   +        +    + + +   +  + +    + 
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6 ВИМОГИ ДО РІВНЯ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧА 

 

6.1 Здобувач повинен підготувати дисертацію, опублікувати основні наукові результати у наукових 

публікаціях, набути теоретичні знання, уміння, навички та відповідні компетентності в результаті 

засвоєння наукової складової освітньо-наукової програми доктора філософії. 

6.2 Дисертація виконується здобувачем особисто, повинна містити наукові положення, нові 

науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні результати проведених здобувачем 

досліджень, що мають істотне значення для галузі знань та підтверджуються  документами, які 

засвідчують проведення таких досліджень, а також свідчити про особистий внесок здобувача в науку та 

характеризуватися єдністю змісту. 

6.3 Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових 

публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються: 

- не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким 

підготовлено дисертацію здобувача; 

- статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість 

однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві). 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q 1 - Q3) відповідно 

до класифікації SCImagoJournalandCountryRank або JournalCitationReports, прирівнюється до двох 

публікацій, які зараховуються відповідно до першогопункту. 

Наукові публікації зараховуються за темою дисертації з дотриманням таких умов: 

- обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті(поставленого завдання) 

та висновків; 

- опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх опублікуваннявнесені до 

переліку наукових фахових видань України, затвердженого вустановленому законодавством порядку; 

- опублікування статей у наукових періодичних виданнях інших держав знаукового напряму, за 

яким підготовлено дисертацію здобувача, за умовиповноти викладу матеріалів дисертації, що 

визначається радою; 

- опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) науковоговидання. 

 

7 ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 

 

Атестація докторів філософії спеціальності 136 «Металургія» проводиться у формі захисту 

кваліфікаційної роботи (дисертації) та завершується видачею документів встановленого зразка про 

присудження йому ступеня доктора філософії  - диплома  доктора філософії.  

 

Форма атестації 

 

Публічний захист дисертаційної роботи 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

 

Вимоги до змісту та оформлення дисертацій встановлюються згідно 

Постанови КМУ «Про проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії» від 6 березня 2019 р. № 167. 

Дисертація оприлюднюється на офіційному сайті закладу вищої освіти. Ця 

вимога не поширюються на дисертації, що містять інформацію, віднесену до 

державної таємниці, або інформацію для службового користування. 

Обов’язкова перевірка радою щодо академічної доброчесності 

(академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82#w13
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та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати 

дисертації. 

Вимоги до 

публічного 

захисту  

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту 

визначаються згідно Постанови КМУ «Про проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії» від 6 березня 2019 р. № 167.  

Публічний захист дисертації проводиться на засіданні ради. Захист дисертації 

повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти 

участь голова та члени ради, а також за бажанням присутні на засіданні. Під 

час захисту відповідно до законодавства радою забезпечується аудіофіксація 

(запис фонограми) та відеофіксація. Запис (звукозапис, відеозапис) такого 

засідання ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

(наукової установи) не пізніше наступного робочого дня з дати проведення 

засідання та зберігається на відповідному веб-сайті не менше трьох місяців з 

дати набрання чинності наказом закладу вищої освіти (наукової установи) про 

видачу здобувачеві диплома доктора філософії. 

 

 

8 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Державного університету «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 ДУ «Одеська 

політехніка» 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 

Державного університету «Одеська політехніка» затверджено Вченою радою ДУ «Одеська політехніка»; 

протокол від            2022. №   та введено в дію наказом ректора від       р. №     . 

 


