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І - Преамбула
Освітньо-професійна програма з спеціальності 136 «Металургія»спеціалізації «Ливарне виробництво
чорних та кольорових металів та сплавів» розроблена робочою групою за другим
(магістерським)рівнем навчально-наукового інституту промислових технологій, дизайну та
менеджменту тимчасово до введення в дію стандарту вищої освіти з спеціальності.
ВНЕСЕНО
Кафедрою технології та управління ливарними процесами
(назваструктурногопідрозділузакладувищоїосвіти)
В розробці освітньо-професійної програми брали участь здобувачі вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем з спеціальності 136 «Металургія» - Морозов Олександр (2019 р. вступу),
Гунін Олександр (2019 р. вступу).

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:
Назва організації,
підприємства тощо
Асоціація ливарників
України
ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС
УКРАЇНИ»

Посада, наукова ступінь та
вчене звання,
Президент АЛУ, доктор
технічних наук, професор
Заступник директора
інспекційного департаменту,
кандидат технічних наук
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ПІБ
Шинський Олег
Йосипович
Попов Сергій
Віталійович

Підпис

Дата

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 від25.06.2019) 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 ОНПУ;
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів з спеціальності 136
«Металургія»;
- екзаменаційна комісія спеціальності 136 «Металургія»;
- приймальна комісія ОНПУ.
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 Навчальнонаукового інституту (УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*,
Українсько-польськогонавчально-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 – Українськонімецького 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.

4

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 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(Примітка: виключно для освітньонаукових програм за третім (освітньо-науковим) рівнем).
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://edumns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf(Примітка: виключно для освітньо-наукових
програм за третім (освітньо-науковим) рівнем).
2.10
A
TuningGuidetoFormulatingDegreeProgrammeProfilesIncludingProgrammeCompetencesandProgram
meLearningOutcomes. -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
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2.15Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова
редакція). Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37.
https://opu.ua/document/2501
2.16 Положення про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін.
Введено в дію наказом ректора від __березня 2020 р. № __. https://opu.ua/document/2289
3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА
Навчальний заклад
Одеський національний політехнічний університет
Рівень вищої освіти
Другий (магістерський)
Ступінь,
що Магістр
присуджується
Назва галузі знань
13Механічнаінженерія
Назва спеціальності 136Металургія
Назва спеціалізації
Ливарневиробництвочорних та кольоровихметалів та сплавів
Наявність
Сертифікат про акредитацію МОН України, НД 1695121, дійсний до 01.07.2022.
акредитації
Документ про вищу Диплом магістра;
освіту, що видається Додаток до диплома магістра європейського зразка.
випускникам
Передумови
Наявність ступеня бакалавра або магістра.
Обсяг кредитів ЄКТС, 90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки за денною та заочною
необхідний
для формами здобуття освіти – 1 рік 4 місяців.
здобуття освіти
Термін дії освітньої 2021 – 2022 рр.
програми
Цикл/рівень
FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – сьомий рівень, НРК – сьомий рівень
Обмеження щодо Обмеження відсутні
форм навчання
Кваліфікація освітня
Магістр з спеціальності 136Металургія за спеціалізацією Ливарне виробництво
чорних та кольорових металів та сплавів
Кваліфікація,
що Ступінь вищої освіти – Магістр
присвоюється
Спеціальність – 136Металургія
випускникам
Спеціалізація – Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів
Освітня програма – Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та
сплавів
Мова (и)
Українська
викладання
Інтернет-адреса
https://opu.ua/ru/education/programs/mag-136-0
постійного
розміщення опису
освітньої програми
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.
В
Характеристика програми
Предметна область, Зазначаються у відповідності до стандарту вищої освіти (за наявності):
напрям
Об’єкти вивчення:наукові основи, технології та обладнання металургії
(відповідно до спеціалізації).
Цілі (мета) навчанняпідготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати
сучасні технології металургійного виробництва.
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Фокус програми:
Загальна /
спеціальна
Орієнтація програми
Особливості
та
відмінності

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

Освітньо-професійна
Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін ,
повязаних з іноваційними поглядами на предметну область, т.т. можливість
донести до студентів передові світові технології.
С
Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність
до Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах
працевлаштування
та у вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне
працевлаштування
Академічні
права Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнемвищої
випускників
освіти.
D
Стиль та методика навчання
Підходи
до Лекції, лабораторні та практичні роботи, дослідження, участь у
викладання та
міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням
навчання
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
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у металургії або у процесі
компетентність
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій
та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальнікомпетентн ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ості
ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК7. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК12. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК14. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
Спеціальні
СК1. Здатність демонструвати розуміння необхідності дотримання професійних
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і етичних стандартів високого рівня при вирішенні проблем.
СК2.Здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних
проблем на основі досліджень в рамках спеціалізації.
СК3.Здатність демонструвати розуміння відповідних промислових стандартів у
ливарному та металургійному виробництві.
СК4. Здатність демонструвати широке розуміння проблем якості в галузі.
СК5. Здатність застосовувати інформаційні технології при дослідженні та
оптимізації процесів.
СК6.Здатність працювати в групі над великими проектами в галузі.
СК7.Здатність розуміти потреби користувачів і клієнтів і важливість таких
питань як естетика у процесі проектування.
СК8.Здатність демонструвати розуміння відповідних промислових стандартів у
наукових дослідженнях.
СК9.Здатність розуміти і враховувати екологічніта економічні міркування, що
впливають на реалізацію технічних рішень в металургії.
СК10.Здатність досліджувати, аналізувати і вдосконалювати технологічні
процеси в галузі відповідно до спеціалізації.
СК11.Здатність виявляти об’єкти для вдосконалення техніки і технології
відповідно до спеціалізації.
СК12.Здатність науково обґрунтовувати вибір матеріалів та обладнання для
реалізації технологій галузі.
СК13. Уміння враховувати сучасні тенденції проектування технологій в галузі.
СК14. Уміння вибирати і застосовувати на практиці методи дослідження,
планування і проводити необхідні експерименти, інтерпретувати результати і
робити висновки щодо оптимальності рішень, що приймаються.
СК15.Здатність демонструвати розуміння ширшого міждисциплінарного
інженерного контексту і його основних принципів при вирішенні
проблемгалузі.
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 успіху.
РН3. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, норми
толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці 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 креативної
діяльності, системного мислення у професійній сфері.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту, авторського праву, професійної
педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості
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
характерні 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 різноманіття,
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G
Специфічні
характеристики
кадрового
забезпечення

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 якісного
виконання робіт у професійній сфері.
РН14. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та
переконання.
РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних умов праці та
навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій
діяльності.
РН16. Здатність обрати і обґрунтувати вихідну сировину, матеріали та
напівпродукти відповідно до умов металургійного виробництва за
спеціалізацією з урахуванням технологічних та інших невизначеностей.
РН17.Здатність розрахувати витратні показники сировини, матеріалів та енергії
для впливу на продуктивність агрегату та на якість кінцевого продукту за
спеціалізацією з урахуванням технологічних та інших невизначеностей.
РН18.Вміти дотримуватись професійних і етичних стандартів високого рівня
при вирішенні проблем.
РН19.Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових
проектів.
РН20.Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних
досліджень.
РН21.Вміти володіти теорією та практикою ювелірного та художнього литва.
РН22.Здатність керувати складними процесами.
РН23.Вміти проектувати оснастку для спеціальних видів литва.
РН24. Уміння визначити і сформулювати задачу оптимізації процесу з
урахуванням невизначеності та вибрати метод її рішення, визначити
оптимальні параметри технології за спеціалізацією.
РН25. Здатність вибрати і обґрунтувати методику дослідження, уміти за
допомогою методів математичного планування скласти план експерименту,
обрати прилади і обладнання для проведення експерименту.
РН26. Здатність критично сприймати та обробляти експериментальні дані і на
їх основі визначати оптимальні показники технологічного процесу.
РН27. Здатність обґрунтовувати і виконувати науково-дослідні проекти,
оформлювати відповідну документацію, відповідно до існуючих стандартів та
інших вимог.
РН28. Вмітивикористовувати сучасні інформаційні технології при дослідженні
та оптимізації процесів.
РН29. Здатність обирати і використовувати дослідницькі методи та
інтерпретувати результати експериментів і досліджень.
РН30. Вміти застосовувати системний підхід до вирішення інженерних
проблем на основі досліджень в рамках спеціалізації.
РН31. Вміти дотримуватись відповідних промислових стандартів у ливарному
та металургійному виробництві.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
100% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу
дисциплін професійної підготовки, які мають відповідні наукові ступені до
дисциплін, що викладають
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Національна
кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність
І
Умови

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

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських
розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua
Академічна мобільність
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
На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами
України
У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ОНПУ та
університетами партнерами.
Навчання іноземних здобувачів
На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська мова як
іноземна»
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4 ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
4.1
Розподіл змісту освітньо-професійної
компонентів та циклами підготовки
№
п/п

Цикл підготовки

1

Навчальні дисципліни загальної
підготовки
Навчальні дисципліни
професійної підготовки
Курсові проекти
Практична підготовка
Атестація
Дисципліни за іншими рівнями та
ОП**:
-магістр за ОПП
Всього за весь термін навчання:
-магістр за ОПП

2
3
4
3

4

програми

за

групами

освітніх

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти
(кредитів / %)
Обов’язкові
Вибіркові
Всього за весь
компоненти ОП
компоненти ОП
термін навчання
(обов’язкова
(вибіркова частина
частина за НП)
за НП)
12,0/13,3
3,0/3,4
15/16,7
25,5/28,4

19,5/21,6

45/50

Немає
12,0/13,3
18,0/20

Немає
Немає
Немає

Немає
12/13,3
18/20

Немає

4,5/ 5

4,5 / 5

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
1

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)
2
1. Обов’язкові компоненти ОПП
1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки

ОЗ01
ОЗ02
ОЗ03
ОЗ04

Професійнаіноземнамова (Англійськамова, Німецькамова, Іспанськамова)
Інтелектуальнавласність та авторське право
Комерційнадіяльність та управління проектами і Start-Up-ами
Безпекатехнічних систем

ОП01
ОП02
ОП03
ОП04
ОП05

Інноваційніпроблемигалузі
Концепціякеруванняформоутвореннямвиливків
Оснастка дляспеціальнихвидівлиття
Управлінняливарнимипроцесами
САПРливарнихтехнологій

Кількість
кредитів
ЄКТС
3

Форма
підсумк.
контролю
4

3,0
3,0
3,0
3,0

З
З
З
Е

4,5
9,0
4,5
4,5

3,0

Е
Е
З
Е
З

12,0

З

18,0

Е

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки

1.3 Курсові проекти
К01

1.4 Практична підготовка
ПП01

Переддипломна практика

1.5 Атестація
А01

Кваліфікаційна робота

67,5

Загальний обсяг обов'язкових компонентів:
2. Вибіркові компоненти ОПП*
2.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки
ВЗ01
ВЗ02
ВЗ03
ВЗ04

Українськамова як іноземна**
Кадровий менеджмент
Організаційнапсихологія
Системиефективнихкомунікацій

4,5
3,0
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З
З
З
З

Шифр
ОК
ВЗ05

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

Кількість
кредитів
ЄКТС

Форма
підсумк.
контролю

Професійнапедагогіка

З

2.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки
ВП01
ВП02
ВП03
ВП04
ВП05
ВП06
ВП07
ВП08
ВП09
ВП10
ВП11
ВП12

Металургіякольоровихметалів
Плавка кольоровихметалів
Інтелектуальніметоди та системирозпізнаннядефектівлиття
Художнєлитво
Ювелірнєлитво
Сучасніметодитермодинамічноїінженеріїповерхонь
Теорія та практика науковихдосліджень
Теоріяексперименту в науковихдослідженнях
Інтелектуальніметоди в матеріалознавствіливарнихсплавів
Кристалографія та мінералогія
Управлінняпроцесамиотриманнявиливків з заданимивластивостями
Математичнемоделюваннятехнічних систем

Е
Е
Е
Е
Е
Е
З
З
З
Е
Е
Е

6,0

4,5

4,5

4,5
22,5
90,0

Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Примітка:
**Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на:вибірнавчальних
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 правовибирати навчальні
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного
факультету чи підрозділу.
**Дисципліна викладається додатково тільки для іноземних студентів

4.3
Структурно-логічна схема ОПП магістра. Короткий опис логічної послідовності
вивчення компонент освітньої програми:
1 семестр - 30

2 семестр - 30

3 семестр - 30

Професійнаіноземнамова
(Англійськамова,
Німецькамова,
Іспанськамова)
3,0

Інтелектуальнавласність та авторське право

Переддипломна
практика
12,0

Інтелектуальнавласність та
авторське право
3,0

Концепція керування формоутворенням виливків
4,5

Комерційнадіяльність та
управління проектами
і Start-Up-ами
3,0

Кадровий менеджмент/
Організаційнапсихологія/
Системиефективнихкомунікацій/Професійнапедагогіка

Безпекатехнічних систем
3,0

Металургіякольоровихметалів/
Плавка кольоровихметалів/
Інтелектуальніметоди та
системирозпізнаннядефектівлиття

3,0

3,0

6,0

Інноваційніпроблемигалузі
4,5

Художнє литво/
Ювелірнє литво/
Сучасні методи термодинамічної інженерії поверхонь
4,5
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Кваліфікаційна
робота
18,0

Концепція керування
формоутворенням виливків
4,5

Теорія та практика науковихдосліджень/
Теоріяексперименту в науковихдослідженнях/
Інтелектуальніметоди в
матеріалознавствіливарнихсплавів
4,5

Оснастка
дляспеціальнихвидівлиття
4,5

Кристалографія та мінералогія/
Управлінняпроцесамиотриманнявиливків з
заданимивластивостями/
Математичнемоделюваннятехнічних систем
4,5

Сапрливарнихтехнологій
3,0

ОК за іншими рівнями та ОП

Умовні позначення:
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА
ОК загальної
ОК професійної
підготовки
підготовки

ОК загальної
підготовки

кр – кількість кредитів

13

ОК професійної
підготовки

ОКза іншими рівнями
та ОП

СК15

СК14

СК13

СК12

СК11

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6

СК5

СК4

СК3

СК2

СК1

ЗК14

ЗК13

ЗК12

ЗК11

Спеціальні компетентності

ЗК10

ЗК9

ЗК8

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

Загальні компетентності

ЗК1

Шифри
освітніх
компоне
нт ОПП

Інтегральна
компетентність

5.1. Матриці співвідношення компетентностей до освітніх компонентів

Дисциплінизагальної підготовки
ОЗ01

+

ОЗ02

+

ОЗ03

+

ОЗ04

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
Дисципліни професійної підготовки

ОП01

+

+

+

+

ОП02

+

+

+

+

ОП03

+

+

+

+

ОП04

+
+

+
+

+
+

+

ОП05

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Курсові проекти
Практична підготовка
ПП01

+

+

+

+

+
Атестація

А01

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

СК15

СК14

СК13

+

СК12

СК10

+

СК11

СК9

СК8

СК7

СК6

СК5

СК4

СК3

СК2

СК1

ЗК14

ЗК13

ЗК12

ЗК11

Спеціальні компетентності

ЗК10

ЗК9

ЗК8

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

Загальні компетентності

ЗК1

Інтегральна
компетентність

Шифри
освітніх
компонент

Вибіркові компоненти
Дисципліни загальної підготовки
ВЗ01

+

+

ВЗ02

+

+

+

ВЗ03

+

+

ВЗ04

+
+

+

+

+

ВЗ05

+

+

+

+

+

+

+
Дисципліни професійної підготовки

ВП01

+

+

+

+

+

ВП02

+

+

+

+

+

+

ВП03

+

+

+

+

+

+

ВП04

+

+

+

ВП05

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

ВП06
ВП07
ВП08
ВП09
ВП10
ВП11
ВП12

+
15

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

5.2 Матриці співвідношення результатів навчання до компетентностей

ПРН 1
ПРН 2
ПРН 3

+

+

+

+

+

+

ПРН 4
ПРН 5
ПРН 6

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

ПРН 10

+

+

+

+

ПРН 11

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

ПРН 12

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

ПРН 15

+

ПРН 16

+

+

+

ПРН 17

+

+
+

+
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+

+

СК15

СК14

СК13

СК12

СК11

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6

СК5

СК4

СК3

+

+

ПРН 9

ПРН 14

СК2

+

+

+

+

+

+

ПРН 13

+

+

+
+

СК1

+

+

+

+

ЗК14

ЗК13

ЗК12

ЗК11

Спеціальні компетентності

ЗК10

ЗК9

ЗК8

ЗК7

ЗК6

+

+

ПРН 7
ПРН 8

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

Загальні компетентності

ЗК1

Програмні
результати
навчання

+

+

+

ПРН 21

+

+

+

+

+

+

СК15

СК14

СК13

СК12

СК11

+

СК10

+

СК9

СК8

СК6

+

СК7

+

СК5

СК4

СК1

СК3

ЗК14

СК2

ЗК13

ЗК9

ЗК8

+

ЗК7

+

ЗК6

+

ЗК5

ПРН 19

ЗК4

+

ЗК3

+

ЗК2

+

ЗК1

ПРН 18

ПРН 20

ЗК12

Спеціальні компетентності

ЗК11

Загальні компетентності

ЗК10

Програмні
результати
навчання

+

+

ПРН 22

+

ПРН 23

+

ПРН 24

+

ПРН 25

+

+

+

ПРН 27

+
+

+

+

ПРН 26

ПРН 28

+

+

+

ПРН 29

+

+
+

+

+

ПРН 31

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

ПРН 30

+

+

+

+

+

5.3 Матриці співвідношення результатів навчання до компетентностей

ПРН 7
ПРН 8

+

+

ПРН 9

+

ПРН 10

+

ПРН 11

+

ПРН 12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

ПРН 13
ПРН 14

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ВП12

+

ВП11

ПРН 6

+

ВП10

+

+
+

+

ПРН 5

ВП09

ПРН 4

ВП08

+

+

ВП07

+

ВП06

+

ВП05

ПРН 3

+

ВП04

+

+

ВП03

+

ВП02

+

ВП01

+

ВЗ05

+

ВЗ04

А01

+

ВЗ03

ПП01

+

ВЗ02

ОП05

+

ВЗ01

ОП04

+

ОП03

ПРН 2

ОП02

+

ОП01

+

ОЗ04

ПРН 1

ОЗ03

ОЗ02

Шифри освітніх компонент

ОЗ01

Програмні
результати
навчання

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 15

+

ПРН 16

+
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+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

ПРН 18

+

+

ПРН 19

+

+

ПРН 20

+

+

+
+
+

+

+

ПРН 23

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ВП12

ВП11

ВП10

ВП09

ВП08

ВП07

ВП06

+

+
+

+

+

+

+

ПРН 24

+

ПРН 25

+

ПРН 26

+

ПРН 27

+

+

ПРН 29

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ПРН 28

ПРН 31

+

+

+

+

ПРН 22

+

+

ПРН 21

ПРН 30

ВП04

ВП03

ВП02

ВП01

ВЗ05

ВЗ04

ВЗ03

ВЗ02

+

ВП05

ПРН 17

ВЗ01

А01

ПП01

ОП05

ОП04

ОП03

ОП02

ОП01

ОЗ04

ОЗ03

ОЗ02

Шифри освітніх компонент

ОЗ01

Програмні
результати
навчання

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
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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 видачею документів встановленого зразка про присудження йому
відповідного освітнього ступеня магістра та присвоєнням кваліфікації: магістр з металургії,
«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів». Атестація здійснюється
відкрито і публічно.
Форма атестації

Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи.

Вимоги
до Регламентобсягу (кількість сторінок) та структура роботи у відповідності
кваліфікаційної
до затвердженого Положення щодо оформлення кваліфікаційних робіт
роботи
здобувачів вищої освіти (магістр).
Перевірка на плагіат.
Оприлюднення кваліфікаційної роботи у репозитарії ОНПУ.
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 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.
Інформаційний додаток до ОП – Співвідношення компетентностей, результатів навчання до
вибіркових освітніх компонентів
Шифр
вибіркової
ОК

Назва
вибіркової
ОК

ВЗ01

Українськамов
а як іноземна**

Компетентності

Результати навчання

Здатність розв’язувати складні
задачі і проблеми у металургії
або у процесі навчання, що
передбачає
проведення

РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
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досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог.
ЗК4. Здатність спілкуватися з
представниками
інших
професійних груп різного
рівня (з експертами з інших
галузей
знань/видів
економічної діяльності).

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.
ЗК5. Здатність мотивувати
людей та рухатися до спільної
мети.

ВЗ02

Кадровий
менеджмент

ЗК7.
Здатність
бути
критичним і самокритичним.

ВЗ03

Організаційнап
сихологія

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.
ЗК5. Здатність мотивувати
людей та рухатися до спільної
мети.
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РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.
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
успіху.
РН14.
Вмітичітко,
послідовно
та
логічновисловлюватисвої думки та переконання.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН2.
Вміти
використовувати
комунікаційні
технології для підтримування гармонійних ділових
та особистісних контактів, як передумову ділового
успіху.
РН3. Знати та розуміти закони та методи
міжособистісних комунікацій, норми толерантності,
ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної
праці в колективі, адаптивності.
РН4. Уміти складати психологічний портрет людини,
підбирати робітників на визначені посади, знаходити
шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного
управління персоналом.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту,
авторського праву, професійної педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН7. Займатися самоаналізом, використовувати
методи адекватної оцінки (самооцінки), критики
(самокритики), долати власні недоліки.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН2.
Вміти
використовувати
комунікаційні
технології для підтримування гармонійних ділових
та особистісних контактів, як передумову ділового
успіху.
РН3. Знати та розуміти закони та методи
міжособистісних комунікацій, норми толерантності,
ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної
праці в колективі, адаптивності.
РН4. Уміти складати психологічний портрет людини,
підбирати робітників на визначені посади, знаходити
шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного
управління персоналом.

ЗК7.
Здатність
бути
критичним і самокритичним.
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.
ЗК1. Навички використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.

ВЗ04

Системиефекти
внихкомунікаці
й

ЗК5. Здатність мотивувати
людей та рухатися до спільної
мети.

ЗК7.
Здатність
бути
критичним і самокритичним.
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.
ЗК1. Навички використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
ВЗ05

Професійнапед
агогіка

ЗК2.
Вміння
ставити
та
проблеми.

виявляти,
вирішувати

ЗК4. Здатність спілкуватися з
представниками
інших
професійних груп різного
рівня (з експертами з інших
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РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та
підходи творчої та креативної діяльності, системного
мислення у професійній сфері.
РН7. Займатися самоаналізом, використовувати
методи адекватної оцінки (самооцінки), критики
(самокритики), долати власні недоліки.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН2.
Вміти
використовувати
комунікаційні
технології для підтримування гармонійних ділових
та особистісних контактів, як передумову ділового
успіху.
РН3. Знати та розуміти закони та методи
міжособистісних комунікацій, норми толерантності,
ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної
праці 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 креативної діяльності, системного
мислення у професійній сфері.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту,
авторського праву, професійної педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН7. Займатися самоаналізом, використовувати
методи адекватної оцінки (самооцінки), критики
(самокритики), долати власні недоліки.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН2.
Вміти
використовувати
комунікаційні
технології для підтримування гармонійних ділових
та особистісних контактів, як передумову ділового
успіху.
РН3. Знати та розуміти закони та методи
міжособистісних комунікацій, норми толерантності,
ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної
праці в колективі, адаптивності.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту,
авторського праву, професійної педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН4. Уміти складати психологічний портрет людини,
підбирати робітників на визначені посади, знаходити
шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного
управління персоналом.

галузей
знань/видів
економічної діяльності).
ЗК5. Здатність мотивувати
людей та рухатися до спільної
мети.

ЗК6. Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).

ЗК7.
Здатність
бути
критичним і самокритичним.
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.
ЗК10. Здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел.

РН6. Знати основи кадрового менеджменту,
авторського праву, професійної педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН4. Уміти складати психологічний портрет людини,
підбирати робітників на визначені посади, знаходити
шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного
управління персоналом.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту,
авторського праву, професійної педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН4. Уміти складати психологічний портрет людини,
підбирати робітників на визначені посади, знаходити
шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного
управління персоналом.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту,
авторського праву, професійної педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН7. Займатися самоаналізом, використовувати
методи адекватної оцінки (самооцінки), критики
(самокритики), долати власні недоліки.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН1. Вміти використовувати методи та правила
управління інформацією та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володіти методиками та
сучасними засобами інформаційних технологій.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.

ВП01

Металургіякол
ьоровихметалів

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.

ЗК13. Здатність працювати в
міжнародному контексті.

ЗК14. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

РН2.
Вміти
використовувати
комунікаційні
технології для підтримування гармонійних ділових
та особистісних контактів, як передумову ділового
успіху.
РН3. Знати та розуміти закони та методи
міжособистісних комунікацій, норми толерантності,
ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної
праці в колективі, адаптивності.
РН10. Знати методологію системних досліджень,
методів дослідження та аналізу складних об'єктів та
процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття,
багатофункціональність для розв’язання прикладних
завдань в галузі професійної діяльності.
РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та
підходи творчої та креативної діяльності, системного
мислення у професійній сфері.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
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СК4. Здатність демонструвати
широке розуміння проблем
якості в галузі.

спеціальності.
РН10. Знати методологію системних досліджень,
методів дослідження та аналізу складних об'єктів та
процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття,
багатофункціональність для розв’язання прикладних
завдань в галузі професійної діяльності.
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.

СК9. Здатність розуміти і
враховувати екологічні та
економічні міркування, що
впливають на реалізацію
технічних
рішень
в
металургії.

СК10.
Здатність
досліджувати, аналізувати і
вдосконалювати технологічні
процеси в галузі відповідно
до спеціалізації.

РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних
умов праці та навколишнього середовища при
проведенні досліджень та у виробничій діяльності.
РН16. Вміти обрати і обґрунтувати вихідну
сировину, матеріали та напівпродукти відповідно до
умов металургійного виробництва за спеціалізацією з
урахуванням
технологічних
та
інших
невизначеностей.
РН17. Вмітирозрахувативитратніпоказникисировини,
матеріалів та енергії для впливу на продуктивність
агрегату та на якістькінцевого продукту за
спеціалізацією з урахуваннямтехнологічних та
іншихневизначеностей.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН25. Вміти вибрати і обґрунтувати методику
дослідження,
уміти за
допомогою
методів
математичного
планування
скласти
план
експерименту, обрати прилади і обладнання для
проведення експерименту.

СК12. Здатність науково
обґрунтовувати
вибір
матеріалів та обладнання для
реалізації технологій галузі.

ВП02

Плавка
кольоровихмет
алів

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

РН26. Вміти критично сприймати та обробляти
експериментальні дані і на їх основі визначати
оптимальні показники технологічного процесу.
РН28. Вміти використовувати сучасні інформаційні
технології при дослідженні та оптимізації процесів.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН1. Вміти використовувати методи та правила
управління інформацією та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володіти методиками та
сучасними засобами інформаційних технологій.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.
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РН2.
Вміти
використовувати
комунікаційні
технології для підтримування гармонійних ділових
та особистісних контактів, як передумову ділового

успіху.
РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та
підходи творчої та креативної діяльності, системного
мислення у професійній сфері.
ЗК13. Здатність працювати в
міжнародному контексті.

РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.
РН9. Вміти використовувати методи та методики
проведення наукових та прикладних досліджень.

ЗК14. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

СК1. Здатність демонструвати
розуміння
необхідності
дотримання професійних і
етичних стандартів високого
рівня при вирішенні проблем.

СК10.
Здатність
досліджувати, аналізувати і
вдосконалювати технологічні
процеси в галузі відповідно
до спеціалізації.
СК11. Здатність виявляти
об’єкти для вдосконалення
техніки
і
технології
відповідно до спеціалізації.

СК12.
Здатність
науково
обґрунтовувати
вибір
матеріалів та обладнання для
реалізації технологій галузі.

ВП03

Інтелектуальні
методи та
системирозпізн
аннядефектівл
иття

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.
ЗК10. Здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
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РН18. Вміти дотримуватись професійних і етичних
стандартів високого рівня при вирішенні проблем.
РН19. Вмітипрацювати з фахівцями з різнихгалузей в
рамках науковихпроектів.
РН11. Вміти складати реферати, анотації, аналітичні
огляди тощо, систематично читати літературу за
фахом (у тому числі закордонну).
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.
РН27. Вміти обґрунтовувати і виконувати науководослідні
проекти,
оформлювати
відповідну
документацію, відповідно до існуючих стандартів та
інших вимог.
РН28. Вміти використовувати сучасні інформаційні
технології при дослідженні та оптимізації процесів.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.
РН10. Знати методологію системних досліджень,
методів дослідження та аналізу складних об'єктів та
процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття,
багатофункціональність для розв’язання прикладних
завдань в галузі професійної діяльності.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН25. Вміти вибрати і обґрунтувати методику
дослідження,
уміти за
допомогою
методів
математичного
планування
скласти
план
експерименту, обрати прилади і обладнання для
проведення експерименту.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН1. Вміти використовувати методи та правила
управління інформацією та роботу з документами за

інформації з різних джерел.

професійним спрямуванням. Володіти методиками та
сучасними засобами інформаційних технологій.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.

РН2.
Вміти
використовувати
комунікаційні
технології для підтримування гармонійних ділових
та особистісних контактів, як передумову ділового
успіху.
РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та
підходи творчої та креативної діяльності, системного
мислення у професійній сфері.

ЗК13. Здатність працювати в
міжнародному контексті.

РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.
РН9. Вміти використовувати методи та методики
проведення наукових та прикладних досліджень.

ЗК14. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

СК1. Здатність демонструвати
розуміння
необхідності
дотримання професійних і
етичних стандартів високого
рівня при вирішенні проблем.

СК5. Здатність застосовувати
інформаційні технології при
дослідженні та оптимізації
процесів.

ВП04

Художнєлитво

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

РН18. Вміти дотримуватись професійних і етичних
стандартів високого рівня при вирішенні проблем.
РН19. Вмітипрацювати з фахівцями з різнихгалузей в
рамках науковихпроектів.
РН11. Вміти складати реферати, анотації, аналітичні
огляди тощо, систематично читати літературу за
фахом (у тому числі закордонну).
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.
РН28. Вміти використовувати сучасні інформаційні
технології при дослідженні та оптимізації процесів.
РН30. Вміти застосовувати системний підхід до
вирішення інженерних проблем на основі досліджень
в рамках спеціалізації.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.
РН30. Вміти застосовувати системний підхід до
вирішення інженерних проблем на основі досліджень
в рамках спеціалізації.

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.
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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.
РН21. Вміти володіти теорією
ювелірного та художнього литва.
СК1. Здатність демонструвати
розуміння
необхідності
дотримання професійних і
етичних стандартів високого
рівня при вирішенні проблем.
СК7.
Здатність
розуміти
потреби
користувачів
і
клієнтів і важливість таких
питань як естетика у процесі
проектування.
СК11. Здатність виявляти
об’єкти для вдосконалення
техніки
і
технології
відповідно до спеціалізації.

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

ВП05

Ювелірнелитво

ЗК13. Здатність працювати в
міжнародному контексті.

практикою

РН18. Вміти дотримуватись професійних і етичних
стандартів високого рівня при вирішенні проблем.
РН19. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей
в рамках наукових проектів.
РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних
умов праці та навколишнього середовища при
проведенні досліджень та у виробничій діяльності.
РН18.
Вмітидотримуватисьпрофесійних
і
етичнихстандартіввисокогорівня
при
вирішенні
проблем.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН26.
Вміти
критично
сприймати
та
оброблятиекспериментальнідані
і
на
їхосновівизначатиоптимальніпоказникитехнологічно
гопроцесу.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
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.
РН21. Вміти володіти теорією
ювелірного та художнього литва.

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.

та

та

практикою

РН16. Вміти обрати і обґрунтувати вихідну
сировину, матеріали та напівпродукти відповідно до
умов металургійного виробництва за спеціалізацією з
урахуванням
технологічних
та
інших
невизначеностей.
РН25. Вмітивибрати і обґрунтувати методику
дослідження,
уміти
за
допомогоюметодівматематичногоплануванняскласти
план експерименту, обрати прилади і обладнання для
проведенняексперименту.
РН17. Вмітирозрахувативитратніпоказникисировини,
матеріалів та енергії для впливу на продуктивність
агрегату та на якістькінцевого продукту за
спеціалізацією з урахуваннямтехнологічних та
іншихневизначеностей.
РН18. Вміти дотримуватись професійних і етичних
стандартів високого рівня при вирішенні проблем.

ЗК14.

Здатність

виявляти
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РН18. Вміти дотримуватись професійних і етичних

ініціативу та підприємливість.

стандартів високого рівня при вирішенні проблем.
РН19. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей
в рамках наукових проектів.

СК1. Здатність демонструвати
розуміння
необхідності
дотримання професійних і
етичних стандартів високого
рівня при вирішенні проблем.
СК7.
Здатність
розуміти
потреби
користувачів
і
клієнтів і важливість таких
питань як естетика у процесі
проектування.

СК11. Здатність виявляти
об’єкти для вдосконалення
техніки
і
технології
відповідно до спеціалізації.

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

ВП06

ЗК12. Здатність проводити
Сучасніметодитер дослідження на відповідному
модинамічноїінж рівні.
енеріїповерхонь

ЗК14. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

РН15. Мати знання щодо забезпечення безпечних
умов праці та навколишнього середовища при
проведенні досліджень та у виробничій діяльності.
РН18.
Вмітидотримуватисьпрофесійних
і
етичнихстандартіввисокогорівня
при
вирішенні
проблем.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН26.
Вміти
критично
сприймати
та
оброблятиекспериментальнідані
і
на
їхосновівизначатиоптимальніпоказникитехнологічно
гопроцесу.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.
РН30. Вміти застосовувати системний підхід до
вирішення інженерних проблем на основі досліджень
в рамках спеціалізації.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН1. Вміти використовувати методи та правила
управління інформацією та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володіти методиками та
сучасними засобами інформаційних технологій.
РН7. Вмітивикористовуватиметодиадекватноїоцінки
(самооцінки),
критики
(самокритики),
займатисясамоаналізом, долативласнінедоліки.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту,
авторського праву, професійної педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН7. Вмітивикористовуватиметодиадекватноїоцінки
(самооцінки),
критики
(самокритики),
займатисясамоаналізом, долативласнінедоліки.
РН18. Вміти дотримуватись професійних і етичних
стандартів високого рівня при вирішенні проблем.
РН19. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей
в рамках наукових проектів.

СК1. Здатність демонструвати
розуміння
необхідності
дотримання професійних і
етичних стандартів високого
рівня при вирішенні проблем.
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РН11. Вміти складати реферати, анотації, аналітичні
огляди тощо, систематично читати літературу за
фахом (у тому числі закордонну).
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.
СК5. Здатність застосовувати
інформаційні технології при
дослідженні та оптимізації
процесів.

СК10.
Здатність
досліджувати, аналізувати і
вдосконалювати технологічні
процеси в галузі відповідно
до спеціалізації.

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

ВП07

Теорія та
практика
науковихдослід
жень

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.

ЗК13. Здатність працювати в
міжнародному контексті.

РН17. Вміти розрахувати витратні показники
сировини, матеріалів та енергії для впливу на
продуктивність агрегату та на якість кінцевого
продукту
за
спеціалізацією
з
урахуванням
технологічних та інших невизначеностей.
РН18.
Вмітидотримуватисьпрофесійних
і
етичнихстандартіввисокогорівня
при
вирішенні
проблем.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН25. Вмітивибрати і обґрунтувати методику
дослідження,
уміти
за
допомогоюметодівматематичногоплануванняскласти
план експерименту, обрати прилади і обладнання для
проведенняексперименту.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН11. Вміти складати реферати, анотації, аналітичні
огляди тощо, систематично читати літературу за
фахом (у тому числі закордонну).
РН31.
Вмітидотримуватисьвідповіднихпромисловихстандар
тів у ливарному та металургійномувиробництві.
РН10. Знати методологію системних досліджень,
методів дослідження та аналізу складних об'єктів та
процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття,
багатофункціональність для розв’язання прикладних
завдань в галузі професійної діяльності.
РН15. Матизнаннящодозабезпеченнябезпечних умов
праці
та
навколишньогосередовища
при
проведеннідосліджень та у виробничійдіяльності.
РН14.
Вмітичітко,
послідовно
та
логічновисловлюватисвої думки та переконання.
РН19. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей
в рамках наукових проектів.

ЗК14. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

СК2. Здатність застосовувати
системний
підхід
до
вирішення
інженерних
проблем на основі досліджень
в рамках спеціалізації.
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РН13. Розуміти необхідність бути наполегливим у
досягненні мети та якісного виконання робіт у
професійній сфері.
РН14.
Вмітичітко,
послідовно
та
логічновисловлюватисвої думки та переконання.
РН9. Вміти використовувати методи та методики
проведення наукових та прикладних досліджень.
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.
СК6. Здатність працювати в
групі
над
великими
проектами в галузі.

РН19. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей
в рамках наукових проектів.
РН20. Мати професійну етичну поведінку при
виконанні професійних досліджень.

СК8. Здатність демонструвати
розуміння
відповідних
промислових стандартів у
наукових дослідженнях.

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

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.

ВП08

Теоріяекспери
менту в
науковихдослід
женнях

ЗК13. Здатність працювати в
міжнародному контексті.

РН18. Вміти дотримуватись професійних і етичних
стандартів високого рівня при вирішенні проблем.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН11. Вміти складати реферати, анотації, аналітичні
огляди тощо, систематично читати літературу за
фахом (у тому числі закордонну).
РН31.
Вмітидотримуватисьвідповіднихпромисловихстандар
тів у ливарному та металургійномувиробництві.
РН10. Знати методологію системних досліджень,
методів дослідження та аналізу складних об'єктів та
процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття,
багатофункціональність для розв’язання прикладних
завдань в галузі професійної діяльності.
РН15. Матизнаннящодозабезпеченнябезпечних умов
праці
та
навколишньогосередовища
при
проведеннідосліджень та у виробничійдіяльності.
РН14.
Вмітичітко,
послідовно
та
логічновисловлюватисвої думки та переконання.
РН19. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей
в рамках наукових проектів.

ЗК14. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

СК2. Здатність застосовувати
системний
підхід
до
вирішення
інженерних
проблем на основі досліджень
в рамках спеціалізації.

СК6. Здатність працювати в
групі
над
великими
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РН13. Розуміти необхідність бути наполегливим у
досягненні мети та якісного виконання робіт у
професійній сфері.
РН14.
Вмітичітко,
послідовно
та
логічновисловлюватисвої думки та переконання.
РН9. Вміти використовувати методи та методики
проведення наукових та прикладних досліджень.
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.
РН19. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей
в рамках наукових проектів.

проектами в галузі.

РН20. Мати професійну етичну поведінку при
виконанні професійних досліджень.

СК8. Здатність демонструвати
розуміння
відповідних
промислових стандартів у
наукових дослідженнях.

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

РН18. Вміти дотримуватись професійних і етичних
стандартів високого рівня при вирішенні проблем.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН1. Вміти використовувати методи та правила
управління інформацією та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володіти методиками та
сучасними засобами інформаційних технологій.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння
для розв’язання задач, які характерні обраній
спеціальності.

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.

ВП09

Інтелектуальні
методи в
матеріалознавс
твіливарнихспл
авів

РН2.
Вміти
використовувати
комунікаційні
технології для підтримування гармонійних ділових
та особистісних контактів, як передумову ділового
успіху.
РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та
підходи творчої та креативної діяльності, системного
мислення у професійній сфері.

ЗК13. Здатність працювати в
міжнародному контексті.

РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.
РН9. Вміти використовувати методи та методики
проведення наукових та прикладних досліджень.

ЗК14. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

СК1. Здатність демонструвати
розуміння
необхідності
дотримання професійних і
етичних стандартів високого
рівня при вирішенні проблем.

СК5. Здатність застосовувати
інформаційні технології при
дослідженні та оптимізації
процесів.

31

РН18. Вміти дотримуватись професійних і етичних
стандартів високого рівня при вирішенні проблем.
РН19. Вмітипрацювати з фахівцями з різнихгалузей в
рамках науковихпроектів.
РН11. Вміти складати реферати, анотації, аналітичні
огляди тощо, систематично читати літературу за
фахом (у тому числі закордонну).
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.
РН28. Вміти використовувати сучасні інформаційні
технології при дослідженні та оптимізації процесів.
РН30. Вміти застосовувати системний підхід до
вирішення інженерних проблем на основі досліджень
в рамках спеціалізації.

СК10.
Здатність
досліджувати, аналізувати і
вдосконалювати технологічні
процеси в галузі відповідно
до спеціалізації.
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.
ЗК10. Здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел.

РН27. Вміти обґрунтовувати і виконувати науководослідні
проекти,
оформлювати
відповідну
документацію, відповідно до існуючих стандартів та
інших вимог.
РН28. Вміти використовувати сучасні інформаційні
технології при дослідженні та оптимізації процесів.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН1. Вміти використовувати методи та правила
управління інформацією та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володіти методиками та
сучасними засобами інформаційних технологій.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.

РН5. Знати та розуміти закономірності, методи та
підходи творчої та креативної діяльності, системного
мислення у професійній сфері.
РН9. Вміти використовувати методи та методики
проведення наукових та прикладних досліджень.

ЗК13. Здатність працювати в
міжнародному контексті.
ВП10

Кристалографія
та мінералогія

РН10. Знати методологію системних досліджень,
методів дослідження та аналізу складних об'єктів та
процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття,
багатофункціональність для розв’язання прикладних
завдань в галузі професійної діяльності.
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.

ЗК14. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

СК9. Здатність розуміти і
враховувати
екологічніта
економічні міркування, що
впливають на реалізацію
технічних
рішень
в
металургії.

СК13. Уміння
сучасні

враховувати
тенденції
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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.
РН14. Вміти чітко, послідовно та логічно
висловлювати свої думки та переконання.
РН15. Матизнаннящодозабезпеченнябезпечних умов
праці
та
навколишньогосередовища
при
проведеннідосліджень та у виробничійдіяльності.
РН17. Вміти розрахувати витратні показники
сировини, матеріалів та енергії для впливу на
продуктивність агрегату та на якість кінцевого
продукту
за
спеціалізацією
з
урахуванням
технологічних та інших невизначеностей.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та

проектування
галузі.

технологій

в

вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН25. Вміти вибрати і обґрунтувати методику
дослідження,
уміти за
допомогою
методів
математичного
планування
скласти
план
експерименту, обрати прилади і обладнання для
проведення експерименту.

СК15.Здатність
демонструвати
розуміння
ширшого міждисциплінарного
інженерного контексту і його
основних
принципів
при
вирішенні проблем галузі.
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.
ЗК10. Здатність до пошуку,
оброблення
та
аналізу
інформації з різних джерел.

РН29. Вміти обирати і використовувати дослідницькі
методи та інтерпретувати результати експериментів і
досліджень.
РН30.
Вмітизастосовуватисистемнийпідхід
до
вирішенняінженерних проблем на основідосліджень
в рамках спеціалізації.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для
розв’язання
задач,
якіхарактерніобранійспеціальності.
РН1. Вміти використовувати методи та правила
управління інформацією та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володіти методиками та
сучасними засобами інформаційних технологій.
РН11. Вміти складати реферати, анотації, аналітичні
огляди тощо, систематично читати літературу за
фахом (у тому числі закордонну).

ЗК12. Здатність проводити
дослідження на відповідному
рівні.

ВП11

Управлінняпро
цесамиотриман
нявиливків з
заданимивласт
ивостями

РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.
РН10. Знати методологію системних досліджень,
методів дослідження та аналізу складних об'єктів та
процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття,
багатофункціональність для розв’язання прикладних
завдань в галузі професійної діяльності.

ЗК13. Здатність працювати в
міжнародному контексті.

ЗК14. Здатність виявляти
ініціативу та підприємливість.

СК2. Здатність застосовувати
системний
підхід
до
вирішення
інженерних
проблем
на
основі
досліджень
в
рамках
спеціалізації.
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РН10. Знати методологію системних досліджень,
методів дослідження та аналізу складних об'єктів та
процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття,
багатофункціональність для розв’язання прикладних
завдань в галузі професійної діяльності.
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.
РН19. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей
в рамках наукових проектів.
РН20.
Матипрофесійнуетичнуповедінку
при
виконанніпрофесійнихдосліджень.
РН6. Знати основи кадрового менеджменту,
авторського праву, професійної педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
РН8. Вмітизастосовуватизнання і розуміння для

розв’язання
якіхарактерніобранійспеціальності.
СК4. Здатність демонструвати
широке розуміння проблем
якості в галузі.

СК6. Здатність працювати в
групі
над
великими
проектами в галузі.

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.
СК2. Здатність застосовувати
системний
підхід
до
вирішення
інженерних
проблем
на
основі
досліджень
в
рамках
спеціалізації.
ВП12

Математичнем
оделюваннятех
нічних систем
СК5. Здатність застосовувати
інформаційні технології при
дослідженні та оптимізації
процесів.

задач,

РН22. Вміти керувати складними процесами.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН24. Вміти визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.
РН26.
Вміти
критично
сприймати
та
оброблятиекспериментальнідані
і
на
їхосновівизначатиоптимальніпоказникитехнологічно
гопроцесу.
РН1. Вмітивикористовуватиметоди та правила
управлінняінформацією та роботу з документами за
професійнимспрямуванням. Володіти методиками та
сучаснимизасобамиінформаційнихтехнологій.
РН8. Вміти застосовувати знання і розуміння для
розв’язання
задач,
які
характерні
обраній
спеціальності.
РН1. Вміти використовувати методи та правила
управління інформацією та роботу з документами за
професійним спрямуванням. Володіти методиками та
сучасними засобами інформаційних технологій.
РН25. Здатність вибрати і обґрунтувати методику
дослідження,
уміти за
допомогою
методів
математичного
планування
скласти
план
експерименту, обрати прилади і обладнання для
проведення експерименту.
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.
РН24. Уміння визначити і сформулювати задачу
оптимізації процесу з урахуванням невизначеності та
вибрати метод її рішення, визначити оптимальні
параметри технології за спеціалізацією.

РН28. Вміти використовувати сучасні інформаційні
технології при дослідженні та оптимізації процесів.
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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