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1. Вступ 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту» освітньо-професійна 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. 

Освітньо-професійну програму розроблено для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти освітнього ступеня магістр (професійного профілю). 

Освітня програма використовується під час : 

– проведення ліцензійної експертизи на провадження освітньої діяльності за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, інспектування освітньої діяльності 

за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів вищої освіти. 

2. Нормативні посилання 

– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти»; 

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010.– (Національний 

класифікатор України); 

– Класифікатор професій : ДК 003:2010.– (Національний класифікатор України); 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7; 

– Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. 

: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, 

Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 

с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

3. Визначення  

У цьому документі використано терміни та відповідні визначення, що подані у 

Законі України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта. 

4. Позначення і скорочення 

У цьому документі використані наступні позначення і скорочення: 

– ЄКТС (European Credit Transfer and Accumulation System) – Європейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система. 
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5. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою 

Згідно вимог ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» особа має право здобувати 

ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. 

6. Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми та їх 

розподіл 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.  

Розподіл кредитів ЄКТС за циклами загальної та професійної підготовки: 

Складові Кредитів ЄКТС 

Цикл загальної підготовки  (за спеціальністю): 52 

Навчальні дисципліни базової підготовки 8 

Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів) 10 

Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів) 34 

Цикл професійної підготовки за спеціалізацією Матеріалознавство 

порошкових композитів і покриттів 
38 

Навчальні дисципліни професіонально-практичної підготовки 38 

Цикл професійної підготовки за спеціалізацією Комп’ютерний 

дизайн матеріалів та нанотехнології 
38 

Навчальні дисципліни професійно-практичної підготовки 38 

Цикл професійної підготовки за спеціалізацією Металознавство та 

комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки 
38 

Навчальні дисципліни професійно-практичної підготовки 38 

Цикл професійної підготовки за спеціалізацією Металофізичні 

процеси та їх комп’ютерне моделювання 
38 

Навчальні дисципліни професійно-практичної підготовки 21 

Навчальні дисципліни професійно-практичної підготовки 

 (за вибором студентів) 
17 

Цикл професійної підготовки за спеціалізацією Інженерія та 

нанотехнології покриттів 
38 

Навчальні дисципліни професійно-практичної підготовки 29 

Навчальні дисципліни професійно-практичної підготовки 

 (за вибором студентів) 
9 

7. Очікувані результати навчання за циклом загальної підготовки 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 132 

Матеріалознавство студент після засвоєння цієї програми має продемонструвати такі 

результати навчання: 

7.1. Системні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СК-1 Здатність удосконалювати й розвивати 

свій інтелектуальний і культурний 

рівень, будувати траєкторію 

професійного розвитку й кар’єри 

ЗНАННЯ: 

- методик інтегрування знань при 

вирішенні проблем в широкому 

контексті матеріалознавчих та 

міждисциплінарних задач за умов 

недостатньої чи неповної інформації; 

- шляхів забезпечення можливості для 

оригінальності в розробці або 

застосуванні ідей в контексті 

СК-2 Здатність виявляти наукову сутність 

проблем у професійній сфері, 

знаходити адекватні шляхи щодо їх 

розв’язання 

СК-3 Здатність генерувати нові ідеї й 
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Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

нестандартні підходи до їх реалізації 

(креативність) 

наукового дослідження;  

- методів прийняття управлінських 

рішень, їх верифікації та валідації. 

 

УМІННЯ: 

- самостійно використовувати сучасні 

засоби і методи інформаційно-кому-

нікаційних технологій та глобальних 

інформаційних ресурсів в науково-

дослідницькій та розрахунково-

аналітичній діяльності в широкому 

(багатогалузевому, 

міждисциплінарному) контексті; 

- формулювати свої висновки та 

знання, та розумно їх обґрунтовувати 

для фахової та не фахової аудиторії; 

- навчатися значною мірою самостійно 

(self-directed) або автономно; 

- застосовувати творчі здібності для 

створення принципово нових ідей, що 

відрізняються від традиційних. 

СК-4 Здатність приймати управлінські 

рішення, оцінювати їх можливі 

наслідки й брати відповідальність за 

результати діяльності своєї та команди 

  

7.2. Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ІК-1 Здатність аналізувати, верифікувати, 

оцінювати повноту інформації в ході 

професійної діяльності, при 

необхідності доповнювати й 

синтезувати відсутню інформацію й 

працювати в умовах невизначеності 

ЗНАННЯ: 

- вітчизняних та світових досягнень 

науки і техніки у галузі 

матеріалознавства; 

-  спеціальної науково-технічної, 

патентної літератури у галузі 

матеріалознавства, порядку 

користування реферативними та 

довідково-інформаційними 

виданнями; 

-  методологічного підходу до 

пошуку, обробки та синтезуванню 

інформації; 

-  сучасних методик та методів 

проведення експериментальних робіт 

для вирішення проблем у галузі 

матеріалознавства; 

-  глибокі з природничих, соціально-

гуманітарних та економічних наук; 

-  основ організації комунікації 

державною та/або іноземною мовами 

у тому числі у міжкультурному 

середовищі. 

 

УМІННЯ: 

-  синтезувати відсутню інформацію 

у ході пошукової діяльності на 

ІК-2 Здатність досліджувати проблеми із 

використанням системного аналізу, 

синтезу та інших методів 

ІК-3 Здатність пропонувати концепції, 

моделі, винаходити й апробувати 

способи й інструменти професійної 

діяльності з використанням 

природничих, соціально-гуманітарних 

та економічних наук 

ІК-4 Здатність організувати багатобічну (у 

тому числі міжкультурну) 

комунікацію й управляти нею 
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Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

  підставі аналізу та оцінки повноти 

інформації;  

- обирати необхідні сучасні методи 

дослідження проблеми; 

- використовувати глибокі та 

ґрунтовні знання з природничих, 

соціально-гуманітарних та 

економічних наук для генерації нових 

концепцій, моделей тощо для 

вирішення проблем у професійній 

діяльності; 

- грамотно організовувати 

комунікацію із застосуванням 

різноманітних засобів з  урахуванням 

особистісних та культурних 

особливостей та управляти нею для 

вирішення поставленої проблеми. 

  

  

  

  

7.3. Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Соціально-особистісні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СОК-1 

Здатність орієнтуватися в системі 

загальнолюдських цінностей і 

цінностей світової й вітчизняної 

культури, розуміти значення 

гуманістичних цінностей для 

збереження й розвитку сучасної 

цивілізації 

ЗНАННЯ: 

- найважливіших досягнень сучасної 

національної та світової науки та 

культури; 

- організації та механізмів 

функціонування соціальних 

інститутів суспільства та місце і 

вплив людини в них; 

- основ  державно-правових процесів, 

законів України, законодавства в 

галузі, норм та заходів охорони праці, 

цивільної оборони, охорони здоров’я; 

- соціальних, етичних та правових 

норм; 

- основ психології та методів  

розв’язання соціальних, 

світоглядних, міжкультурних та 

особистих проблем; 

міжкультурних, міжнаціональних, 

міжрелігійних відмінностей,   основ 

особистісних відносин та  комунікації 

у соціальній, виробничий та 

дослідницькій діяльності для 

досягнення як особистої, так і 

спільної мети. 

СОК-2 

Здатність будувати професійну 

діяльність, бізнес і приймати рішення, 

керуючись засадами соціальної 

відповідальності, правових та етичних 

норм 

СОК-3 

Здатність розв’язувати світоглядні, 

соціально й особистісне значимі 

проблеми 

СОК-4 

Здатність вести професійну, у тому 

числі науково-дослідну діяльність у 

міжнародному середовищі 

СОК-5 

Здатність визначати, транслювати 

загальні цілі в професійній і 

соціальній діяльності 

СОК-6 Здатність до усвідомленого вибору 

стратегій міжособистісної взаємодії 

 

УМІННЯ: 

- об’єктивно оцінювати процеси 

сучасного суспільно-політичного 

життя у світі та Україні; 

- застосовувати процедури й 

технології захисту власних інтересів, 
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прав і свобод громадян та виконувати 

громадянські обов'язки; 

- ставити задачі перед собою та 

іншими і брати на себе 

відповідальність за прийняті рішення 

та їх виконання, у тому числі в 

соціальному,  екологічному 

контексті, в питаннях охорони праці 

та цивільного захисту в нештатних 

ситуаціях; 

- визначати, транслювати загальні 

цілі в професійній і соціальній 

діяльності, проектувати стратегію 

свого життя з урахуванням інтересів і 

потреб інших людей; 

- планувати, організовувати, керувати 

продуктивною працею в різних 

напрямах в групі та команді, 

виконувати різні функції в колективі 

та соціумі в цілому. 

7.4. Професійні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1 Здатність готувати технічні завдання 

на розроблення проектних рішень, 

розробляти нові матеріали  з 

використанням засобів автоматизації 

проектування та розрахунку рівня 

властивостей на основі сучасних 

систем й передового досвіду 

розроблення конкурентоспроможних 

матеріалів та виробів, брати участь у 

розгляді різної технічної документації, 

готувати необхідні огляди, відгуки, 

висновки 

ЗНАННЯ: 

- керівних матеріалів з розроблення й 

оформлення технічної документації; 

- конструкцій виробів та складів 

продукту, на які проектується 

технологічний процес; 

- систем і методів проектування 

технологічних процесів і режимів 

виробництва; 

- типових технологічних процесів і 

режимів виробництв; 

- технічних вимог до сировини, 

матеріалів та готової продукції.   

 

УМІННЯ: 

- розробляти нові та  використо-

вувати стандартні технології виготов-

лення виробів;  

- розробляти нові матеріали  з 

використанням засобів автоматизації 

проектування та розрахунку рівня 

властивостей на основі сучасних 

систем й передового досвіду 

розроблення конкурентоспроможних 

матеріалів та виробів; 

- вибирати шляхи та методики  

інженерних  розрахунків при конят-

руюванні нових матеріалів та виробів 

ПК-2 Здатність розробляти методичні й 

нормативні документи, пропозиції та 

проводити заходи щодо впровадження 

розроблених проектів і програм 

ПК-3 Здатність застосовувати нові сучасні 

методи розроблення технологічних 

процесів виготовлення виробів і 

об’єктів у сфері професійної 

діяльності з визначенням 

раціональних технологічних режимів 

роботи спеціального устаткування 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

з них; 

- оцінювати якісні та кількісні  пара-

метри  технологічних процесів; 

- розробляти проектну та технічну 

документацію. 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-4 Здатність розробляти технічні 

завдання на розробку нових матеріалів 

і технології їх виготовлення та 

оброблення, вибирати обладнання й 

технологічне оснащення, 

конструювати нестандартне 

устаткування та засоби технологічного 

оснащення 

ЗНАННЯ: 

- методичних та нормативних 

матеріалів з технологічної підготовки 

та організації виробництва; 

- основного технологічного 

устаткування і принцип його роботи; 

- технічних характеристик та 

економічних показників кращих 

вітчизняних і світових технологій; 

- методик стандартизації, 

сертифікації матеріалів, методів 

дослідження та контролю якості 

виробів на різних етапах розробки, 

виготовлення та експлуатації; 

- менеджменту якості на 

підприємстві; 

- сучасних технологічних заходів по 

підвищенню і забезпеченню 

надійності та довговічності виробів; 

- нормативних обмежень на гранично 

припустимі рівні при їхньому впливі 

на людину і природу; 

- заходів в галузі охорони праці на 

виробництві та цивільного захисту в 

умовах нештатних ситуацій. 

 

УМІННЯ: 

- використовувати інформацію щодо 

умов виготовлення та експлуатації 

виробів при розробці нового 

матеріалу та технології його 

оброблення, визначати та 

формулювати технічні вимоги до 

матеріалу виробів та можливості їх 

забезпечення, розробляти шляхи 

підвищення експлуатаційних 

властивостей вибраних матеріалів; 

- визначати необхідність проведення 

експертних досліджень зруйнованих 

виробів, вибирати методики для 

отримання достовірних даних та їх 

контролю, узагальнення їх 

ПК-5 Здатність оцінювати техніко-

економічну ефективність, розробки, 

дослідження нових матеріалів і 

технології їх виготовлення та 

оброблення, проектування 

нестандартного устаткування, 

технологічних процесів, брати участь 

у створенні системи менеджменту 

якості на підприємстві 

ПК-6 Здатність розробляти методичні й 

нормативні матеріали, а також 

пропозиції та заходи щодо здійснення 

розроблених проектів з урахуванням 

норм охорони праці на виробництві та 

цивільного захисту 

ПК-7 Здатність здійснювати експертизу 

технічної документації 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

результатів та розроблення шляхів 

підвищення конструкційної міцності 

виробів;  

- проводити заходи в галузі охорони 

праці на виробництві та цивільного 

захисту в умовах нештатних ситуацій 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-8 Здатність організовувати ефективну 

роботу персоналу на певній ділянці 

виробничого циклу 

ЗНАННЯ: 

- основ економіки, фінансів, права та 

управління; 

- технічних засобів отримання, 

оброблення та передавання 

інформації; 

- форм обліку та звітності, що 

застосовуються на підприємстві 

(установі, організації), порядок їх 

ведення. 

 

УМІННЯ: 

 - виявляти виробничі резерви і 

розробляти пропозиції щодо них на 

основі розрахунків виробничих 

потужностей, завантаженості 

устаткування, нормативів 

матеріальних витрат; 

 - розробляти заходи з розвитку 

раціоналізації та винахідництва на 

підприємстві для знаходження 

можливостей скорочення циклу 

виготовлення продукції та 

запропонувати план реалізації цих 

пропозицій; 

 - керувати працівниками, для за без-

печення додержання вимог з охорони 

праці відповідно до виду виконуваних 

робіт; 

 - організовувати роботу персоналу з 

забезпечення раціонального 

витрачання сировини і матеріалів, 

дотримання якості ведення робіт та 

вносити необхідні корективи; 

 - інформувати персонал щодо  всіх  

змін,  модернізацій  у  технологічних  

схемах і устаткуванні,    що    

використовується   на підприємстві;   

- вести науково-технічну, облікову та 

довідкову документацію в межах 

своєї компетенції із застосуванням 

Комі’ютерної техніки. 

ПК-9 Здатність розробляти заходи з 

удосконалення систем документообігу 

і контролю за проходженням 

документів з застосуванням сучасних 

технічних засобів управління з 

необхідними розрахунками 

економічної ефективності їх 

упровадження   

ПК-10 Здатність розробляти робочі плани та 

програми проведення окремих етапів 

робіт, узгоджувати їх із замовниками 

ПК-11 Здатність брати участь у розслідуванні 

аварій, браку в роботі, пошкодженні 

устаткування з розробкою заходів, 

спрямованих на їх запобігання. 

ПК-12 Здатність сприяти впровадженню 

досягнень вітчизняної і світової науки, 

техніки і передового досвіду 

організації виробництва та випуску 

продукції 

ПК-13 Здатність аналізувати роботу цехів і 

дільниць, вишукувати можливості 

підвищення ефективності праці, 

виявляти виробничі резерви та 

розроблювати пропозиції щодо їх 

використання. 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-14 Здатність організовувати та проводити ЗНАННЯ: 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

наукові дослідження, пов’язані з 

розробленням процесів й матеріалів 
- методів досліджень і проведення 

експериментальних робіт; 

- спеціальної науково-технічної і 

патентної літератури; 

- вітчизняних та світових досягнень 

науки і техніки у матеріалознавства; 

- порядку і методів проведення 

патентних досліджень; 

- методів і заходів виконання технік-

них розрахунків і обчислювальних 

робіт; 

- закономірностей формування 

структури та   властивостей 

матеріалів і виробів з них зі зміною 

складу, фізичних та технологічних 

факторів;  

- принципів математичного та фізич-

ного моделювання; 

- правил підготовки науково-

технічних публікацій; 

- сучасних психолого-педагогічних 

теорій та методів. 

 

УМІННЯ: 

- методично грамотно організовувати 

проведення патентних досліджень і 

експериментальних робіт з аналізом 

отриманих результатів; 

- готувати інформаційні огляди, 

рецензії, відгуки, висновки тощо; 

- складати розділи науково-

технічних звітів про виконану роботу 

відповідно до  нормативних вимог; 

- готувати публікації, складати 

заявки на винаходити та відкриття; 

- розробляти фізичні та математичні 

моделі із застосуванням сучасних 

комп’ютерних технологій; 

- проводити експертизу наукових 

робіт; 

- застосовувати сучасні психолого-

педагогічні теорії та методи в 

освітній професійній діяльності.   

 

8. Очікувані результати навчання за циклом професійної підготовки 

8.1. Професійні компетентності та зміст підготовки спеціалізації 

Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів: 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1с Здатність використовувати 

фундаментальні знання з 

матеріалознавства та сучасне 

програмне забезпечення при 

проектуванні та створенні 

матеріалів з необхідним 

комплексом експлуатаційних 

характеристик. 

ЗНАННЯ: 

- впливу хімічного складу, природи хімічного 

зв’язку, атомарної і мікроструктури, 

напружено-деформаційного стану на фізико-

механічні властивості матеріалів; 

- фізико-хімічних процесів, які мають місце 

під час формування нанопокриттів; 

- сучасного програмного забезпечення для 

виконання технічних розрахунків і 

обчислювальних робіт; 

- вимог до організації праці в процесі 

проектування. 

  

УМІННЯ: 

- теоретично прогнозувати фізико-механічні 

властивості матеріалів в залежності від їх 

хімічного складу, природи хімічного зв’язку, 

атомарної та мікроструктури, напружено-

деформованого стану та оцінки поведінки 

матеріалів під дією напружень, при 

нагріванні та хімічній взаємодії; 

- обгрунтовувати з фізико-хімічної, 

економічної та екологічної точки зору вибір 

технологічного процесу отримання 

порошкових, композиційних матеріалів, 

виробів та покриттів з них з заданими 

властивостями; 

- обирати методи випробуваннь дослідних 

зразків матеріалів, виробів та покриттів з них. 

ПК-2с Здатність використовувати 

фундаментальні знання з 

теорії і технології 

нанопокриттів та сучасне 

програмне забезпечення при 

проектуванні та створенні 

нанопокриттів з необхідним 

комплексом експлуатаційних 

характеристик. 

ПК-3с Здатність проектувати і 

проводити стендові та 

виробничі випробування 

дослідних зразків виробів.  

ПК-4с Здатність розробляти 

проектну і робочу технічну 

документацію, оформляти 

закінчені проектно-

конструкторські роботи. 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-5с Здатність розробляти нові та 

вдосконалювати діючі 

технології отримання 

композиційних порошкових 

матеріалів і покриттів 

ЗНАННЯ 

- сучасних технологій отримання 

композиційних порошкових матеріалів, 

виробів і покриттів з них; 

- порядку оформлення технічних рішень і 

проектів; 

- призначення, складу, конструкції, принципу 

роботи технологічного обладнання та 

обладнання для випробувань, особливостей 

його експлуатації. 

  

УМІННЯ 

- здійснювати авторський нагляд на процесом 

виготовлення і випробування матеріалів, 

виробів та покриттів з них;  

- надавати технічну підтримку у процесі 

виготовлення і випробування матеріалів, 

виробів та покриттів з них; 

- впроваджувати розроблені технічні рішення 

ПК-6с Здатність впроваджувати 

розроблені технічні рішення і 

проекти, надавати технічну 

допомогу і здійснювати 

авторський нагляд у процесі 

виготовлення та випробування 

матеріалів, виробів та 

покриттів з них   
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

  і проекти; 

- розробляти і оформляти технічну 

документацію 
  

  

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-7с Здатність здійснювати 

керування підрозділом з 

метою забезпечення перебігу 

технологічних процесів в 

заданих межах та отримання 

продукції заданої якості. 

ЗНАННЯ: 

- технічних засобів управління інформацією; 

- методів керування виробничим підрозділом. 

 

УМІННЯ: 

- розробляти заходи щодо ефективного 

використання ресурсів та устаткування 

підрозділу підприємства; 

- здійснювати керування підрозділом з метою 

забезпечення протікання технологічних 

процесів в заданих межах та отримання 

продукції заданої якості; 

- аналізувати і оцінювати роботу підрозділу а 

також витрати на забезпечення якості 

металургійної продукції. 

ПК-8с Здатність аналізувати і 

оцінювати роботу підрозділу, 

а також витрати на 

забезпечення якості продукції. 

ПК-9с Здатність здійснювати 

контроль за роботою 

обладнання, за станом 

складної і точної апаратури і 

правильним користуванням 

нею. 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-10с Здатність на основі аналізу 

поставленої задачі по 

дослідженню матеріалів, 

виробів та покриттів з них 

вибрати необхідні методи, 

методики та апаратний 

комплекс.  

ЗНАННЯ: 

- сучасних методів, методик та апаратного 

комплексу для дослідження матеріалів, 

виробів та покриттів з них; 

- принципу дії сучасного дослідницького і 

експериментального обладнання; 

- сучасних методів вимірювання і обробки 

результатів дослідження із використанням 

програмного забезпечення. 

 

УМІННЯ: 

- аналізувати поставлені задачі дослідження 

матеріалів, виробів та покриттів з них; 

- вибирати відповідні методи, методики і 

апаратний комплекс для досліджень 

матеріалів, виробів та покриттів з них; 

- самостійно проводити дослідження з 

розумінням фізичної сутності та 

можливостей методів. 

- узагальнювати досвід впровадження 

результатів досліджень і розроблення 

технічних рішень. 

ПК-11с Здатність встановлювати і 

налагоджувати дослідницьке і 

експериментальне 

обладнання,  проводити 

складні досліди і 

вимірювання. 

ПК-12с Здатність узагальнювати 

досвід впровадження 

результатів досліджень і 

розроблення технічних 

рішень. 
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8.2. Професійні компетентності та зміст підготовки спеціалізації Комп’ютерний 

дизайн матеріалів та нанотехнології: 

 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1с Здатність використовувати 

фундаментальні знання з 

матеріалознавства та сучасне 

програмне забезпечення при 

проектуванні та створенні 

наноматеріалів та виробів з 

них  з необхідним комплексом 

експлуатаційних 

характеристик. 

ЗНАННЯ: 

 - методів дослідження, проектування та 

використання наноматеріалів та виробів з 

них;  

- технологій отримання наноматеріалів 

функціонального  призначення;   

 

УМІННЯ: 

- використовувати сучасні CAD/CAM/CAE 

системи для розрахунку та проектування 

продукції з наноматеріалів;   

- використовувати сучасні CAD/CAM/CAE 

системи для розрахунку та проектування 

технологічних процесів отримання 

наноматеріалів та виробів з них;  

- вибирати та обґрунтовувати  матеріали для 

виготовлення наноматеріалів  та виробів з 

них  відповідно до заданих їх властивостей;  

- вибирати необхідні методи дослідження, 

розрахунків та конструювання 

наноматеріалів та виробів з них;  

- обирати або створювати  методики 

проведення експерименту при розробці нових 

наноматеріалів та виробів з них;  

- розробляти та оформлювати проектно-

конструкторську документацію. 

ПК-2с Здатність проектувати і 

проводити стендові та 

виробничі випробування 

дослідних зразків 

наноматеріалів та виробів з 

них.  

ПК-3с Здатність розробляти 

проектну і робочу технічну 

документацію, оформляти 

закінчені проектно-

конструкторські роботи. 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-4с Здатність обирати або 

розробляти основні і 

допоміжні матеріали та 

створювати технологічні 

процеси отримання матеріалів 

у нанодиспепрсному стані і 

виробів з них заданої якості  

ЗНАННЯ: 

- технологічних процесів, які використовують 

в нанотехнологіях для отримання виробів у 

залежності від їх призначення;  

- факторів, які впливають на процеси 

формування властивостей кінцевої продукції 

у залежності від її призначення;  

- фізико-хімічних процесів та їх сутності, що 

супроводжують процеси компактування 

наноматеріалів  і  їх впливу на формування 

кінцевих властивостей продукції;  

- фундаментальних засад теорії і технології 

отримання наноматеріалів для визначення 

оптимальних технологічних режимів 

отримання  виробів з них.   

ПК-5с Здатність використовувати 

фундаментальні засади 

фізико-хімії наносистем, з 

інженерного 

матеріалознавства для аналізу 

і керування процесами, що 

протікають під час отримання 

наноматеріалів і виробів з них  
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-6с 

 

Здатність розробляти та 

керувати  технологічними 

процесами виробництв 

наноматеріалів і виробів з них 

у відповідності до виду 

продукції та вимог до неї  

 

 

УМІННЯ: 

- визначати або встановлювати перелік 

технологічних операцій для отримання 

наноматеріалів і виробів з них необхідної 

якості; 

- обирати або розробляти основні і допоміжні 

матеріали та забезпечувати необхідні умови 

протікання технологічних процесів 

виготовлення продукції з них; 

- керувати або розробляти методи управління 

технологічними процесами отримання 

кінцевої продукції з необхідними 

властивостями відповідно до виду матеріалу. 

 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-7с Здатність здійснювати 

керування підрозділом з 

метою забезпечення 

технологічних процесів 

отримання продукції заданої 

якості або колективом при 

проведенні науково-дослідних 

робіт 

ЗНАННЯ: 

- технічних засобів управління інформацією; 

- методів керування виробничим або науково-

дослідним підрозділом. 

 

УМІННЯ: 

- розробляти заходи щодо ефективного 

використання ресурсів та устаткування на 

виробництві; 

- організовувати та оснащувати робочі місця 

для забезпечення технологічного процесу та 

проведення науково-дослідних  робіт; 

- здійснювати керування підрозділом з метою 

забезпечення протікання технологічних 

процесів в заданих межах та отримання 

продукції заданої якості або інформативних 

результатів науково-дослідної роботи ; 

- аналізувати і оцінювати роботу підрозділу а 

також витрати на забезпечення якості 

продукції. 

ПК-8с Здатність аналізувати і 

оцінювати роботу колективу 

підрозділу а також витрати на 

забезпечення якості продукції 

або результатів науково-

дослідної роботи 

ПК-9с Здатність організовувати 

роботу підрозділу у 

відповідності до нормативних 

документів 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-10с Здатність проводити пошук 

інформації в галузі створення 

наноматепріалів та виробів з 

них, структурувати та 

обробляти її 

ЗНАННЯ: 

- методів та технічних засобів пошуку, 

оброблення та збереження  інформації в 

галузі створення наноматеріалів та виробів з 

них; 

- методів проведення експериментальних 

досліджень процесів отримання 

наноматеріалів та виробів з них, оброблення 

результатів досліджень та їх аналізу; 

-  фундаментальних засад з отримання та 

компактування наноматеріалів, інженерного 

матеріалознавства, методів дослідження 

структури, фазового складу та властивостей 

матеріалів;   

ПК-11с Здатність проводити 

експериментальні 

дослідження процесів 

отримання наноматеріалів та 

виробів з них з наперед 

заданими властивостями, 

обробляти результати 

досліджень, аналізувати та 

публікувати їх 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-12с Здатність створювати 

фізичних моделей процесів, 

що лежать в основі створення 

наноматеріалів та виробів з 

них, здійснювати математичне 

моделювання та оптимізацію 

процесів отримання виробів з 

них 

 

   

- методичних засад проведення навчального 

процесу. 

 

УМІННЯ: 

- здійснювати пошук та аналіз інформації в 

галузі створення наноматепріалів та виробів з 

них; 

- проводити експериментальні дослідження 

процесів розробки нових матеріалів у 

нанодисперсному стані та виробів з них з 

використанням сучасних методик; 

- використовувати математичний апарат і 

числові методи, фізико-математичні та 

фізико-хімічні моделі процесів і явищ, які 

лежать в основі отримання наноматеріалів та 

виробів з них; 

- проводити обговорення отриманих 

результатів з точки зору сучасних уявлень 

про процеси, що досліджувались, аналізувати 

їх, робити висновки; 

-  обробляти результати досліджень, 

узагальнювати  їх, представляти у вигляді 

звітів, рефератів, статей, оформляти їх у 

відповідності до вимог з залученням 

сучасних засобів редагування та друку;  

- здійснювати фізичне та математичне 

моделювання та оптимізацію процесів 

отримання наноматеріалів та виробів з них; 

- складати робочі навчальні плани, конспекти 

лекцій та планів проведення практичних та 

лабораторних занять. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8.3. Професійні компетентності та зміст підготовки спеціалізації 

Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки: 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1с Здатність проектувати та створювати 

нові матеріали з необхідним 

комплексом експлуатаційних 

характеристик, а також покриттів на їх 

основі,. використовуючи 

фундаментальні знання з 

металознавства, основ легування, 

матеріалознавства та сучасне 

програмне забезпечення. 

ЗНАННЯ: 

-впливу хімічного складу, природи 

хімічного зв’язку, атомарної і 

мікроструктури, напружено-

деформаційного стану на фізико-

механічні властивості металевих та 

неметалевих матеріалів; 

-способів термічної, хіміко-термічної, 

променевої обробок, обладнання для 

їх проведення; 

-сучасного програмного забезпечення 

для виконання технічних та 

економічних розрахунків і 

обчислювальних робіт; 

ПК-2с Здатність обґрунтовувати особливості 

і переваги сучасних способів 

термічної, хіміко-термічної, 

променевої обробок, які забезпечують 

необхідні властивості виробів. 



17 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-3с Здатність використовуючи дані 

моніторингу та дослідження ринку, 

маркетингову оцінку перспективних 

потреб промисловості, нормативних 

документів, довідкової літератури 

розробити технічне завдання на 

проектування чи реконструкцію 

виробничих підрозділів хімічної та 

хіміко-термічної обробки металевих 

виробів. 

-систем автоматизованого 

проектування і стандартних методик      

для техніко-економічних розрахунків 

економічної ефективності проектів; 

- вимог до організації праці в процесі 

проектування. 

 

УМІННЯ: 

-теоретично прогнозувати, фізико-

механічні властивості матеріалів в 

залежності від їх хімічного складу, 

природи хімічного зв’язку, атомарної 

та мікроструктури, напружено-

деформованого стану та оцінки 

поведінки матеріалів під дією 

напружень, при нагріванні та 

хімічній взаємодії; 

-передбачати фізико-механічні 

властивості матеріалів в залежності 

від способів обробки та умов 

експлуатації; 

-обгрунтовувати з фізико-хімічної, 

економічної та екологічної точки 

зору вибір технологічного процесу 

термічної, хіміко-термічної, 

променевої обробок виробів та 

покриттів з них з заданими 

властивостями; 

-обирати методи випробуваннь 

дослідних зразків матеріалів, виробів 

та покриттів з них; 

-застосовувати сучасні системи 

автоматизованого проектування і 

стандартні методики для техніко-

економічних розрахунків економічної 

ефективності. 

ПК-4с Використовуючи сучасні методи 

оцінки ефективності інвестиційних 

витрат на створення виробничих 

підрозділів провести відповідні 

розрахунки та виконати економічне 

обґрунтування конкретних технічних 

рішень, аналізуючи ці рішення з точки 

зору маркетинго- вих перспектив 

реалізації на ринку кінцевих продуктів 

підприємства /організації/ та 

забезпечення конкурентоспроможності. 

ПК-5с Здатність оцінити економічну 

ефективність роботи підприємлива, 

підрозділу, розроблених проектних 

рішень. 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-6с Здатність розробляти нові та 

вдосконалювати діючі технології 

термічної, хіміко-термічної, 

променевої обробок для забезпечення 

необхідних властивостей виробів. 

ЗНАННЯ: 

-сучасних технологій термічної, 

хіміко-термічної, променевої обробок  

виробів з металевих та неметалевих 

матеріалів; 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-7с Здатність використовуючи 

технологічну документацію, визначити        

параметри технологічних процесів та 

якість виробів, а також відповідність             

показників якості експлуатаційним 

вимогам до виробів. в умовах 

центральної заводської лабораторії за 

допомогою стандартних методик 

матеріалознавства встановити 

відповідність властивостей виробів 

нормативним показникам. 

-порядку оформлення технічних 

рішень і проектів; 

-призначення, складу, конструкції, 

принципу роботи технологічного 

обладнання та обладнання для 

випробувань, особливостей його 

експлуатації. 
 

УМІННЯ: 

-розробляти програми впровадження 

нової техніки; 

-розробляти програми організаційно-

технічних заходів для своєчасного 

освоєння виробничих потужностей; 

-впроваджувати розроблені технічні 

рішення і проекти; 

розробляти і оформляти технічну 

документацію. 

ПК-8с Здатність розробляти програми 

впровадження нової техніки, 

організаційно-технічних заходів для 

своєчасного освоєння виробничих 

потужностей. 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-9с Здатність здійснювати керування 

підрозділом з метою забезпечення 

перебігу технологічних процесів в 

заданих межах та отримання продукції 

заданої якості. 

ЗНАННЯ: 

-технічних засобів управління 

інформацією; 

-методів керування виробничим 

підрозділом. 
 

УМІННЯ: 

-розробляти заходи щодо 

ефективного використання ресурсів 

та устаткування підрозділу 

підприємства; 

-здійснювати керування підрозділом 

з метою забезпечення протікання 

технологічних процесів в заданих 

межах та отримання продукції 

заданої якості; 

-аналізувати і оцінювати роботу 

підрозділу а також витрати на 

забезпечення якості металургійної 

продукції. 

ПК-10с Здатність аналізувати і оцінювати 

роботу підрозділу, а також витрати на 

забезпечення якості продукції. 

ПК-11с Здатність здійснювати контроль за 

роботою обладнання, за станом 

складної і точної апаратури і 

правильним користуванням нею. 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-12с Здатність виконувати науково-

дослідні роботи із фаху, 

опрацьовувати їх результати, складати 

звіти та розробляти рекомендації по 

впровадженню результатів роботи. 

ЗНАННЯ: 

-основи винахідництва і 

раціоналізаторства; 

-принципу дії сучасного 

дослідницького і експериментального 

обладнання; 

-сучасних методів вимірювання і 

обробки результатів дослідження із 

використанням програмного забезпечення. 

 

ПК-13с Здатність на основі аналізу 

поставленої задачі по дослідженню 

матеріалів, виробів та покриттів з них 

вибрати необхідні методи, методики 

та апаратний комплекс. 



19 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-14с Здатність готувати документи для 

отримання патентів на право власності 

на винахід (спосіб, матеріал, 

конструкцію). 

УМІННЯ: 

-складати заявки на винаходи та 

раціоналізаторські пропозиції; 

-аналізувати поставлені задачі 

дослідження матеріалів, виробів та 

покриттів з них; 

-вибирати відповідні методи, 

методики і апаратний комплекс для 

експериментальних досліджень 

матеріалів, виробів та покриттів з 

них; 

-вибирати відповідні методи, 

методики і апаратний комплекс для 

досліджень матеріалів, виробів та 

покриттів; 

-самостійно проводити дослідження з 

розумінням фізичної сутності та 

можливостей методів; 

-узагальнювати досвід впровадження 

результатів досліджень і розроблення 

технічних рішень. 

ПК-15с Здатність аналізувати сучасні і 

перспективні напрямки розвитку 

матеріалів і технологій, створювати 

прогнози із цих питань. 

ПК-16с Здатність здійснювати експертні 

дослідження зруйнованих виробів, 

складати заключення (технічні звіти) 

та розробляти пропозиції щодо 

підвищення надійності та 

довговічності виробів. 

 

8.4. Професійні компетентності та зміст підготовки спеціалізації Металофізичні 

процеси та їх комп’ютерне моделювання: 

 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1с Здатність використовувати 

фундаментальні знання з 

матеріалознавства та сучасне 

програмне забезпечення при 

проектуванні та створенні 

матеріалів з необхідним 

комплексом експлуатаційних 

характеристик. 

ЗНАННЯ: 

- впливу хімічного складу, природи хімічного 

зв’язку, атомарної і мікроструктури, 

напружено-деформованого стану на фізико-

механічні властивості матеріалів; 

- сучасного програмного забезпечення для 

виконання технічних розрахунків і 

обчислювальних робіт; 

- вимог до організації праці в процесі 

проектування. 

 

УМІННЯ: 

- теоретично прогнозувати фізико-механічні 

властивості матеріалів в залежності від їх 

хімічного складу, природи хімічного зв’язку, 

атомарної та мікроструктури, напружено-

деформованого стану та оцінки поведінки 

матеріалів під дією напружень, при 

ПК-2с Здатність проектувати і 

проводити стендові та 

виробничі випробування 

дослідних зразків виробів.  

ПК-3с Здатність розробляти 

проектну і робочу технічну 

документацію, оформляти 

закінчені проектно-

конструкторські роботи. 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

  нагріванні та хімічній взаємодії; 

- обгрунтовувати з фізико-хімічної, 

економічної та екологічної точки зору вибір 

технологічного процесу отримання 

матеріалів, виробів та покриттів з них з 

заданими властивостями; 

- обирати методи випробуваннь дослідних 

зразків матеріалів, виробів та покриттів з них 

  

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-4с Здатність розробляти нові та 

вдосконалювати діючі 

технології отримання 

матеріалів і покриттів 

ЗНАННЯ 

- сучасних технологій отримання матеріалів, 

виробів і покриттів з них; 

- порядку оформлення технічних рішень і 

проектів; 

- призначення, складу, конструкції, принципу 

роботи технологічного обладнання та 

обладнання для випробувань, особливостей 

його експлуатації. 

УМІННЯ 

- розробляти програми впровадження нової 

техніки;  

- розробляти програми організаційно-

технічних заходів для своєчасного освоєння 

виробничих потужностей; 

- впроваджувати розроблені технічні рішення 

і проекти; 

- розробляти і оформляти технічну 

документацію 

ПК-5с Здатність розробляти 

програми впровадження нової 

техніки, організаційно-

технічних заходів для 

своєчасного освоєння 

виробничих потужностей  

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-6с Здатність здійснювати 

керування підрозділом з 

метою забезпечення перебігу 

технологічних процесів в 

заданих межах та отримання 

продукції заданої якості. 

ЗНАННЯ: 

- технічних засобів управління інформацією; 

- методів керування виробничим підрозділом. 

 

УМІННЯ: 

- розробляти заходи щодо ефективного 

використання ресурсів та устаткування 

підрозділу підприємства; 

- здійснювати керування підрозділом з метою 

забезпечення протікання технологічних 

процесів в заданих межах та отримання 

продукції заданої якості; 

- аналізувати і оцінювати роботу підрозділу а 

також витрати на забезпечення якості 

продукції. 

 

ПК-7с Здатність оцінювати роботу 

підрозділу, а також витрати на 

забезпечення якості продукції. 

ПК-8с Здатність здійснювати 

контроль за роботою 

обладнання, за станом 

складної і точної апаратури і 

правильним користуванням 

нею. 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-9с Здатність займатись винахід-

ництвом, раціоналізаторством  

і розробкою промислових 

зразків. 

ЗНАННЯ: 

- основ винахідництва і раціоналізаторства; 

- принципу дії сучасного обладнання для 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-10с Здатність проводити 

експериментальні роботи, 

спрямовані на впровадження 

нових технологічних процесів 

у виробництво, удосконалення 

технологій. 

проведення технічного контролю і 

випробувань продукції; 

- сучасних методів технічного контролю і 

випробувань продукції. 

 

УМІННЯ: 

- складати заявки на винаходи та 

раціоналізаторські пропозиції; 

- аналізувати поставлені задачі дослідження 

матеріалів, та виробів з них; 

- вибирати відповідні методи, методики і 

апаратний комплекс для експериментальних 

досліджень матеріалів, виробів та покриттів з 

них; 

- самостійно проводити експериментальні 

роботи, спрямовані на впровадження нових 

технологічних процесів у виробництво; 

- узагальнювати передовий вітчизняний та 

світовий досвід у галузі технології 

виробництва. 

ПК-11с Здатність робити висновки 

про доцільність впровадження 

раціоналізаторських 

пропозицій щодо 

вдосконалення технології 

виробництва в умовах 

підприємства. 

 

8.5. Професійні компетентності та зміст підготовки спеціалізації Інженерія та 

нанотехнології покриттів: 

 

Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1с Здатність використовувати 

фундаментальні знання з 

матеріалознавства і процесів 

високоенергетичної обробки 

матеріалів та сучасне 

програмне забезпечення при 

проектуванні та створенні 

покриттів з необхідним 

комплексом експлуатаційних 

характери-тик та зразків 

спеціалізованого обладнання 

для реалізації відповідних 

технологій. 

ЗНАННЯ: 

- впливу хімічного складу, мікроструктури та 

напружено-деформованого стану на фізико-

механічні та функціональні властивості 

виробів з функціональними покриттями; 

- взаємозв’язку умов формування покриття із 

його хімічним складом, мікроструктурою та 

напружено-деформованим станом; 

- сучасного програмного забезпечення для 

виконання технічних розрахунків і 

обчислювальних робіт; 

- вимог до організації праці в процесі 

проектування. 

 

УМІННЯ: 

- теоретично прогнозувати фізико-механічні 

та функціональні властивості виробів 

залежно від конструкції системи «основа-

покриття», хімічного складу, природи 

ПК-2с Здатність проектувати і 

проводити стендові та 

виробничі випробування 

дослідних зразків виробів з 

функціональними покриттями 

та обладнання для їх 

створення.  
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-3с Здатність розробляти 

проектну і робочу технічну 

документацію, оформляти 

закінчені проектно-

конструкторські роботи. 

хімічного зв’язку, атомарної та 

мікроструктури, напружено-деформованого 

стану функціональної поверхні; 

- обгрунтовувати з фізико-хімічної, 

економічної та екологічної точки зору вибір 

технологічного процесу отримання 

функціонального покриття із заданими 

властивостями; 

- обирати методи випробувань дослідних 

зразків виробів з функціональними 

покриттями та спеціалізованого обладнання і 

оснащення для їх створення. 

- застосовувати сучасні системи 

автоматизованого проектування і стандартні 

методики; 

- розробляти та оформлювати проектно-

конструкторську документацію. 

  

  

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-4с Здатність розробляти нові та 

вдосконалювати існуючі 

технології отримання виробів 

із функціональними 

покриттями та спеціалізоване 

обладнання для реалізації цих 

технологій. 

ЗНАННЯ 

- сучасних технологій отримання 

функціональних покриттів та виробів із ними; 

- принципів роботи компонентів 

спеціалізованого обладнання та шляхів його 

вдосконалення і модернізації; 

- порядку оформлення технічних рішень і 

проектів; 

 

УМІННЯ 

- розробляти програми впровадження нової 

техніки та технологій; 

- розробляти програми організаційно-

технічних заходів для своєчасного освоєння 

виробничих потужностей; 

- впроваджувати розроблені технічні рішення 

і проекти; 

- розробляти і оформлювати технічну 

документацію. 

ПК-5с Здатність розробляти 

програми впровадження нової 

техніки, організаційно-

технічних заходів для 

своєчасного освоєння 

виробничих потужностей  

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-6с Здатність здійснювати 

керування підрозділом з 

метою забезпечення перебігу 

технологічних процесів в 

заданих межах та отримання 

продукції заданої якості. 

ЗНАННЯ: 

- технічних засобів управління інформацією; 

- методів керування виробничим підрозділом. 

 

УМІННЯ: 

- розробляти заходи щодо ефективного 

використання ресурсів та устаткування 

підрозділу підприємства; 

- здійснювати керування підрозділом з метою 

ПК-7с Здатність оцінювати роботу 

підрозділу, а також витрати на 

забезпечення якості продукції. 
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Код Професійні компетентності Зміст підготовки 

ПК-8с Здатність здійснювати 

контроль за роботою 

обладнання, за станом 

складної і точної апаратури і 

правильним користуванням 

нею. 

забезпечення протікання технологічних 

процесів в заданих межах та отримання 

продукції заданої якості; 

- аналізувати і оцінювати роботу підрозділу а 

також витрати на забезпечення якості 

продукції. 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-9с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10с 

 

 

 

 

 

ПК-11с 

 

Здатність на основі аналізу 

поставленої задачі по 

дослідженню матеріалів, 

покриттів та компонентів 

обладнання для створення 

функціональних покриттів 

вибрати необхідні методи, 

методики та апаратний 

комплекс 

 

Здатність встановлювати і 

налагоджувати дослідницьке і 

експериментальне 

обладнання, проводити 

складні досліди і вимірювання 

 

Здатність узагальнювати 

досвід впровадження 

результатів досліджень і 

розроблення технічних рішень 

 

 

 

 

ЗНАННЯ: 

- сучасних методів, методик та апаратного 

комплексу для дослідження матеріалів, 

покриттів та компонентів обладнання для 

створення функціональних поверхонь; 

- принципів дії сучасного дослідницького і 

експериментального обладнання; 

- сучасних методів вимірювання і обробки 

результатів дослідження із використанням 

програмного забезпечення. 

 

УМІННЯ: 

- аналізувати поставлені задачі дослідження 

матеріалів, покриттів та компонентів 

обладнання для створення функціональних 

поверхонь; 

- вибирати відповідні методи, методики і 

апаратний комплекс для досліджень 

матеріалів, покриттів та компонентів 

обладнання для створення функціональних 

поверхонь; 

- самостійно проводити дослідження з 

розумінням фізичної сутності та 

можливостей методів;. 

- узагальнювати досвід впровадження 

результатів досліджень і розроблення 

технічних рішень. 

9. Перелік навчальних дисциплін загальної підготовки (за 

спеціальністю) 

Код Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

І.1. Навчальні дисципліни базової підготовки 

1/І Математичне моделювання та оптимізація технологічних 

процесів і матеріалів 

5 

2/І Патентознавство та інтелектуальна власність 3 

І.2. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студента) 

1/ІІ Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку 2 

2/ІІ Навчальна дисципліна з педагогіки 3 

3/ІІ Навчальна дисципліна з менеджменту 2 

4/ІІ Практикум з іншомовного професійного спілкування 3 

І.3. Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студента) 

1/ІІІ Наукова робота за темою магістерської дисертації 4 
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Код Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

1. Основи наукових досліджень 2 

2. Науково-дослідна робота за темою магістерської 

дисертації 

2 

2/ІІІ Переддипломна практика 14 

3/ІІІ Виконання магістерської дисертації 16 

10. Перелік навчальних дисциплін професійної підготовки  

(за спеціалізаціями) 

10.1. Перелік навчальних дисциплін професійної підготовки за 

спеціалізацією Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

1/с Інженерне матеріалознавство 4,5 

2/с Електронно-зондові методи аналізу речовин і матеріалів 4,5 

3/с Використання ПК в інженерних розрахунках 4 

4/с Матеріали спеціального призначення 6 

5/с Практика наукових досліджень 8 

6/с Рентгенівський аналіз дисперсних матеріалів 4,5 

7/с Фазові рівноваги та фазові перетворення 4,5 

8/с Теорія і технологія нанопокриттів 2 

10.2. Перелік навчальних дисциплін професійної підготовки за 

спеціалізацією Комп’ютерний дизайн матеріалів та нанотехнології 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

1/с Інженерне матеріалознавство 4,5 

2/с Фізика і хімія наносистем 4,5 

3/с Використання ПК в інженерних розрахунках 4 

4/с Комп’ютерний дизайн матеріалів 6 

5/с Практика наукових досліджень 8 

6/с Рентгенівський аналіз дисперсних матеріалів 4,5 

7/с Фазові рівноваги та фазові перетворення 4,5 

8/с Теорія і технологія нанопокриттів 2 

10.3. Перелік навчальних дисциплін професійної підготовки за 

спеціалізацією Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної 

обробки 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

1/с Міжатомна взаємодія і властивості матеріалів 3 

2/с Організація експерименту в матеріалознавстві 3,5 

3/с Інженерний експеримент (НДРС) 4 

4/с Нові матерiали та методи дослiджень 4 

5/с Сучасні методи та технологiї хіміко-термічної обробки 3 

6/с Теплотехніка 3 

7/с Методи захисту металів від корозії 3 
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Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

8/с Додаткові роздiли термiчної обробки 3,5 

9/с Променеві методи обробки металiв 3,5 

10/с Фазові діаграми та розробки нових матеріалів 4 

11/с Вибір матеріалів та методів їх зміцнення 3,5 

10.4. Перелік навчальних дисциплін професійної підготовки за 

спеціалізацією Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

1/с Мезоскопічна фізика та моделювання матеріалів 5 

2/с Фізичні основи міцності та пластичності 5 

3/с Принципи та технології легування сталей та спеціальні сплави 2 

4/с Сучасні експериментальні методики фізичного матеріалознавства 9 

ІІ.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів) 

1/св Навчальні дисципліни зелектронної мікроскопії 3 

 Електронно-мікроскопічні дослідження структури матеріалів  

 Електронно-дифракційний аналіз фазового складу та структури 

матеріалів. 

 

2/св Навчальні дисципліни з практичних аспектів дифузії 5 

 Основи теорії дифузії  

 Аномальне масоперенесення  

3/св Навчальні дисципліни з атомного дизайну матеріалів 4 

 Зондові нанотехнології модифікації поверхні  

 Методи дослідження наноструктурних об’єктів  

 Методи вакуумного отримання наноструктур  

4/св Навчальні дисципліни з комп’ютерних технологій в інженерії 5 

 Комп’ютерні технології моделювання фізичних процесів  

 Комп’ютерні методи обробки та аналізу експериментальних 

даних 

 

10.5. Перелік навчальних дисциплін професійної підготовки за 

спеціалізацією Інженерія та нанотехнології покриттів 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 

1/с Іноваційні технології інженерії покриття 6,5 

2/с Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні 4,5 

3/с Теоретичні основи інженерії покриття 6 

4/с Комбіновані та гібридні процеси і технології 5 

5/с Реноваційні технології зварювання та споріднених процесів 3 

6/с Комп’ютерне моделювання в інженерії покриття 4 

ІІ.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів) 

1/св 
Основи вимірювань та випробуваньфункціональних покриттів 

3 
Методи дослідження властивостей покриттів 

2/св 
Планування експерименту в інженерії покриття 

3 
Методи оптимізації в технологіях інженерії покриття 

3/св 

Твердотільне параметричне моделювання елементів 

технологічного обладнання 3 

Комп’ютернепроектування в інженерії покриття 
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11. Структурно-логічна схема 

Спеціалізацій Матеріалознавство порошкових композитів і покритті, 

Комп’ютерний дизайн матеріалів і нанотехнології 

 

 

 

  

4/II 

2/c 

4/c 5/c 

2/II 
6/c 

7/c 

1/III 

3/II 

1/II 

2/III 3/III 

8/c 

1/I 

3/c 1/c 

2/I 
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1/I 

4/II 

4/c 

1/c 
5/c 6/c 

1/III 

2/II 7/c 

8/c 

2/III 

3/II 

1/II 

3/III 

9/c 

2/c 

2/I 

10/c 

11/c 

3/c 

Спеціалізацією Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів 

термічної обробки 

 

Спеціалізації Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання 

 

 

1/с 1/І 

2/ІІ 

2/c 1/ІІ 

2/ІІI 

4/ІІ 

2/cв 

2/І 1/cв 

1/ІІІ 

3/ІII 
4/IІI 

 

3/c 

4/c 

3/ІІ 4/cв 
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Спеціалізації Інженерія та нанотехнології покриттів 

 

 

 

2. Випускна атестація 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу 

успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, 

що передбачені даною Освітньо-професійною програмою та рівня сформованості 

компетентностей, зазначених у розділах 7 та 8. 

Нормативна форма випускної атестації є захист магістерської дисертації 


