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ПЕРЕДМОВА 

На основі проекту Стандарту вищої освіти. Відповідає тимчасовому стандарту 
Сумського державного університету до введення в дію офіційно затвердженого 
стандарту вищої освіти. 

Розроблено робочою проектною групою у складі: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Науковий ступінь, 

шифр та назва 

наукової спеціальності 

Вчене 

звання (за 

кафедрою) 

Посада та назва 

підрозділу (за основним 

місцем роботи)  

Керівник робочої 

проектної групи 

(гарант освітньої 

програми): 

1. Марченко 

С.В 

К.т.н., 05.02.01 – 

матеріалознавство 
Доцент 

Доцент кафедри 

Прикладного 

матеріалознавства і ТКМ 

Члени робочої 

проектної групи: 

2. Дядюра К.О. 

Д.т.н, 05.01.02 – 

стандартизація, 

сертифікація та 

метрологічне 

забезпечення 

Професор 

Професор кафедри 

Прикладного 

матеріалознавства і ТКМ 

3. Дегула А.І. 

К.т.н., 05.16.01 – 

металознавство та 

термічна обробка 
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Доцент 

Доцент кафедри 

Прикладного 

матеріалознавства і ТКМ 
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Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий ступінь, шифр 
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спеціальності 

Вчене 

звання (за 

кафедрою) 

Посада та назва організації 

(за основним місцем роботи)  

Соболь Олег 

Валентинович 

Д.ф-м.н., 01.04.07 – фізика 

твердого тіла 
Професор Завідувач кафедри Матеріалознавства 

Хижняк Віктор 

Гаврилович 

Д.т.н. 05.16.01 – 

металознавство та термічна 

обробка металів 

Професор 
Професор кафедри Металознавства та 

термічної обробки 
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1. Профіль освітньої програми 

1.1 Загальна інформація 

Повна офіційна 

назва вищого 

навчального 

закладу  

Сумський державний університет 

Повна назва 

структурного 

підрозділу 

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій. 

Кафедра прикладного матеріалознавства і ТКМ 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації  

Магістр з матеріалознавства 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Прикладне матеріалознавство 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання - 1 рік, 4 місяці. 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія. Україна. Сертифікат – НД № 1983423. 

Термін дії – 01.07.2026 р. 

Цикл/рівень вищої 

освіти 

НРК України –7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; QF-LLL – 7 

рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста 

Мова(и) 

викладання 
Українська мова 

Термін дії 

освітньої програми 
До 01.09.2028 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://pmitkm.teset.sumdu.edu.ua/studentu/navchanny.html 

1.2 Мета освітньої програми 

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на 

здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та 

розуміння, що відносяться до областей управління проектами у сфері промислового 

машинобудування, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання інноваційного 

характеру відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й 

розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем для 

задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях економіки. 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

освітньої програми 
Механічна інженерія: матеріалознавство 



 

 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна. Акцент на управління розробкою 

конструкторської документації, комп’ютерне моделювання 

технологічних процесів та властивостей матеріалів, аналіз та 

застосування нормативно-методичних положень. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта в області матеріалознавства. Програма 

базується на загальновідомих наукових результатах із 

врахуванням сьогоднішнього стану матеріалознавства, орієнтує 

на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра. Ключові слова: матеріал, 

технологія, литво, обробка тиском, дослідження, мікроскоп, 

надійність, термічна обробка, експлуатаційні властивості, 

сертифікація матеріалів. 

Особливості 

програми 

Вивчення програми базується на виконанні низки 

взаємопов’язаних курсових робіт та проектів конструкторського 

та дослідницького характеру з індивідуальним об’єктом 

дослідження, виконання кваліфікаційної роботи 

супроводжується практичною підготовкою на промислових 

підприємствах. 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Науковий співробітник (галузь інженерної справи)», код КП 

2149.1 

Науковий співробітник (інженерна механіка), код КП 2145.1 

Науковий співробітник (гірництво, металургія), код КП 2147.1 

Науковий співробітник-консультант (гірництво, металургія), 

код КП 2147.1 

Інженер (металургія), код КП 2147.2 

Інженер-технолог (металургія), код КП 2147.2 

Інженер-технолог (механіка), код КП 2145.2  

Інженер з комплектації устаткування й матеріалів, код КП 

2149.2 

Інженер із впровадження нової техніки й технології, код КП 

2149.2 

Інженер-дослідник, код КП 2149.2 

Інженер-технолог, код КП 2149.2 

Консультант (у певній галузі інженерної справи), код КП 2149.2 

Фахівець з неруйнівного контролю, код КП 2149.2 

Кристалограф, код КП 2113.2 

Хімік-кристалограф, код КП 2113.2 

Технолог (будівельні матеріали), код КП 2142.2  

Інженер із зварювання, код КП 2145.2 

Інженер-лаборант, код КП 2149.2 

Подальше 

навчання 

Можливість навчатися за програмами третього рівня вищої 

освіти в галузі «Механічна Інженерія» та споріднених 

 

 



 

 

 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

електронне навчання в системі OCW СумДУ, самонавчання, 

навчання через лабораторну практику, навчання на основі 

досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, 

мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, 

практичних занять, лабораторних робіт. Також передбачена 

самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, 

e-learning за окремими освітніми компонентами, індивідуальні 

заняття, групова проектна робота. 

Оцінювання 

За освітньою програмою передбачено формативне (письмові та усні 

коментарі та настанови викладачів в процесі навчання, формування 

навичок самооцінювання, залучення студентів до оцінювання 

роботи один одного) та сумативне (письмові іспити з навчальних 

дисциплін, оцінювання поточної роботи протягом вивчення 

окремих освітніх компонентів (письмові есе, презентації, 

тестування), захист звітів з практики, захист курсових робіт 

(проектів), прилюдний захист кваліфікаційної роботи. 

1.6 Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми, пов'язані з 

розробкою, застосуванням, виробництвом, випробуванням, 

атестацією, утилізацією неорганічних та органічних матеріалів та 

виробів на їх основі, що передбачає виконання досліджень, 

навчального процесу та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог  

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Загальні компетентності зі спеціальності: 

ЗК1. Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК3. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у вигляді 

обґрунтованих інноваційних рішень. 

ЗК6. Навички використання новітніх інформаційних технологій. 

ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній 

(науково-технічній) діяльності.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК9. Здатність працювати автономно та в команді, у тому числі у 

складі багатопрофільної групи фахівців. 

ЗК10. Уміння складати наукові та науково-технічні звіти за 

результатами роботи 



 

 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК)  

Фахові компетентності зі спеціальності: 

ФК1. Здатність критичного аналізу та прогнозування 

характеристик нових та існуючих матеріалів, параметрів процесів їх 

отримання та обробки. 

ФК2. Спеціалізовані концептуальні знання новітніх методів та 

методик моделювання, розробки та дослідження матеріалів. 

ФК3. Здатність застосовувати сучасні методи і методики 

експерименту у лабораторних та виробничих умовах, уміння роботи 

із дослідницьким та випробувальним устаткуванням для вирішення 

завдань в галузі матеріалознавства. 

ФК4. Знання основних груп матеріалів та здатність обґрунтовано 

здійснювати їх вибір для конкретних умов експлуатації. 

ФК5. Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність 

досліджень, технологічних процесів та інноваційних розробок з 

урахуванням невизначеності умов і вимог. 

ФК6. Знання основ дослідницьких робіт, стандартизації, 

сертифікації і акредитації матеріалів та виробів. 

ФК7. Розуміння обов’язковості дотримання професійних і 

етичних стандартів. 

ФК8. Знання основ методології викладання фахових дисциплін з 

матеріалознавства у вищий школі. 

 

Додаткові фахові компетентності, визначені за освітньою 

програмою: 

ФК9. Знання основних технологій виготовлення, оброблення, 

випробування матеріалів та виробів, здатність обґрунтовано 

здійснювати їх вибір для конкретного використання. 

ФК10. Здатність розробляти програми, організовувати та 

проводити комплексні випробування матеріалів, напівфабрикатів та 

виробів. 

ФК11. Здатність застосовувати системний підхід до вирішення 

прикладних задач при виробництві, обробці, експлуатації та 

утилізації матеріалів та виробів. 

1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 

Програмні результати навчання зі спеціальності: 

ПРН1. Уміти виявляти, формулювати і вирішувати матеріалознавчі проблеми і 

задачі відповідно до спеціальності; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, 

здоров'я, охорона навколишнього середовища, економіка) обмежень. 

ПРН2. Знати та застосовувати принципи проектування нових матеріалів, розробляти 

та використовувати фізичні та математичні моделі матеріалів та процесів. 

ПРН3. Уміти розробляти нові методи і методики досліджень матеріалів та процесів 

на базі знання методології наукового дослідження та специфіки проблеми, що 

вирішується. 

ПРН4. Розуміти та застосовувати принципи системного аналізу, 

причинно-наслідкових зв’язків між значущими факторами та науковими і технічними 

рішеннями, що приймаються при розв’язанні складних матеріалознавчих задач. 

ПРН5. Уміти організувати розробку програм та проведення комплексних 

досліджень та випробувань матеріалів, напівфабрикатів та виробів. 

 



 

 

 

ПРН6. Використовувати експериментальні методи дослідження структурних, 

фізико-механічних, електрофізичних, магнітних, оптичних і технологічних 

властивостей матеріалів. 

ПРН7. Уміти використовувати методи планування експерименту, виконувати 

експериментальні дослідження та обробляти їх результати. 

ПРН8. Мати та застосовувати навички складання звітної документації за 

результатами робіт з виконання професійних (науково-технічних) задач, підготовки 

науково-технічних публікацій, доповідей та презентацій за результатами виконаних 

досліджень. 

ПРН9. Уміти використовувати сучасні методи розв’язування винахідницьких задач. 

Уміти застосовувати методи захисту об’єктів інтелектуальної власності, створених в 

ході професійної (науково-технічної) діяльності. 

ПРН10. Уміти зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

пояснення з проблем матеріалознавства до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються. 

ПРН11. Володіти іноземною мовою на рівні, який забезпечує можливість 

спілкування у професійному середовищі та користування науковою та 

науково-технічною документацією в предметній області. 

ПРН12. Уміти розраховувати економічну ефективність виробництва матеріалів та 

виробів. 

 

Додаткові програмні результати навчання, визначені за освітньою програмою: 

ПРН13. Уміти обґрунтовано призначати показники якості матеріалів та виробів. 

ПРН14. Уміти застосовувати вимоги вітчизняних та міжнародних нормативних 

документів щодо формулювання та розв'язання наукових та науково-технічних задач 

розробки, виготовлення, випробування, сертифікації, утилізації матеріалів, створення 

та застосування ефективних технологій виготовлення виробів. 

ПРН15. Демонструвати обізнаність та практичні навички в галузі технологічного 

забезпечення виготовлення матеріалів та виробів з них. 

 



 

 

1.8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Основний склад викладачів освітньої програми 

складається з професорсько-викладацького складу 

кафедри ПМіТКМ факультету технічних систем та 

енергоефективних технологій. Також до викладання 

окремих курсів відповідно до їх компетенції та досвіду 

залучений професорсько-викладацький склад факультету 

іноземної філології та соціальних комунікацій. 

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними 

і визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняній 

і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну 

професійну компетентність і досвід в галузі викладання, 

наукових досліджень і педагогічної діяльності. 

Практико-орієнтований характер освітньої програми 

передбачає широку участь фахівців-практиків, що 

відповідають напряму програми, а також залучення до 

викладання компетентних експертів високого рівня, що 

підсилює синергетичний зв’язок теоретичної та 

практичної підготовки. 

Керівник проектної групи та викладацький склад, який 

забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається 

в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних 

аудіовізуальною апаратурою і необхідними технічними 

засобами. У навчально-науковій роботі за освітньою 

програмою використовується 50 технічних засоби. 

Навчальні заняття проводяться у 6 лабораторних секціях 

та 2 комп’ютерних класах, оснащених ліцензійними 

операційними системами від Microsoft та пакетами 

прикладного програмного забезпечення.  



 

 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Студенти, що навчаються за цією освітньою програмою, 

та викладачі можуть використовувати 

бібліотечно-інформаційний корпус, міжвузівську 

наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та бібліотечні 

пункти при навчально-наукових структурних підрозділах 

університету. Також діють віртуальні електронні 

читальні зали. Інформаційні ресурси бібліотеки СумДУ 

за освітньою програмою формуються відповідно до 

предметної області та сучасних тенденцій наукових 

досліджень у цій галузі. Студенти можуть отримати 

доступ до всіх друкованих видань різними мовами, 

включаючи монографії, навчальні посібники, 

підручники, словники тощо. При цьому вони можуть 

переглядати літературу з використанням традиційних 

засобів пошуку в бібліотеці або використовувати доступ 

до Інтернету та бази даних.  

Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній 

мережі університету. 

Студенти також використовують методичний матеріал, 

підготовлений викладачами: підручники, презентації за 

лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до 

практичних, лабораторних, семінарських занять, 

індивідуальних завдань тощо. Методичний матеріал 

може надаватись як у друкованому вигляді, так і в 

електронній формі. 

Система електронного навчання забезпечує доступ до 

матеріалів українською, англійською та російською 

мовами з дисциплін освітньої програми, 12 віртуальних 

тренажерів та інтерактивних демонстрацій, 280 тестових 

завдань, 30 відеоматеріалів та інших складових 

e-learning. Для дистанційного доступу до 

навчально-методичних матеріалів розроблено платформу 

OCW СумДУ (платформа дозволяє об’єднати матеріали з 

дистанційних курсів, конструктор Lectur`ED з 

можливістю колективної роботи над електронними 

навчальними ресурсами, матеріали електронного 

каталогу бібліотеки, репозитарію та посилання на 

зовнішні навчальні ресурси). 

Методичний матеріал періодично оновлюється та 

адаптується до цілей освітньої програми. 

1.9 Академічна мобільність 

Внутрішня академічна 

мобільність  

На основі двосторонніх договорів між Сумським 

державним університетом та технічними університетами 

України. 

Міжнародна академічна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Сумським 

державним університетом та вищими навчальними 

закладами-партнерами зарубіжних країн 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Можливе, після вивчення курсу української мови. 



 

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Код 

компонента 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 5 залік 

Цикл фахової підготовки 

ОК 2. Інтелектуальна власність та патентознавство 5 залік 

ОК 3. Основи матеріалознавчої експертизи 5 залік 

ОК 4. Соціальна та професійна безпека діяльності людини 5 залік 

ОК 5. Комп’ютерні технології у матеріалознавстві + КР 5 екзамен 

ОК 6. Надтверді матеріали 5 екзамен 

ОК 7. Будівельне матеріалознавство 5 екзамен 

ОК 8. Фундаментальні основи нанотехнологій 5 залік 

ОК 9. 
Наукові основи вибору матеріалів і прогресивних 

зміцнюючих технологій 
5 екзамен 

ОК 10. Сучасні інструментальні матеріали 5 залік 

Практична підготовка 

ОК 11. Переддипломна практика 6 залік 

Атестація 

ОК 12. Кваліфікаційна робота магістра 9 захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 65 

Вибіркові компоненти 

Вибірковий блок №1 «Прикладне матеріалознавство» 

ВБ 1.1. Сплави з особливими властивостями + КР 5 екзамен 

ВБ 1.2. Променеві методи обробки матеріалів 5 екзамен 

ВБ 1.3. Металознавство благородних металів 5 екзамен 

ВБ 1.4. Матеріали авіаційної та космічної техніки 5 екзамен 

ВБ 1.5. Перспективні технології отримання заготовок + КР 5 екзамен 

Вибірковий блок №2 «Композитні матеріали» 

ВБ 2.1. Композитні матеріали + КР 5 екзамен 

ВБ 2.2. Неметалеві матеріали в сучасному суспільстві 5 екзамен 

ВБ 2.3. 
Матеріалознавство тугоплавких та композиційних 

матеріалів 
5 екзамен 

ВБ 2.4. 
Теорія та технологія формування та спікання порошкових 

і композиційних матеріалів 
5 екзамен 

ВБ 2.5. Перспективні технології отримання заготовок + КР 5 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 25 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
Семестр, обсяг 

навантаження в кредитах 
Послідовність вивчення компонентів освітньої програми

 *
 

І семестр, 30 кредитів  ОК 1.; ОК 2.; ОК 5.; ОК 6.; ОК 9.; ОК 10. 

ІІ семестр, 30 кредитів ОК 3.; ОК 7.; ОК 8.; ВБ 1.; ВБ 2.; ВБ 4. 

ІІІ семестр, 30 кредитів ОК 4.; ОК 11.; ОК 12.; ВБ 3.; ВБ 5. 
Примітка. *–   послідовність зазначається позначками освітніх компонент відповідно до розділу 2.1 освітньої програми. 

 

 

 



 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Прикладне матеріалознавство» зі 

спеціальності 132 «Матеріалознавство» проводиться у формі захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи та завершується видачею документу державного зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр з 

матеріалознавства». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

  



 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
 

Позначки 

програмних 

компетентностей 

та освітніх 

компонентів 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

відповідними компонентами  освітньої програми 

Позначки програмних 

результатів навчання та 

освітніх компонентів 
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