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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 136 «Металургія» 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу  

Машинобудівний коледж Донбаської державної 

машинобудівної академії 

 

Ступень вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Молодший спеціаліст 

Технік-технолог (лиття металів) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний,  

180 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 2 роки і 10 місяців 

Наявність 

акредитації  

Акредитаційна комісія України 

Період акредитації –2018 – 2028рр. 

Цикл/рівень  НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий цикл (Short 

cycle), EQF LLL – 5 рівень 

Передумови  Умови вступу визначаються «Правилами прийому до 

Машинобудівного коледжу Донбаської державної 

машинобудівної академії», затвердженими Педагогічної радою 

Мова викладання Українська 

Термін  дії освітньої 

програми 

2018-2028 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

Офіційний сайт МК ДДМА: http:mkdgma.org.ua/ 

2. Мета освітньої програми 

Надати освіту в області металургії із широким доступом до працевлаштування, 

підготувати здобувачів із особливим інтересом до різних областей металургії чорних і 

кольорових металів та спеціальних сплавів.  

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань – 13 «Механічна інженерія» 

Спеціальність – 136 «Металургія» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Освітній фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації  

Здобуття неповної вищої освіти в галузі механічної інженерії, 

спеціальності «Металургія». 

Програма базується на загально відомих наукових результатах 

із врахуванням сьогоднішнього стану та перспектив розвитку 

ливарного виробництва,   на актуальні напрями, в рамках яких 

можлива подальша виробнича діяльність за напрямом 

металургія  

Особливості та 

відмінності 

Тісна співпраця з машинобудівними підприємствами  регіону  

дозволяє одержати та викладати сучасну інформацію про 

технологічні процеси отримання виливок методом лиття, 



прогресивне обладнання, технологічне спорядження та 

інструмент, що дає можливість використовувати одержанні 

знання для поліпшення діючих та розроблення нових 

технологічних процесів виготовлення виливок, обладнання на 

реальних  прикладах  та  проходити  практичну  підготовку, 

виконуючи прогресивні дипломні проекти.  

Особливий  акцент  програми  на використання інноваційних 

технологій при проектування технологічних процесів, 

використовуючи технології Компас 3D та LVM Flow 

4. Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Посади згідно класифікатору професій України. 

Згідно Національного класифікатору професій 

ДК003:2010 

3117 технічні фахівці  - металурги 

3117 технік-технолог (лиття металів) 

Подальше навчання Навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти/ 

шостий кваліфікаційний рівень Національної рамки 

кваліфікацій. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні і практичні роботи, семінари, самостійна 

робота на основі підручників, наукових періодичних видань, 

консультації із викладачами, підготовка дипломного проекту. 

Оцінювання Оцінювання  навчальних  досягнень  здійснюється  за 

національною  4-х  бальною  шкалою  («відмінно»,  «добре»,  

«задовільно»,  «незадовільно»).  

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 

підсумковий, самоконтроль.  

Форми  контролю:  усне  та  письмове  опитування,  тестові  

завдання  в  тому  числі  комп’ютерне  тестування,  

лабораторні звіти, презентації, захист курсових робіт та 

проектів, звітів з практик, захист дипломного проекту. 

6. Програмні компетенції 

Інтегральні 

компетенції 

Здатність до пошуку, оброблення, аналізу і контекстуалізації 

значного обсягу  технічної інформації з різних джерел,  яка 

дасть можливість розв’язати спеціалізовані завдання 

металургійної галузі, а також набуття ораторської майстерності 

для публічного представлення і захисту дипломних проектів, 

публічного виступу на різноманітних наукових форумах, 

конференціях і семінарах. 

Загальні компетенції   ЗК1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 – Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК3 – Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії. 

ЗК4 – Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так 

письмово. 

ЗК5 – Здатність спілкуватися другою мовою. 

ЗК6 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК7 – Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК8– Розуміння необхідності дотримання норм здорового 

способу життя 



ЗК9 – Прихильність безпеці. 

ЗК10 – Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК11 – Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

ЗК12 – Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

Предметно-

спеціальні 

компетенції (Фахові) 

(ПСК) 

ПСК1 –  здатність демонструвати знання і розуміння 

фундаментальних, наукових фактів, концепцій, теорій, 

принципів 

ПСК2 – Здатність застосовувати відповідні кількісні 

математичні, наукові та технічні методи, а також комп’ютерне 

програмне забезпечення для вирішення задач металургії 

ПСК3 – здатність використовувати професійно профільовані 

знання й практичні навички в галузі фізики, основ технічної 

механіки, загальної електротехніки з основами електроніки, 

металознавства та термічної обробки металів при проектуванні 

модернізації обладнання ливарних цехів. 

ПСК4 – пошук, оброблення, аналіз і контекстуалізація значного 

обсягу технічної інформації з різних джерел. 

ПСК5 – застосування сучасних уявлень про фізико-хімічні 

процеси, що протікають в основних та допоміжних плавильних 

металургійних агрегатах для удосконалення металургійного 

виробництва. 

ПСК6 – здатність використовувати професійно профільовані 

знання і практичні навички в галузі креслення, основ 

стандартизації, метрології, для виконання робочого креслення. 

ПСК7 – здатність використовувати знання й уміння в галузі 

економіки для організації, управління та планування 

виробничого процесу виготовлення відливок. 

ПСК8 – здатність використовувати професійні профільні 

знання і практичні навички в галузі основ фізичної хімії, 

хімічних основ виробництва ливарних сплавів, для оволодіння 

методами визначення якості виготовленої продукції.  

ПСК9 – здатність використовувати знання, уміння й навички в 

галузі охорони праці для організації безпечного проведення 

технологічних процесів; 

ПСК10 – здатність застосовувати механічне та підйомно-

транспортне обладнання для проведення технічного 

обслуговування основних технологічних агрегатів; 

ПСК11 – здатність якісно і своєчасно оформлювати 

технологічну документацію та сертифікатів якості з 

виготовлення ливарної продукції; 

ПСК12 – здатність застосовувати сучасні методи 

обслуговування плавильних агрегатів з виплавки чавуна іі 

сталі та виготовлення продукції ливарного виробництва. 

ПСК13 – базові уявлення про технологічні схеми виплавки 

ливарних сплавів, здатність виконувати технологічні 

розрахунки шихтових матеріалів для ливарних сплавів; 

ПСК14 – здатність здійснювати контроль режимів роботи 

обладнання ливарних цехів за допомогою засобів 

автоматизації; 

ПСК15 – Здатність до складання та оформлення технічної та 



технологічної документації 

ПСК16 – здатність володіти навичками роботи з комп’ютером 

на рівні користувача, використовувати інформаційні технології 

для рішення практичних завдань в галузі професійної 

діяльності; 

ПСК17 – Здатність до встановлення відповідності розмірів 

деталей та її креслення 

ПСК18 – здатність проводити випробування технологічного 

обладнання при проведенні пусконалагоджувальних робіт 

ливарних агрегатів. 

 

7. Програмні результати навчання 

РН1 Здатність  збирати,  аналізувати,  використовувати, упорядковувати,  

забезпечувати  співвідношення  та інтерпретувати  інформацію  стосовно  

розроблення  та реалізації  стратегії  розвитку  нових  технологій  галузі  під  

час здійснення професійної діяльності. 

РН2 Здатність до системного мислення, базові уявлення про основи 

філософії,соціології, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 

особистості. Схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, 

економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати в професійній й соціальній діяльності. 

РН3 Здатність користуватися усною та письмовою мовою в межах професійних 

обов’язків. 

РН4 Здатність застосовувати ефективні та прогресивні методи розробки 

технологічних процесів виготовлення виливок. 

РН5   Здатність демонструвати знання і розуміння, комп’ютерної  техніки, систем 

автоматичного керування об’єктами та процесами ливарного виробництва. 

РН6 Здатність  застосовувати  нові  види  технологічного  обладнання  за  умови  

зміни схем  технологічних процесів,  опановувати  нові  пристрої та  прилади. 

РН7   Здатність виконувати комп’ютерне   моделювання з виконання чисельних 

розрахунків та розробкою технологічної документації і навички використання 

сучасних комп’ютерних технологій 

РН8   Здатність працювати з основними джерелами технічної інформації. 

РН9 Здатність кваліфіковано і обґрунтовано використовувати фахові  знання  для  

розв’язування  галузевих  задач. 

РН10   Здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування та методи. 

РН11  Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування технічного завдання. 

РН12   Здатність демонструвати фахові майстерність і навички. 

РН13   Здатність розуміти проблеми охорони праці та правові питання і передбачати 

соціальні й екологічні наслідки реалізування технічних завдань. 

РН14   Здатність визначати техніко-економічну ефективність технічного проекту. 

РН15   Здатність використовувати знання на засадах комерційної та економічної 

діяльності. 

РН16   Здатність демонструвати розуміння структури і служб підприємств галузевого 

машинобудування. 

РН17 Здатність враховувати особливості проектування робочих місць, обладнаних 

автоматичними приладами та ділянок на підприємствах машинобудівної галузі. 

РН18 Здатність оцінювати результати та перспективи діяльності підприємства 

галузевого машинобудування. 

РН19 Здатність застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання 



параметрів об’єктів і процесів у галузевому машинобудуванні. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Група розробників: 1 викладач кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії»,2 викладача кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст». 

Всі розробники є штатними співробітники Машинобудівного 

коледжу Донбаської державної машинобудівної академії. 

Гарант освітньої програми: О. Р. Штирова –, викладач 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». 

До реалізації програми залучаються викладачі вищої та 

кваліфікаційної категорії спеціаліст, та інші спеціалісти. 

З метою поліпшення фахового рівня всі педагогічні працівники 

один раз на п’ять років проходять курси підвищення кваліфікації 

та стажування у вітчизняних вузах-партнерах та на 

машинобудівних підприємствах регіону. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

- навчальний корпус; 

- гуртожиток; 

- тематичні кабінети; 

- спеціалізовані лабораторії; 

- комп’ютерні класи; 

- мультимедійне обладнання; 

- пункт харчування; 

- спортивна зала, спортивний майданчик. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

- офіційний сайт МК ДДМА: http://mkdgma.org.ua/; 

- необмежений доступ до мережі Інтернет; 

- наукова бібліотека, читальна зала; 

- корпоративна пошта; 

- навчальні і робочі плани; 

- графіки навчального процесу; 

- навчально-методичні комплекси дисциплін; 

- навчальні і робочі програми дисциплін; 

- методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів з дисциплін; 

- програми практик; 

- методичні вказівки щодо виконання курсових проектів (робіт), 

дипломного проекту; 

- критерії оцінювання рівня підготовки; 

- пакети комплексних контрольних робіт; 

- екзаменаційні білети. 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації та стажування у вітчизняних вузах-

партнерах та на машинобудівних підприємствах регіону. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Машинобудівним коледжем 

Донбаської державної машинобудівної академії та вищими 

навчальними закладами зарубіжних країн 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після  вивчення курсу української мови 

  

http://mkdgma.org.ua/


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх 

послідовність 

 

2.1 Перелік компонентів ОП 

Шифр  Перелік навчальних дисциплін 
Кредити 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 1. Історія України 2 екзамен 

ОК 2. Основи філософських знань 1,5 залік 

ОК 3. Соціологія 1,5 залік 

ОК 4. Економічна теорія 2 залік 

ОК 5. Основи правознавства 2 залік 

ОК 6. Культурологія 2 залік 

ОК 7. 
Українська мова (за професіональним 

спрямуванням) 
2 екзамен 

ОК 8. 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
7 залік 

ОК 9. Фізичне виховання 6 залік 

ОК 10. Вища математика 4 екзамен 

ОК 11. Фізика 2,5  залік 

ОК 12. Фізична хімія 4 екзамен 

ОК 13. Інформатика  та обчислювальна техніка   4 залік 

ОК 14. Інженерна графіка 4 залік 

ОК 15. Технічна механіка 5 залік 

ОК 16. Електротехніка     4 залік 

ОК 17. 
Основи стандартизації, метрології та 

сертифікації 
4 залік 

ОК 18. Безпека життєдіяльності 2 залік 

ОК 19. Основи екології 2 залік 

ОК 20. Вступ до спеціальності 2,5 залік 

ОК 21. Технологія металів 4 екзамен 

ОК 22. Основи металознавства 6 екзамен 

ОК 23. Фізична хімія та аналітичний контроль 5 екзамен 

ОК 24. Основи автоматизації виробництва 8 екзамен 

ОК 25. Охорона праці 2 залік 

ОК 26. Печі і сушарки ливарного виробництва 6,5 екзамен 

ОК 27. Електроустаткування ливарних цехів 2,5 залік 

ОК 28. Обладнання ливарних цехів  11,0 екзамен 

ОК 29 
Ливарне виробництво чорних і кольорових 

металів 
15,5 екзамен 

ОК 30. 
Економіка, організація та планування 

виробництва 
3,5 залік 

ОК 31. Основи підприємництва і управлінської 

діяльності 
2,5 залік 

ОК 32. Навчальна практика 10 залік 

ОК 33. Технологічна практика 9 залік 

ОК 34. Переддипломна практика 4 залік 

ОК 35. Дипломне проектування 6 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 159,5  



2. . Вибіркові компоненти освітньої програми 

ВК 1 Трудове право 2 залік 

ВК 2 Основи діловодства 2 залік 

ВК 3 Система конструкторської документації 

України 
2 

залік 

ВК 4 Основи комп’ютерного проектування 

технологічних процесів 
5 

залік 

ВК 5 Комп΄ютерна графіка 2 залік 

ВК 6 Технологія ливарної форми 5,5 залік 

ВК 7  Термічна обробка металів 2 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 20,5  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 180,0  

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Форма атестації здобувачів неповної вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 

136«Металургія» проводиться у формі захисту дипломного проекту та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня молодшого спеціаліста із присвоєнням кваліфікації технік-технолог 

(лиття металів). 



4.     Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 Обов’язкові компоненти освітньої програми 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 

ЗК1 + + + + + +                

ЗК2          + + + + +      +  

ЗК3  +            + + + +     

ЗК4      + + +              

ЗК5        +              

ЗК6 +  +  + +            + +  + 

ЗК7                      

ЗК8         +             

ЗК9                  + +  + 

ЗК10  +        +            

ЗК11                      

ЗК12                   +  + 

ПСК1  +  +       + +  + + + +   +  

ПСК2          + + + +  + +      

ПСК3                      

ПСК4                    +  

ПСК5                      

ПСК6                      

ПСК7                      

ПСК8                      

ПСК9                      

ПСК10                      

ПСК11                      

ПСК12                 +     

ПСК13                 +     

ПСК14                      

ПСК15              +        

ПСК16                      

ПСК17              +        

ПСК18                      



 

 Обов’язкові компоненти освітньої програми 
Вибіркові компоненти освітньої 

програми 
 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 

ЗК1                     

ЗК2           + + +    + + + + 

ЗК3           + + +     + + + 

ЗК4               +      

ЗК5                     

ЗК6   +   +         +      

ЗК7                     

ЗК8                     

ЗК9   +                  

ЗК10           + + +        

ЗК11           + + +        

ЗК12   +   +     + + +        

ПСК1       + + + +  + +     + +  

ПСК2          +  + +    + +   

ПСК3    +     +            

ПСК4          +         +  

ПСК5       +   +          + 

ПСК6            + + +  +     

ПСК7          +  + +        

ПСК8    +      +           

ПСК9          +           

ПСК10     +    +            

ПСК11          +           

ПСК12     +  +   +           

ПСК13          +  + +        

ПСК14     +    + +           

ПСК15          + +  + +  +  +   

ПСК16          +   +        

ПСК17             +    + +   

ПСК18        + +            

  



5. Матриця відповідності програмних результатів навчання (РН) компонентам освітньої програми 

 Обов’язкові компоненти освітньої програми 
 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 

РН1                    + + 

РН2 + + + + +  +               

РН3        +              

РН4                    +  

РН5                      

РН6                      

РН7                      

РН8             +         

РН9          +    + + +    + + 

РН10                      

РН11      +    + + + + + + +      

РН12         +      +       

РН13      +            + +   

РН14                      

РН15                      

РН16                      

РН17                      

РН18                 +     

РН19                 +     

  



 Обов’язкові компоненти освітньої програми 
Вибіркові компоненти освітньої 

програми 

 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34 ОК35 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 

РН1 +       +            +  

РН2                      

РН3                      

РН4        +            +  

РН5   +     +            +  

РН6     + + +               

РН7        +          +    

РН8     + +  + + +       + +   + 

РН9 + +   + +  + + +        + + + + 

РН10     + + +               

РН11  +     + +   + + + +     +   

РН12           + + + +      + + 

РН13    +    +   + + + +       + 

РН14                      

РН15         + +            

РН16         + +  + + +        

РН17   +    +               

РН18         + +   + +        

РН19   +         +         + 

 


