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 1. Преамбула 

 Державна  наукова  установа  “Київський  академічний  університет” 
 (далі  –  Київський  академічний  університет,  або  КАУ)  є  пілотним  проектом 
 закладу  вищої  освіти  дослідницького  типу  нового  зразка,  що     створює  умови 
 для  реального   зближення  науки,  освіти  та  інновацій  і  адаптує  до  українських 
 умов  систему  підготовки  фахівців  найвищої  кваліфікації  для  наукових, 
 наукомістких  виробничих  та  освітніх  установ,  що  вже  була  випробувана  у 
 загальновідомих   міжнародних  освітніх  центрах,  таких  як  Каліфорнійський 
 технологічний  інститут  (Caltech),  Массачусетський  технологічний  інститут 
 (МІТ).  Концептуальною  основою  цієї  системи  є  дослідно-орієнтована  освіта  і 
 саме  принципи  дослідницького  навчання  покладено  в  основу  концепції 
 наукової  освіти,  що  активно  впроваджується  зараз  у  країнах  Європейського 
 Союзу та США. 

 Київський  академічний  університет  має  подвійне  підпорядкування 
 НАН  України  і  МОН, був  створений  в  2018  році  через 
 реформування Фізико-технічного  навчально-наукового  центру  НАН  України 
 (ФТННЦ  НАН  України),  який  мав  базові  кафедри  при  провідних  інститутах 
 НАН  України,  наприклад,  «Прикладної  фізики  та  наноматеріалів»  при 
 Інституті  металофізики  ім.  Г.В.  Курдюмова,   «Теоретичної  кібернетики  та 
 методів  оптимального  управління»  при  Інституті  кібернетики  ім  В.М. 
 Глушкова,   «Прикладної  фізики  та  матеріалознавства»  при  Інституті 
 електрозварювання  ім  Є.О.  Патона  і  т.д.),  де  студенти,  починаючи  з 
 магістратури  проходили  навчання  безпосередньо  в  наукових  лабораторіях.  Ці 
 кафедри  увійшли  в  склад  КАУ  і  в період  та  після  реформування  були  створені 
 нові  спеціалізовані  кафедри  –  «Теоретичної  та  математичної  фізики»  при 
 Інституті  теоретичної  фізики  ім.  М.М.  Боголюбова,  «Математики» при 
 Інституті  математики,  «Молекулярної  біології  та  біотехнології»  при  Інституті 
 молекулярної  біології  та  генетики  та  «Біомедицини  та  нейронаук»  при  КАУ. 
 Провідні  академічні  інститути,  при  яких  функціонують  спеціалізовані 
 кафедри,  є  базовими  науковими  установами  НАН  України  для  КАУ  і  значно 
 розширюють   можливості  дослідницького  навчання   студентів  в   проектах 
 КАУ з міждисциплінарних досліджень. 

 Концепцію  освітньо-наукової  діяльності  Київського  академічного 
 університету  на  другому  рівні  вищої  освіти  (далі  -  Концепція)  розроблено  на 
 виконання  вимог  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  «  Про 
 наукову  і  науково-технічну  діяльність»,  а  також  «Концепції  розвитку 
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 Національної  академії  наук  України  на  2021-2025  роки»,  згідно  постанови 
 Президії  НАН  України  від  05.01.2021  №  182,  з  метою  подальшого  розвитку  в 
 Україні  дослідно-орієнтованої  освіти,  дуальної  освіти,  зокрема,  освіти  з 
 наукового  інноваційного  менеджменту  та  залучення  здобувачів  вищої  освіти 
 до  наукової  та  інноваційної  діяльності  в  базових  наукових  установах  НАН 
 України,  удосконалення  діяльності  та   розвитку  КАУ,  шляхом  залучення 
 талановитої  наукової  молоді  до  науково-дослідної  та  інноваційної  діяльності 
 в  наукових  установах  НАН  України  і  R&D  відділах   наукоємних     компаній  в 
 рамках дуальної освіти.  

 2. Мета освітньо-наукової діяльності 

 Основною  метою  освітньо-наукової  діяльності  Київського  академічного 
 університету  на  другому  (освітньо-науковому)  рівні  вищої  освіти  (підготовка 
 магістрів)  є  підготовка  висококваліфікованих  науковців  для  наукових  установ, 
 закладів  вищої  освіти,  наукоємних  компаній  та  підприємств  для  забезпечення 
 ефективного  наукового  і  технологічного  розвитку  України,  її 
 обороноздатності,  національної  безпеки,  на  основі  органічного  поєднання 
 освітньо-наукового,  дослідницького  та  інноваційного  процесів  шляхом 
 залучення  талановитої  наукової  молоді  до  науково-дослідної  роботи, 
 інноваційної  та  викладацької  діяльності  в  спеціалізованих  кафедрах  КАУ, 
 базових  наукових  установах  НАН  України  та  R&D  відділах   наукоємних    
 компаній в рамках дуальної освіти.  

 3. Основні принципи освітньо-наукової діяльності 

 Освітньо-наукова  діяльність  Київського  академічного  університету 
 базується на таких принципах: 

 -  підготовка  висококваліфікованих  науковців  шляхом  органічного 
 поєднання  освітньо-наукової,  дослідницької  та  інноваційної  діяльності 
 здобувачів вищої освіти; 

 -  формування  освітньо-наукових  програм  на  компетентнісній  основі  з 
 урахуванням  важливості  розвитку  дослідницької  та  інноваційної  складових  в 
 навчальному процесі; 

 -  відповідність  змісту  навчання  сучасним  світовим  тенденціям 
 розвитку науки та інноваційної діяльності; 

 -  міжнародна  інтеграція  освітньо-наукової  діяльності  в  світовий 
 дослідницький  та інноваційний простір; 
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 -  формування  системи  внутрішнього  забезпечення  якості 
 освітньо-наукової  діяльності  з  урахуванням  специфіки 
 дослідно-орієнтованого та інноваційного навчання; 

 -  забезпечення  рівноправності  доступу  громадян  до  освітньо-наукових 
 програм  КАУ,  зокрема  й  людей  з  особливими  фізичними  потребами,  з 
 урахуванням  можливості  ними  виконувати  самостійно  наукових  досліджень 
 та проводити інноваційну діяльність; 

 -  незалежність  освітньо-наукової  та  інноваційної  діяльності  від  впливу 
 політичних партій, громадських та релігійних організацій; 

 -  створення  умов  для  реалізації  концепції  навчання  впродовж  життя  як 
 важливого  елементу  підготовки  та  перепідготовки  науковців  і 
 науково-технічного  працівників  сучасним  досягненням  науки  та  інноваційної 
 діяльності; 

 4. Напрями та засоби реалізації освітньо-наукового процесу 

 Освітньо-наукова  діяльність  на  другому  рівні  вищої  освіти  (підготовка 
 магістрів)  націлена  на  систематичну  і  цілеспрямовану  підготовку  молодих 
 науковців  здібних  до  проведення  сучасних  наукових  досліджень  за  участю  в 
 міжнародних  наукових  проєктах  та  інноваційної  діяльності  і  складається  з 
 наступних шляхів: 

 -  розвитку  дослідно-орієнтованої   та  інноваційної 
 освіти через реалізацію  принципу  «освіта  через  науку  та  інновації»  на  основі 
 поєднання  освітньо-наукового,  дослідницького  та  інноваційного  процесів 
 підготовки діяльності здобувачів вищої освіти; 

 -  залучення  до  навчального  процесу  на  кафедрах  КАУ  провідних 
 науковців  НАН  України  та  провідних  університетів  України,  дослідницького 
 потенціалу  найкращих  академічних  лабораторій  та  співробітників  R&D 
 відділів наукоємних  компаній; 

 -  розробки  нових  освітньо-наукових  програм  (ОНП)  з  сучасних 
 напрямів  фундаментальної  та  прикладної  науки  та  відкриття  відповідних 
 спеціалізованих кафедр при провідних наукових установах НАН України; 

 -  розвитку  академічної  мобільності,  наукових  стажувань  та  програми 
 “подвійних  дипломів”  для  здобувачів  вищої  освіти  провідних  університетів 
 України  на  спеціалізованих  кафедрах  Київського  академічного  університету 
 та  базових  наукових  установах  НАН  України  в  рамках  Боголюбовської 
 програми стажувань; 

 -  продовження  розробки  системи  дуальної  освіти  на  основі  формування 
 співробітництва  в  освітній,  науковій  та  інноваційній  діяльності  між 
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 спеціалізованими  кафедрами  Київського  академічного  університету  та 
 провідними наукоємними компаніями; 

 -  створення  елементів  інноваційної  освіти  на  основі  науково-дослідної 
 діяльності  здобувачів  вищої  освіти  через  формування  навчальних  курсів  та 
 освітньо-наукових  програм  з  інноваційного  менеджменту  науково-технічних 
 розробок; 

 -  розвитку  компетенцій  і  навичок  з  інноваційної  діяльності  у  здобувачів 
 вищої  освіти  на  основі  включення  в  діючі  ОНП  кафедр  КАУ  навчальних 
 курсів з менеджменту інновацій в наукових установах та університетах; 

 -  розробки  системи  підготовки  спеціалістів  з  менеджменту  інновацій 
 для  наукових  установ,  університетів  і  наукоємних  компаній  та  створення 
 відповідної освітньо-наукової програми підготовки магістрів; 

 -  створення  е-платформи  Київського  академічного  університету  для 
 онлайн  навчання  здобувачів  вищої  освіти  та  підвищення  кваліфікації  молодих 
 вчених,  викладачів  університетів  і  співробітників  наукоємних  компаній  з 
 сучасних  досягнень  науки  та  технологій,  зокрема,  з  формування  та 
 управління  інноваційними  процесами,  та  розміщення   на  е-платформі 
 відповідних навчальних курсів; 

 -  підвищення  відповідальності  наукових  керівників  та  здобувачів  вищої 
 освіти  за  якість  і  своєчасність  проведення  науково-дослідної  роботи  в  рамках 
 виконання дипломних та дисертаційних проєктів; 

 -  участі  в  міжнародних  освітньо-наукових  проектах  з  передових 
 напрямів  наукових  досліджень,  інноваційної  діяльності  з  метою  розвитку 
 дистанційного  навчання  здобувачів  вищої  освіти  через  включення  навчальних 
 курсів закордонних вчених в освітньо-науковий процес КАУ; 

 -  розвитку  академічної  мобільності  та  наукових  стажувань  здобувачів 
 вищої  освіти  КАУ  в  рамках  міжнародних  проєктів  з  наукових  досліджень, 
 освітньо-наукової  та  інноваційної  діяльності  на  основі  формування  системи 
 «циркуляції  мізків»  в  яку  закладені  стимули  їх  повернення  в  Україну,  що 
 може  загальмувати  негативну  тенденцію  останніх  десятиліть  з  відпливу 
 талановитих молодих дослідників за кордон. 
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 5. Концепція освітньо-наукової діяльності 
 за спеціальністю 132 Матеріалознавство 

 Державна наукова установа «Київський академічний університет» 
 подвійного підпорядкування НАН України та  МОН 

 Галузь знань:  13 Механічна інженерія 
 Код та найменування спеціальності: 
 132 Матеріалознавство 
 Ступінь вищої освіти:  магістр 
 Кваліфікація:  магістр з матеріалознавства 
 Освітньо-наукова програма:  Матеріалознавство 
 Загальний обсяг у кредитах ЄКТС:  120 кредитів ЄКТС 
 Строк навчання:  1 рік 10 місяців 
 Мови викладання:  українська, англійська 
 Рівень вищої освіти: 
 другий  (магістерський)  рівень  вищої  освіти  та  сьомий  кваліфікаційний 
 рівень  за  Національною  рамкою  кваліфікацій  (HPK  -  7  рівень,  FQ-EHEA 
 – другий цикл, EQF LLL -  7 рівень). 

 Концепція  освітньої  діяльності  Київського  академічного  університету  за 
 спеціальністю  132  Матеріалознавство  на  другому  (магістерському)  рівні 
 вищої освіти розроблена проєктною групою згідно з вимогами: 

 1.  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  від  01.07.2015  р.  №  1556-VII  зі 
 змінами та доповненнями; 

 2.  Закону  України  «Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність»  від 
 26.11.2015 р. № 848-VIII зі змінами та доповненнями; 

 3.  «Положення  про  організацію  освітнього  процесу  затверджене  Вченою 
 радою Київського академічного університету 28.10.2022 р., протокол № 4. 

 Концепція  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  132  Матеріалознавство 
 на  другому  (магістерському)  рівні  вищої  освіти  буде  реалізовуватись  на 
 основі  виконання  освітньо-наукової  програми  «Матеріалознавство»  на  базі 
 кафедри  прикладної  фізики  та  матеріалознавства,  що  функціонує  на  правах 
 спільного  освітньо-наукового  підрозділу  Державної  наукової  установи 
 «Київський  академічний  університет»  (КАУ)  та  Iнститут  електрозварювання 
 iм.  Є.О.  Патона  НАН  України  (далі  -  ІЕЗ)  на  виконання  Договору  про 
 співробітництво  між  ІЕЗ  та  КАУ,  №  КАУ-ІЕЗ-2022  від  12  січня  2022  та 
 спільного  Наказу  про  утворення  спільної  спеціалізованої  кафедри  прикладної 
 фізики та матеріалознавства № 05/02-од від 12.01.2022. 
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 Реалізація  концепції  освітньої  діяльності  забезпечується  відповідним 
 висококваліфікованим  кадровим  потенціалом  та  матеріально-технічною 
 базою  КАУ,  ІЕЗ  та  Інституту  проблем  матеріалознавства  ім.  І.М.  Францевича 
 НАН  України  (ІПМ)  і  Інституту  сцинциляційних  матеріалів  НАН  України 
 (ІСМА).  Для  розширення  можливостей  підготовки  спеціалістів  для  ІПМ  та 
 ІСМА  наукові  співробітники  цих  інститутів  приймають  участь  у  викладанні 
 навчальних  дисциплін  з  ОНП  “Матеріалознавство”  і  сформували  відповідні 
 блоки  дисциплін  в  ОНП  “Матеріалознавство”  –  “Матеріалознавство 
 наноструктур  та  новітніх  матеріалів  ”  (ІПМ)  та  “Загальне  та  хімічне 
 матеріалознавство” (ІСМА). 

 5.1.  Орієнтовний перелік освітньо-наукових програм: 

 Освітньо-наукова  програма  «Матеріалознавство»  зі  спеціальності 
 132 Матеріалознавство. 

 Програма  орієнтує  на  співробітництво  із  установами  МОН  України, 
 бізнес-сектором,  міжнародними  організаціями,  закордонними  науковими 
 установами  та  навчальними  закладами.  Освітня  частина  програми  передбачає 
 викладання деяких дисциплін іноземною мовою. 

 5.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
 «Матеріалознавство» 

 Код н/д  Компоненти освітньої програми 
 (навчальні дисципліни, практики,  магістерська дипломна робота) 

 Кількість 
 кредитів 

 1  2  3 
 І. Обов’язкові компоненти 

 І.1. Цикл обов’язкових дисциплін 
 ОК 1.1  Іноземна мова (1 рік, 1 та 2 семестри)  6 

 ОК 1.2  Семінар з наукових досліджень  (1 рік, 1 та 2 семестри)  6 

 ОК 1.3  Семінар з наукових досліджень  (2 рік, 3 та 4 семестри)  6 

 І.2. Цикл професійної наукової підготовки 

 ОК 2.1  Основи науки про матеріали  3 

 ОК 2.2  Структура та властивості матеріалів  3 

 ОК 2.3  Сучасні методи характеризації матеріалів  3 

 ОК 2.4  Основи отримання матеріалів  3 

 ОК 2.5  Основи моделювання матеріалів та процесів  3 

 ОК 2.6  Науково-дослідна робота ( 1 рік, 1 та 2  семестри)  15 

 ОК 2.7  Науково-дослідна робота ( 2 рік, 3  семестр)  15 

 ОК 2.8  Переддипломна практика (2 рік, 4 семестр)  22 
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 ОК 2.9  Комплексний іспит зі спеціальності  2 

 ОК 2.10  Захист магістерської дипломної роботи  3 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент  90 
 ІІ. Вибіркові компоненти 

 ІІ.1  Цикл дисциплін вільного вибору 
 Блок 1. Загальне та хімічне матеріалознавство 

 ВК 1.1  Методи  дослідження  фазового  складу,  структури  та 
 фізико-механічних властивостей матеріалів 

 6 

 ВК 1.2  Фізичні основи матеріалознавства  5 

 ВК 1.3  Вступ до фізики сцинтиляторів 
 5 

 ВК 1.4  Методи  оптичної  спектроскопії  у  фізиці  конденсованих 
 середовищ  5 

 ВК 1.5  Хімічна термодинаміка матеріалів  3 

 ВК 1.6  Фізико-хімічні  основи  отримання,  обробки  та  експлуатації 
 матеріалів 

 3 

 ВК 1.7  Обчислювальні  методи  механіки  мікронеоднорідних  матеріалів  та 
 мультимасштабне моделювання 

 3 

 Блок 2. Матеріалознавство наноструктур  та новітніх  матеріалів 

 ВК 2.1. 
 Основи отримання та дизайну наноструктурних матеріалів та 
 нанокомпозитів  3 

 ВК 2.2.  Прогресивні порошкові матеріали  6 

 ВК 2.3.  Полімерні та гібридні матеріали  3 

 ВК 2.4.  Сучасні керамічні матеріали та технології їх отримання  3 

 ВК 2.5.  Прогресивні композиційні матеріали  3 

 ВК 2.6.  Фізико-хімічні аспекти неорганічного матеріалознавства  5 

 ВК 2.7.  Сучасні функціональні наноматеріали: структура, методи 
 отримання, галузі використання 

 5 

 ВК 2.8.  Фізико-хімічні основи отримання наноструктурованих матеріалів  5 

 ВК 2.9.  Основи матеріалознавства органічних середовищ  5 

 Блок 3. Матеріалознавство конструкцій 
 ВК 3.1.  Управління цілісністю конструкцій та компонентів  3 

 ВК 3.2.  Методи  лазерної  інтерферометрії  та  цифрової  кореляції 
 зображень для технічної діагностики відповідальних конструкцій 

 3 

 ВК 3.3.  Фундаментальні основи з'єднання та обробки матеріалів  6 

 ВК 3.4.  Методи  та  технології  багатошарового  формування  матеріалів  і 
 конструкцій 

 3 

 ВК 3.5.  Основи управління науковими проектами  6 

 ВК 3.6.  Діагностика та дефектоскопія сучасних матеріалів і конструкцій  3 



 8 

 ВК 3.7.  Практичне  використання  обладнання  Інституту 
 електрозварювання  ім.  Є.О.  Патона  НАН  України  для  розв’язання 
 задач сучасного матеріалознавства у зварюванні та наплавленні 

 3 

 ВК 3.8.  Сучасні методи дослідження матеріалів  5 

 Загальний обсяг дисциплін  вибіркових  компонент:  97 

 Необхідний обсяг обов'язкових компонент:  90 (75%) 

 Необхідний обсяг вибіркових  компонент:  30 (25%) 

 5.3. Професійні стандарти, на дотримання яких планується 
 спрямувати навчання (в разі наявності). 

 Програма  орієнтує  на  фундаментальну  та  дослідницьку  підготовку 
 магістрів  з  сучасного  матеріалознавства  та  на  співробітництво  у  підготовці 
 магістрів  із  установами  НАН  України,  МОН,  наукоємним  бізнес-сектором, 
 міжнародними  організаціями,  закордонними  науковими  установами  та 
 навчальними  закладами.  Освітня  частина  програми  передбачає  викладання 
 деяких дисциплін іноземною мовою. 

 5.4. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 
 здобувач вищої освіти: 

 Загальні компетентності 

 Оволодіння  компетентностями,  спрямованими  на  формування 
 системного  наукового  та  загальнокультурного  світогляду,  професійної 
 етики, у тому числі: 

 ●  Наукова доброчесність і етика науки. 
 ●  Здатність  працювати  автономно  та  в  команді,  у  тому  числі  у  складі 

 багатопрофільної групи фахівців. 
 ●  Здатність  до  подальшого  автономного  та  самостійного  навчання  на 

 основі новітніх науково-технічних досягнень. 
 ●  Здатність  генерувати  нові  ідеї  та  реалізовувати  їх  у  вигляді 

 обґрунтованих інноваційних рішень. 
 ●  Навички використання новітніх інформаційних технологій. 
 ●  Здатність розробляти та управляти проектами. 
 ●  Визначеність  і  наполегливість  щодо  поставлених  завдань  і  взятих 

 обов’язків. 
 ●  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
 ●  Знання процесів викладання та вивчення матеріалознавства. 
 ●  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
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 ●  Здатність  спілкуватися  державною  мовою  в  професійній 
 (науково-технічній) діяльності. 

 ●  Здатність  спілкуватися  іноземною  мовою  в  професійній 
 (науково-технічній) діяльності. 

 ●  Уміння  складати  наукові  та  науково-технічні  звіти  за  результатами 
 роботи. 

 ●  Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
 ●  Здатність працювати в міжнародному науковому просторі. 

 Фахові компетентності 

 Набуття  ґрунтовних  знань  зі  спеціальності  132  Матеріалознавство,  зокрема 
 засвоєння  основних  концепцій,  розуміння  теоретичних  та  практичних 
 проблем,  сучасного  стану  наукових  знань  за  обраною  спеціальністю, 
 оволодіння  термінологією  з  досліджуваного  наукового  напряму,  у  тому 
 числі: 

 ●  Здатність до критичного та системного мислення, аналізу та синтезу. 
 ●  Здатність  критичного  аналізу  та  прогнозування  характеристик  нових 

 та існуючих матеріалів, параметрів процесів їх отримання та обробки. 
 ●  Здобуття  компетентностей,  достатніх  для  експертного  аналізу  стану  та 

 оцінки надійності конструкцій з сучасних матеріалів. 
 ●  Здатність  оптимально  визначити  матеріальні  засоби,  необхідні  для 

 проведення  наукового  дослідження  або  науково-технічної  розробки 
 (матеріали, апаратура, обладнання, обчислювальна техніка та інше). 

 ●  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. 

 ●  Здатність  оцінювати  техніко-економічну  ефективність  досліджень, 
 технологічних  процесів  та  інноваційних  розробок  з  урахуванням 
 невизначеності умов і вимог. 

 ●  Знання  основ  вітчизняної  та  міжнародної  стандартизації,  сертифікації 
 і акредитації матеріалів та виробів. 

 ●  Розуміння  обов’язковості  дотримання  професійних  і  етичних 
 стандартів. 

 ●  Знання  основ  методології  викладання  фахових  дисциплін  з 
 матеріалознавства у вищий школі. 

 ●  Пізнання  сучасних  тенденцій  розвитку  і  найбільш  важливих  нових 
 наукових  досягнень  в  області  матеріалознавства  та  у  суміжних 
 галузях. 
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 ●  Здатність  планувати  і  виконувати  дослідження,  обробляти  результати 
 експерименту  з  використанням  сучасних  інформаційних  технологій, 
 інтерпретувати  результати  натурних  або  модельних  експериментів  в 
 сфері матеріалознавства та споріднених галузях. 

 ●  Здатність  зрозуміло  і  недвозначно  доносити  власні  знання,  висновки 
 та аргументацію з питань матеріалознавства та споріднених галузей. 

 ●  Здатність  забезпечувати  впровадження  результатів  наукових  досліджень 
 шляхом створення нових матеріалів, пристроїв, технологій. 

 5.5. Програмні результати навчання 

 Знання: 

 ●  Іноземна  мова  на  рівні,  достатньому  для  презентації  наукових 
 результатів  в  усній  і  письмовій  формах  та  для  розуміння  фахових 
 наукових та професійних текстів. 

 ●  Сучасні  передові  концептуальні  та  методологічні  знання  в  галузі 
 науково-дослідницької  та  професійної  діяльності  і  на  межі  предметних 
 галузей знань. 

 ●  Ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії. 
 ●  Знати  основні  праці  провідних  зарубіжних  вчених,  наукові  школи  та 

 фундаментальні  праці  у  галузі  дослідження  та  місце  власних  наукових 
 досліджень в світовому контексті. 

 ●  Знання  процедури  встановлення  наукової  цінності  і  правильності 
 матеріалознавчих фактів. 

 ●  Знання  методологічних  принципів  та  методів  матеріалознавчого 
 дослідження. 

 Уміння: 

 ●  Володіти логікою та методологію наукового пізнання. 
 ●  Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей. 
 ●  Уміти  виявляти,  формулювати  і  вирішувати  матеріалознавчі  проблеми 

 і  задачі  відповідно  до  спеціальності;  розуміти  важливість  нетехнічних 
 (суспільство,  здоров'я,  охорона  навколишнього  середовища, 
 економіка) обмежень. 

 ●  Знати  та  застосовувати  принципи  проектування  нових  матеріалів, 
 розробляти  та  використовувати  фізичні  та  математичні  моделі 
 матеріалів та процесів. 

 ●  Уміти  розробляти  нові  методи  і  методики  досліджень  матеріалів  та 
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 процесів  на  базі  знання  методології  наукового  дослідження  та 
 специфіки проблеми, що вирішується. 

 ●  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 

 ●  Уміти  організувати  розробку  програм  та  проведення  комплексних 
 досліджень та випробувань матеріалів, напівфабрикатів та виробів 

 ●  Використовувати  експериментальні  методи  дослідження  структурних, 
 фізико-механічних,  електрофізичних,  магнітних,  оптичних  і 
 технологічних властивостей матеріалів. 

 ●  Уміти  використовувати  методи  планування  експерименту,  виконувати 
 експериментальні дослідження та обробляти їх результати. 

 ●  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. 

 ●  Уміти  використовувати  сучасні  методи  розв’язування  винахідницьких 
 задач.  Уміти  застосовувати  методи  захисту  об’єктів  інтелектуальної 
 власності,  створених  в  ході  професійної  (науково-технічної) 
 діяльності. 

 ●  Уміти  зрозуміло  і  недвозначно  доносити  власні  знання,  висновки  та 
 пояснення  з  проблем  матеріалознавства  до  фахівців  і  нефахівців, 
 зокрема до осіб, які навчаються. 

 ●  Уміти  розраховувати  економічну  ефективність  виробництва  матеріалів 
 та виробів. 

 ●  Уміти  обґрунтовано  призначати  показники  якості  матеріалів  та 
 виробів. 

 ●  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. 

 ●  Демонструвати  обізнаність  та  практичні  навички  в  галузі 
 технологічного  забезпечення  виготовлення  матеріалів  та  виробів  з 
 них. 
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 Комунікація: 

 ●  Спілкування  в  діалоговому  режимі  з  широкою  науковою  спільнотою 
 та  громадськістю  у  відповідній  галузі  наукової  та/або  професійної 
 діяльності. 

 ●  Кваліфіковано  відображати  результати  наукових  досліджень  у 
 наукових  статтях,  опублікованих  як  у  фахових  вітчизняних  виданнях, 
 так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. 

 ●  Здатність  професійно  презентувати  результати  своїх  досліджень  на 
 міжнародних  наукових  конференціях,  семінарах,  практично 
 використовувати  іноземну  мову  (в  першу  чергу  –  англійську)  у 
 науковій, інноваційній та педагогічній діяльності. 

 ●  Здатність  працювати  в  команді,  мати  навички  міжособистісної 
 взаємодії. 

 ●  Використовувати  сучасні  інформаційні  та  комунікативні  технології 
 при  спілкуванні,  обміні  інформацією,  зборі,  аналізі,  обробці, 
 інтерпретації  джерел;  здійснювати  публікацію  джерел  з  дотриманням 
 основних бібліографічних правил. 

 ●  Формулювати  науково-  і  технічно-значиму  проблематику,  володіти 
 різними  формами  її  публічної  презентації  (он-лайн  презентації, 
 публічні  лекції,  науково-популярні  тексти,  різноманітні  форми 
 візуалізації в засобах масової інформації тощо). 

 ●  Володіти  іноземною  мовою  на  рівні,  який  забезпечує  можливість 
 спілкування  у  професійному  середовищі  та  користування  науковою  та 
 науково-технічною документацією в предметній області. 

 Автономія та відповідальність: 

 ●  Ініціювання  оригінальних  дослідницько-інноваційних  комплексних 
 проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації. 

 ●  Здатність  діяти  соціально-відповідально  та  громадянськи-свідомо  і  на 
 основі етичних міркувань (мотивів). 

 ●  Здатність  саморозвиватися  і  самовдосконалюватися,  нести 
 відповідальність  за  новизну  наукових  досліджень  та  прийняття 
 експертних рішень. 

 ●  Здатність  адаптуватися  до  змінних  умов,  самостійно  приймати 
 обґрунтовані рішення, мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 ●  Самостійно збирати та критично опрацьовувати наукові джерела. 
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 5.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
 надавати. 

 Основними  професійними  кваліфікаціями  (відповідно  до  Класифікатора 
 професій  України  ДК  003:2010),  які  планується  надавати  за  результатами 
 виконання  освітніх  програм  на  другому  (магістерському)  рівні  вищої  освіти 
 за спеціальністю 132 Матеріалознавство, є: 

 2121.1 – молодший науковий співробітник (прикладна фізика); 
 2145.1 – молодший науковий співробітник (інженерна механіка); 
 2147.2 – інженер-технолог (металургія); 
 2149.1 – науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи); 
 2310.2 – асистенти та викладачі вищих навчальних закладів; 
 2419.2 – інженер з організації керування виробництвом. 
 Місця  працевлаштування  –  посади  у  відділах  та  лабораторіях 

 науково-дослідних  установ,  профільних  кафедрах  закладів  вищої  освіти, 
 відповідні  посади  в  державних  та  приватних  підприємствах,  установах, 
 організаціях. 

 5.7. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 

 Особа  має  право  здобувати  другий  рівень  вищої  освіти  за  умови 
 наявності  першого  (бакалаврського)  або  другого  (магістерського)  рівня  вищої 
 освіти  (диплом  бакалавра,  магістра,  спеціаліста  (зі  споріднених 
 спеціальностей),  підтверджений  документом  державного  зразка,  що  виданий 
 закладом вищої освіти III-IV рівня акредитації). 

 5.8. Порядок оцінювання результатів навчання. 

 Оцінювання  результатів  навчання  проводиться  з  метою  перевірки  знань  і 
 вмінь  студентів,  встановлення  відповідності  набутих  компетенцій  вимогам 
 освітньої-наукової  програми. 

 Форми  оцінювання  поточної  роботи:  тестування,  перевірка 
 індивідуальних  завдань,  оцінка  роботи  та  практичних  заняттях,  оцінка 
 своєчасності  та  якості  підготовки  індивідуальних  завдань,  оцінка  виступів  на 
 наукових семінарах та конференціях. 

 Форми  оцінювання  під  час  підсумкового  контролю:  диференційований 
 залік  або  іспит.  Студент  вважається  допущеним  до  підсумкового  контролю  з 
 дисциплін  освітньо-наукової  програми  в  разі  виконання  всіх  видів  робіт,  що 
 передбачені навчальним планом. 

 Студенти  проходять  що  семестрову  атестацію  шляхом  складання 
 іспитів та заліків, що передбачені навчальним планом. 
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 Підхід  до  оцінювання:  критерієм  успішного  проходження  здобувачем 
 освіти  підсумкового  оцінювання  може  бути  досягнення  ним  достатніх 
 порогових  рівнів  оцінок  за  програмними  результатами  кожного  освітнього 
 компоненту  під  час  поточної  роботи  та  в  ході  підсумкового  контролю  за 
 освітнім  компонентом.  Оцінювання  здійснюється:  а)  за  чотирибальною 
 шкалою:  відмінно  (рівень  досягнення  програмного  результату  навчання 
 90-100 %),  добре  (75-89 %),  задовільно  (60-74 %),  незадовільно  (менше  60 %); 
 б)  за  дворівневою  шкалою:  зараховано  (60-100 %),  не  зараховано  (менше 
 60 %). 

 Остаточним  результатом  навчання  магістра  є  повне  виконання  ним 
 освітньо-наукової програми та написання і захист магістерської роботи. 

 5.9. Ресурсне забезпечення реалізації Концепції 

 Кадрове  забезпечення 

 Реалізація  програми  забезпечується  кадрами  високої  кваліфікації  з 
 науковими  ступенями  та  вченими  званнями,  які  мають  достатній  досвід 
 навчально-методичної  роботи  та  відповідають  кваліфікації  відповідно  до 
 спеціальності  згідно  ліцензійних  умов,  майже  всі  викладачі  займаються 
 науковою  роботою  і  є  науковими  співробітниками  Інституту 
 електрозварювання  iм.  Є.О.  Патона  НАН  України  та  наукових  установ  НАН 
 України, що є базовими для Київського академічного університету. 

 До  складу  кадрового  забезпечення  входять:  академіки, 
 члени-кореспонденти,  лауреати  Державної  премії  України  в  галузі  науки  і 
 техніки,  доктори  та  кандидати  фіз.-мат  наук,  професори.  Також  запрошуються 
 до викладання науковці з інших закладів вищої освіти. 

 Матеріально технічне забезпечення: 

 Концепція  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  132  Матеріалознавство 
 на  другому  (магістерському)  рівні  вищої  освіти  буде  реалізовуватись  на 
 основі  виконання  освітньо-наукової  програми  «Матеріалознавство»  на  базі 
 кафедри  прикладної  фізики  та  матеріалознавства  при  Інституті 
 електрозварювання  iм.  Є.О.  Патона  НАН  України  (ІЕЗ  ім.Є.О.  Патона)  і 
 використовує  матеріально-технічну  базу  ІЕЗ  ім.Є.О.Патона,  базових  наукових 
 установ НАН України КАУ та включає: 

 1.  Наявність приміщень для проведення занять. 
 2.  Наявність соціально-побутової інфраструктури. 
 3.  Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком. 
 4.  Фонди та електронну базу наукової бібліотеки  ІЕЗ ім.Є.О.Патона  . 
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 5.  Фонди та електронні бази наукових бібліотек наукових установ НАН 
 України, що є  базовими для  КАУ. 

 6.  Особливості  матеріально-технічного  забезпечення  щодо  наявності 
 обладнання  та  устаткування  в  ІЕЗ  ім.Є.О.Патона  для  проведення 
 навчальних занять та науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти: 
 1). Система імітації термодеформаційних впливів GLEEBLE-3800 
 (“DSI”, США). 
 2). Емісійний спектрометр з індуктивно зв'язаною плазмою ICAP 6500 
 DUO (“Thermo Fisher”, США). 
 3). Трансмісійні електронні мікроскопи JEM-120, JEM- 200CX (“JEOL”, 
 Японія). 
 4).  Растрові електронні мікроскопи JSM-840 (“JEOL”, Япония), SEM- 
 515 (“Phillips”, Нідерланди), JEM T200 (“JEOL”, Японія) з системою 
 мікроаналізу (“Link systems”, Англія). 
 5).  Дифрактометри для рентгеноструктурного фазового аналізу ДРОН-3, 
 УМ-1. 
 6). Мікрозонд для мікрорентгенівського спектрального аналізу 
 CAMEBAX SX-50 (“САМЕСА”, Франція). 
 7). Оптичний емісійний спектрометр SPECTROVAC-1000 DV-4 
 (“BAIRD”, Нідерланди). 
 8). Система дослідження поверхні мікрозонд JAMP 9500 (“JEOL”, 
 Японія) с системою мікроаналізу (“INCA”, Англія), LAS – 2000 
 (“RIBER”, Франція). 
 9).  Аналізатори газів RO-316, RH-2 (“LECO”, США). 
 10). Світові мікроскопи (цифрові), твердоміри та мікротвердоміри 
 (“LECO”, США). 
 11). Електронний спекл-інтерферометр для визначення залишкових 
 напружень ESPI-HD 210 
 12). Термоаналізатор суміщений з масспектрометром TGA/DSC, 
 термоаналізатор моделі Q600 SDT, масспектрометр Thermo Scientific 
 Fisher моделі VG Pro Lab. 
 13). Растровий електронний мікроскоп Jeol JSM35CF з 
 енергодисперсійним спектрометром INCA Energy 350 Instruments”, 
 США) з масспектрометром Thermo Scientific Fisher моделі VG Pro Lab 
 (“Thermo Fisher Scientific Inc.”, США). 
 14). Оптичний мікроскоп Neofot-230. 
 15). Cервогідравлічна машина для механічних випробувань  INSTRON –1251. 
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 16). Установка Фрідлянда для випробувань зварних з’єднань статичним 
 навантаженням вигином. 
 17). Установка УМП-1 для випробувань зварних з’єднань при 
 циклічному навантаженні вигином. 
 18). Лабораторна установка Імплант для випробувань металу зони 
 термічного впливу зварних з’єднань на уповільнене руйнування. 
 19). Обладнання для дослідження кінетики релаксаційних процесів і 
 утворення тріщин при відпуску. 

 Для  забезпечення  ефективного  навчального  процесу  студентам 
 надається  вільний  доступ  до  провідних  вітчизняних  і  закордонних  видань  в 
 електронних  базах  наукових  бібліотек  базових  наукових  установ  Київського 
 академічного університету. 

 Концепцію  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  132  Матеріалознавство 
 на  другому  (магістерському)  рівні  вищої  освіти  в  новій  редакції  затверджено 
 Вченою  радою  Київського  академічного  університету  (протокол  №  5  від 
 29.11.2022р.). 
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