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БАКАЛАВР 

 

ЗМІСТ 

 Вступ 

 Поради 

 Бакалавр 

 Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності в сфері правового регулювання 

професійної діяльності 

 Дисципліни, розвивають математичні та природничо-наукові компетентності 

 Дисципліни, що розвивають інженерно-технологічні компетентності та компетентності з безпеки праці та здоров’я 

на роботі 

 Дисципліни, що розвивають діджитальні компетентності 

 Дисципліни, що розвивають компетентності економічного та управлінського змісту, а також гнучкі навички 

 Магістр 

 Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності в сфері правового регулювання 

професійної діяльності 

 Дисципліни, що розвивають математичні, природничо-наукові компетентності 

 Дисципліни, що розвивають інженерні компетентності та компетентності в сфері безпеки праці та здоров’я на 

роботі 

 Дисципліни, що розвивають діджитальні компетентності 

 Дисципліни, що розвивають компетентності економічного та управлінського змісту, а також гнучкі навички

Vlada
Typewriter
Щоб повернутися до змісту - клікайте на →



 
 

    

     

Будь-яка освітня програма в університеті містить обов’язкову складову (набір дисциплін, практик, форм 

атестації, які обов’язково вивчаються на тій або іншій програмі) та вибіркову складову (набір дисциплін, 

тренінгів, Ви як здобувач освіти, можете обрати для формування індивідуальної освітньої траєкторії). 

 

     
     

  Обсяг дисциплін вільного вибору студентів складає не менше 25 % загальної кількості кредитів, передбачених для освітньої програми 

відповідного рівня вищої освіти. Тобто на програмах бакалаврського рівня Ви маєте обрати дисципліни на загальну суму 60 кредитів 

(12 дисциплін), а на програмах магістерського – на загальну суму 25 кредитів (5 дисциплін). Розподіл вибіркових компонентів за їх 

кількістю між семестрами визначається навчальним планом: наприклад, на 1му курсі бакалаврату не пропонується жодної вибіркової 

дисципліни, а на 3му курсі в осінньому семестрі Вам можливо доведеться вивчати 2 вибіркових дисципліни, а у весняному – 3. 

    
     

Ви вільні обирати будь-яку дисципліну з даного Каталогу в якості вибіркової, окрім тих дисциплін, які є обов’язковими для 

Вашої освітньої програми або які не рекомендовані для вибору через те, що подібні або аналогічні дисципліни Ви вже вивчили. 

 

     
     

 
Дисципліни обираються перед початком кожного навчального семестру. Ви можете самі ознайомитися із навчальним планом, 

додатково гарант освітньої програми, завідувач кафедри або тьютор групи попередять Вас про ту кількість дисциплін, які Ви маєте 

вибрати в рамках індивідуалізації Ваших особистих освітніх потреб. 

    
     

Як і в інших випадках, з вибірковими дисциплінами діє правило: Ви обрали дисципліну і самостійно несете відповідальність за результати 

опанування відповідного навчального матеріалу та успішне складання підсумкового контролю. Змінити вибір не можна, а академічна неуспішність 

з обраної дисципліни тягне за собою варіант відрахування з університету. Єдиний вихід – спробувати отримати додаткову платну освітню послугу 

у період до закінчення навчання (тобто не в останньому семестрі перед випуском), і додаткове навантаження понад стандартних 30 кредитів на 

семестр для того, щоб закрити власну неуспішність з обраної дисципліни під час її повторного вивчення, або обрати і успішно опанувати іншу 

вибіркову дисципліну. Але такий вихід – це крайня ситуація, тому до вибору дисциплін необхідно поставитися дуже відповідальною. 



 
 

 

  Для того, щоб Ваш вибір був оптимальним, варто 

прийняти декілька порад: 

 

 

 
уважно вивчіть перелік обов’язкових дисциплін Вашої освітньої програми і подумайте, які 

цифрові, світоглядні, професійні компетентності Ви хотіли б розвивати більше за все за 
рахунок компонентів вільного вибору 

 

 

 
дізнайтеся самостійно з навчального плану або отримайте інформацію у гаранта Вашої освітньої 
програми, завідувача кафедри або тьютора про кількість дисциплін, яку Ви маєте вивчати в наступному 
семестрі, доступні способи і канали повідомлення департаменту навчальної роботи про Ваш вибір, а 
також про час групової консультації 

 

 

 
не пропустіть групову консультацію щодо можливостей вибору – на цій консультації гарант 

або тьютор можуть підказати Вам, які дисципліни доцільно обрати, виходячи з Ваших 
особистих інтересів і здібностей, але пам’ятайте: вибір і відповідальність за нього – за Вами 

 

 

 
якщо Ви вагаєтеся з вибором, або вважаєте аргументи гаранта програми чи тьютора недостатньо 

переконливими – отримайте індивідуальну консультацію у викладача, який є лідером за даною 
дисципліною, написавши йому на електронну пошту; інформацію про електронну адресу можна 

знайти у силабусі навчальної дисципліни;  

 

 

якщо Ви вагаєтеся з вибором, або вважаєте аргументи гаранта програми чи тьютора 
недостатньо переконливими – отримайте індивідуальну консультацію у викладача, який є 
лідером за даною дисципліною, написавши йому на електронну пошту; інформацію про 
електронну адресу можна знайти у силабусі навчальної дисципліни; не обирайте дисципліни, які 
є обов’язковими для Вашої програми; ретельно оцініть власні знання та можливості в опануванні 
тієї або іншої дисципліни 
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БАКАЛАВР 

Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності 

в сфері правового регулювання професійної діяльності 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Англійська мова для бізнесу (Business 

English) 
Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика» та «Вартісне управління бізнесом» 

Англійська мова для гірників (English for 

the Mining Industry) 
Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ» 

Англійська мова для інженерів з охорони 

навколишнього середовища (English for 

Environment Engineering) 

Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Англійська мова для інженерів та 

технологів (English for Engineers and 

Technologists) 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Металургія» 

Англійська мова для сфери 

інформаційних технологій (The 

Communication Skills for Business (CSB) 

English for IT) 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в металургії 

та гірництві» та «Комп’ютерні науки» 

Ділова та наукова українська мова Є обов’язковою для всіх освітніх програм бакалавра, не передбачена до вільного вибору 

Екологічне право та законодавство Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Захист життя і здоров'я в надзвичайних 

ситуаціях 
Рекомендовано 3 семестр 

Історія України та української культури 
Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів»;  
Здобувачі освіти за іншими програмами можуть обирати вільно; рекомендовано 3 семестр 

Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності 

в сфері правового регулювання професійної діяльності 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Культура безпеки Рекомендовано 3 семестр 

Особа і громадянське суспільство у 
сучасних дискурсах 

Є обов’язковою для всіх освітніх програм бакалавра 

Правове регулювання підприємницької 
діяльності 

 Рекомендовано 3 семестр 

Правове регулювання трудової 
діяльності, безпеки праці та соціального 
забезпечення працівників 

Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів»; 
Здобувачі освіти за іншими програмами можуть обирати вільно; рекомендовано 3 семестр 

Правознавство Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика» та «Вартісне управління бізнесом» 

Психологія 
Є обов’язковою для ОП «Вартісне управління бізнесом»;  
Здобувачі освіти за іншими програмами можуть обирати вільно; рекомендовано 3 семестр 

Психологія праці та безпеки Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Соціально-політичні студії Рекомендовано 3 семестр 

Сучасні проблеми екологічного захисту 
та сталого розвитку територій 

Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища»;  
Здобувачі освіти за іншими програмами можуть обирати вільно; рекомендовано 3 семестр 

Філософія Рекомендовано 3 семестр 

 

  

Дисципліни, що розвивають світоглядні, 
мовні компетентності та компетентності 

в сфері правового регулювання 
професійної діяльності 
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БАКАЛАВР 

Дисципліни, що розвивають математичні та природничо-наукові компетентності 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Вища та дискретна математика 
Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика», «Вартісне управління бізнесом», не 

рекомендовано для вибору здобувачами інших ОП, які вивчають математичні дисципліни 

Біологія Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Біорізноманіття та його збереження   

Геологія 
Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища», «Відкрита 

розробка родовищ» 

Геохімія Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ» 

Дискретна математика 
Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки»;; Не рекомендовано обирати здобувачами 

освіти за ОП «Бізнес-аналітика» та «Вартісне управління бізнесом» 

Дослідження операцій 
Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика»; не рекомендовано для вибору здобувачами 

ОП «Вартісне управління бізнесом» 

Екологія акваторій   

Економетрія 
Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика», «Вартісне управління бізнесом»; не 

рекомендовано для вибору здобувачами ОП «Вартісне управління бізнесом» 

Загальна екологія Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Інженерна математика та статистика 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Металургія», «Відкрита розробка 

родовищ», «Технології захисту навколишнього середовища», «Безпека праці та 

виробничих процесів»; не рекомендовано для вибору здобувачами ОП «Бізнес-

аналітика», «Вартісне управління бізнесом», «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані 

технології в металургії та гірництві», «Комп’ютерні науки» 

Дисципліни, що розвивають математичні та природничо-наукові компетентності 

Дисципліни, що розвивають математичні та 
природничо-наукові компетентності 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Математика для комп'ютерних наук та 

програмування 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 

металургії та гірництві» та «Комп’ютерні науки»;; не рекомендовано для вибору 

здобувачами інших ОП, які вивчають математичні дисципліни 

Математичне моделювання систем Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Методи біологічного моделювання 

екосистем 
  

Мікробіологія   

Моделювання і прогнозування в 
економіці і менеджменті 

Є обов’язковою для ОП «Вартісне управління бізнесом»; не рекомендовано для вибору 
здобувачами ОП «Бізнес-аналітика» 

Обчислювальна математика та методи 
оптимізації 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Основи інженерних розрахунків   

Системний аналіз та теорія прийняття 
рішень 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Теорія ймовірностей та математична 
статистика 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика», «Вартісне управління бізнесом»; 
«Комп’ютерні науки»; не рекомендовано для вибору здобувачами інших ОП, які вивчають 
математичні дисципліни 

Фізика 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві», «Матеріалознавство», «Металургія», «Технології захисту 
навколишнього середовища», «Безпека праці та виробничих процесів», «Відкрита 
розробка родовищ» 

Фізична хімія Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство» 

Фізична хімія пірометалургійних процесів 
Є обов’язковою для ОП «Металургія»;; Не рекомендовано для вибору здобувачами 
освіти ОП «Матеріалознавство» 

Дисципліни, що розвивають математичні та 
природничо-наукові компетентності 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Хімія 
Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Технології захисту навколишнього 
середовища», «Безпека праці та виробничих процесів» 

Геохімія Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ» 

 

  

Дисципліни, що розвивають математичні та 
природничо-наукові компетентності 
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БАКАЛАВР 

Дисципліни, що розвивають інженерно-технологічні компетентності 

та компетентності з безпеки праці та здоров’я на роботі 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Автоматизація виробничих процесів при 

відкритих гірничих роботах 
  

Автоматизований електропривод   

Безпека в надзвичайних ситуаціях та 

техногенний ризик 
Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Безпека експлуатації інженерних мереж 

та споруд 
  

Безпека експлуатації обладнання 

гірничодобувної галузі 
  

Безпека експлуатації обладнання 

металургійного виробництва 
  

Безпека об'єктів та територій;   

Безпека праці Є обов’язковою для всіх ОП 

Безпека праці та виробничих процесів Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Біогеохімія навколишнього середовища   

Біотехнології в гірництві та металургії Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Біотехнології в гірництві та металургії   

Ведення документації та навчання з 

охорони праці 
  

Виробнича санітарія і гігієна праці Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Дисципліни, що розвивають інженерно-
технологічні компетентності та компетентності 

з безпеки праці та здоров’я на роботі 

 

Дисципліни, що розвивають інженерно-технологічні компетентності 

та компетентності з безпеки праці та здоров’я на роботі 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Гігієна праці та професійні захворювання   

Гігієнічне нормування умов праці та стану 
довкілля  

  

Гідромеханізація, осушення та 
водовідлив у кар'єрах 

  

Дистанційні методи досліджень   

Екологія гірництва Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Експертиза у сфері цивільної безпеки та 
охорони праці 

  

Електрометалургія сталі Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Електроніка та мікропроцесорна техніка 
Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в металургії 
та гірництві»; Не рекомендовано обирати здобувачам освіти за ОП «Матеріалознавство» 

Електротехніка 
Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Комп’ютерні науки»; Не рекомендовано 
обирати здобувачам освіти за ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві» 

Електротехніка   

Електротехніка та електромеханіка 
Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в металургії 
та гірництві» 

Електротехніка, електропостачання, 
електропривод 

  

Ергономіка   

Загальна металургія 
Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в металургії 
та гірництві», не рекомендовано обирати здобувачам освіти за ОП «Металургія», 
«Матеріалознавство» 

Дисципліни, що розвивають інженерно-
технологічні компетентності та компетентності 

з безпеки праці та здоров’я на роботі 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Законодавство та регуляторна політика у 
сфері охорони праці та цивільного 
захисту 

  

Заповідна справа та рекреаційні 
території 

Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Засоби індивідуального захисту   

Зношування металів та методи 
підвищення зносостійкості 

  

Інженерні основи металургії та екологія 
Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в металургії 
та гірництві» 

Інженерні основи металургії та екологія   

Інноваційні процеси металургійного 
виробництва 

  

Інтенсифікація доменного виробництва   

Корозія та захист металів   

Маркшейдерська справа Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Матеріали конструкцій гірничих споруд   

Матеріалознавство Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Металургія» 

Машини безперервного транспорту при 
відкритих розробках 

  

Меліорація та рекультивація порушених 
земель 

  

Металознавство та процеси зварювання 
та наплавки 

  

Дисципліни, що розвивають інженерно-
технологічні компетентності та компетентності 

з безпеки праці та здоров’я на роботі 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Металургійні агрегати та обладання Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Металургійні печі Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Металургійні процеси та технології 
Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», ; не рекомендовано обирати здобувачам 
освіти за ОП «Металургія» 

Металургія сталі Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Металургія чавуну Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Методи захисту територій від біологічних 
інвазій 

  

Методи наукових досліджень та 
моніторингу довкілля 

Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Методи структурних досліджень та 
контроль якості продукції 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство» 

Метрологія та технологічні вимірювання 
Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в металургії 
та гірництві» 

Метрологія, стандартизація та 
сертифікація 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Металургія» 

Моделювання і прогнозування стану 
навколишнього середовища 

Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Моделювання процесів пластичної  
деформації металів 

  

Моделювання процесів термічної  
обробки металів 

  

Моніторинг та упередження 
надзвичайних ситуацій 

  

Дисципліни, що розвивають інженерно-
технологічні компетентності та компетентності 

з безпеки праці та здоров’я на роботі 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Надійність технічних систем і 
техногенний ризик  

  

Нормування техногенного навантаження Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Організація наглядової діяльності та 
інспектування з охорони праці 

  

Основи гірничого виробництва 
Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ»;; Не рекомендовано обирати 
здобувачам освіти за ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Основи металургійних технологій 
Є обов’язковою для ОП «Металургія», ; не рекомендовано обирати здобувачам освіти за 
ОП «Матеріалознавство» 

Основи наукових досліджень у 
промисловості 

  

Оцінка впливу на довкілля Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Оцінка якості гірничих машин   

Підготовка металургійної сировини Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Пожежна та вибухова безпека Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Позаагрегатна обробка металу Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Порошкові та композиційні матеріали   

Потужні екскаватори на відкритих 
гірничих роботах 

  

Природні та техногенні загрози Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Проектування промислових споруд та 
інженерних мереж 

  

Проєктування природоохоронних систем 
та обладнання 

Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Дисципліни, що розвивають інженерно-
технологічні компетентності та компетентності 

з безпеки праці та здоров’я на роботі 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Процеси відкритих гірничих робіт Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Процеси термічної, хіміко-термічної та 
термомеханічної обробки 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство» 

Рекультивація земель, порушених 
відкритими гірничими роботами 

  

Ризик-орієнтований підхід до безпеки 
праці 

Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Робототехнічні комплекси   

Розрахунки та автоматизоване 
проєктування оптимальних конструкцій 

  

Розслідування аварій, аварійних 
ситуацій, інцидентів, нещасних випадків, 
професійних захворювань і 
невідповідностей на виробництві 

Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Руйнування гірських порід вибухом Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Системи вентиляції та кондиціювання 
підприємств; 

  

Системи технологій базових галузей 
економіки 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика» та «Вартісне управління бізнесом», «Технології 
захисту навколишнього середовища», «Комп’ютерні науки»; Не рекомендовано обирати 
здобувачам освіти за ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Спорудження відкритих гірничих виробок Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Сучасні напрямки енергозбереження Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Сучасні переплавні і рафінувальні 
процеси 

  

Дисципліни, що розвивають інженерно-
технологічні компетентності та компетентності 

з безпеки праці та здоров’я на роботі 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Теоретична та прикладна механіка 
Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Металургія», «Відкрита розробка 
родовищ» 

Теоретичні основи процесів металургії 
Є обов’язковою для ОП «Металургія», ; не рекомендовано обирати здобувачам освіти за 
ОП «Матеріалознавство» 

Теорія і технології обробки металу 
тиском 

Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Теорія металургійних процесів 
Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство»;; Не рекомендовано обирати здобувачам 
освіти за ОП «Металургія» 

Теорія, технологія розливання і 
кристалізації  металу 

Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Теплові процеси доменного виробництва   

Теплові процеси при окускуванні   

Теплові процеси сталеплавильного 
виробництва 

  

Теплотехніка Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

Техногенна безпека водогосподарського 
комплексу 

  

Техногенна та екологічна безпека 
Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища», «Безпека праці 
та виробничих процесів» 

Технології захисту водних ресурсів   

Технології захисту довкілля та 
ресурсозбереження у ГМК 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», для ОП «Металургія», ОП «Технології 
захисту навколишнього середовища» 

Технології захисту літосфери   

Дисципліни, що розвивають інженерно-
технологічні компетентності та компетентності 

з безпеки праці та здоров’я на роботі 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Технології переробки та збагачення 
корисних копалин 

  

Сучасні напрямки енергозбереження Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Сучасні переплавні і рафінувальні 
процеси 

  

Технологічні процеси та обладнання 
гірничо-видобувних підприємств 

Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів»; Не рекомендовано 
обирати здобувачам освіти за ОП «Відкрита розробка родовищ» 

Технологічні процеси та обладнання 
металургійних підприємств 

Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів»; Не рекомендовано 
обирати здобувачам освіти за ОП «Металургія», «Матеріалознавство» 

Технологія відкритої розробки родовищ 
корисних копалин 

Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Технологія підземної розробки родовищ 
корисних копалин 

Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Технологія розробки родовищ нафти і 
газу 

  

Типові технологічні процеси та 
обладнання об'єктів вирпобництва сталі 
та сплавів 

  

Типові технологічні процеси та 
обладнання об'єктів гірничого 
виробництва 

  

Типові технологічні процеси та 
обладнання об'єктів коксохімічного та 
аглодоменного виробництва 

  

Дисципліни, що розвивають інженерно-
технологічні компетентності та компетентності 

з безпеки праці та здоров’я на роботі 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Типові технологічні процеси та 
обладнання об'єктів прокатного 
виробництва 

  

Управління та поводження з відходами Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Управління та поводження з відходами   

Урбоекологія гірничо-металургійного 
комплексу 

Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Устаткування для зварювання, наплавки 
та відновлення 

  

Устаткування для термічної обробки 
металів 

  

Фізика та механіка гірських порід Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Фізичні та механічні властивості 
матеріалів 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство» 

Формування структури та властивостей 
сплавів методами інтенсивної пластичної 
деформації 

  

Цивільний захист та радіаційна безпека   

Шихтові та вогнетривкі матеріали 
металургійного виробництва 

Є обов’язковою для ОП «Металургія» 

 

  

Дисципліни, що розвивають інженерно-
технологічні компетентності та компетентності 

з безпеки праці та здоров’я на роботі 
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БАКАЛАВР 

Дисципліни, що розвивають діджитальні компетентності  

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Big Data та хмарні технології   

ERP - системи    

Python: просунутий рівень   

Web- дизайн Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Автоматизація виробництва та 

інформаційно-управлінські системи 
Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Автоматизація об'єктів гірничо-

металургійної галузі 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 

металургії та гірництві»  

Алгоритми та структури даних 
Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика» та «Вартісне управління бізнесом», 

«Комп’ютерні науки» 

Аналіз систем та процесів   

Аналітика даних   

Аналітична звітність у SAP BW   

Архітектура та проєктування програмного 

забезпечення 
Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Бази даних Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Бази даних в автоматизованих системах 

управління технологічними процесами 
  

Вирішення інженерних задач з 
використанням пакету MatLab 

  

Візуалізація даних та візуальна аналітика   

Дисципліни, що розвивають діджитальні компетентності  

 

Дисципліни, що розвивають діджитальні 

компетентності  
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Гнучкі методи розробки програмного 
забезпечення 

  

Грін комп’ютінг   

Дизайн та програмування   

Діджиталізація в сфері безпеки праці Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Ідентифікація, моделювання об'єктів та 
елементи  системного аналізу 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві»  

Інженерна та комп'ютерна графіка 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві», «Матеріалознавство», «Металургія», «Технології захисту 
навколишнього середовища», «Безпека праці та виробничих процесів», «Відкрита 
розробка родовищ» 

Інструментарій цифрового управління 
бізнесом 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика»; ; не рекомендовано обирати здобувачам 
освіти за ОП «Комп’ютерні науки» 

Інтеграція інформаційних систем   

Інтелектуальна обробка технологічної 
інформації 

  

Інтелектуальний аналіз даних   

Інформаційна безпека автоматизованих 
систем управління технологічними 
процесами 

  

Інформаційна екологія   

Інформаційна інфраструктура    

Інформаційні системи екологічного 
управління  

  

Дисципліни, що розвивають діджитальні 

компетентності  
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Інформаційно-управляючі системи та їх 
програмне забезпечення  

  

Інфраструктурні сервіси   

Інфраструктурні сервіси M365 and Azure 
Certificate 

  

Комп’ютерна обробка і аналіз 
мікроструктур матеріалів 

  

Комп'ютерна симуляція технологічних 
процесів в металургії 

  

Комп'ютерна техніка, алгоритмізація та 
програмування 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві», «Комп’ютерні науки» 

Комп'ютерне моделювання виробничих 
процесів у гірництві 

  

Комп'ютерні мережі Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Концепція інформаційної безпеки   

Крос-платформне програмування   

Мережі та протоколи систем 
автоматизації 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві»  

Методи в програмуванні 
автоматизованих систем управління 
технологічними процесами 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві» 

Методології розробки програмного 
забезпечення 

  

Дисципліни, що розвивають діджитальні 

компетентності  
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Методології цифрового управління 
бізнесом 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика»;; не рекомендовано обирати здобувачам 
освіти за ОП «Комп’ютерні науки» 

Моделі та методи штучного інтелекту    

Нейронні мережі   

Нечітка логіка та нечіткі системи   

Об’єктно-орієнтоване програмування Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Об'єктно-орієнтовані додатки для 
мобільних систем 

  

Операційні системи та  основи 
системного програмування 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Основи Digital Enterprise Systems   

Основи геоінформаційних систем   

Основи діджиталізації та комп’ютерних 
наук 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Основи Інтернету речей (ІоТ)   

Основи організації операційних систем   

Основи програмної інженерії Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Основи управління цифровими 
проєктами 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Поглиблений курс Microsoft Power BI   

Поглиблений курс з Web-розробки   

Поглиблений курс з бізнес-аналітики   

Предикативна аналітика   

Дисципліни, що розвивають діджитальні 

компетентності  
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Прикладні інформаційні системи   

Програмно-технічні комплекси та 
програмне забезпечення 
автоматизованих систем управління 
технологічними процесами 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві» 

Програмування мобільних пристроїв   

Програмування розподілених систем   

Програмування у Python для аналізу 
даних 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика» та «Вартісне управління бізнесом» 

Продуктивність використання Microsoft 
Excel 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика» та «Вартісне управління бізнесом» 

Продуктивність використання офісних 
систем 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Безпека праці та виробничих процесів», 
«Відкрита розробка родовищ» 

Проєктування інформаційних систем   

Проєктування систем автоматизації 
Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві»  

Проєктування систем цифрового 
інтелекту 

  

Проєктування та розробка web додатків Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Розподілені обчислення та хмарні 
технології 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Розробка GUI (графічного інтерфейсу 
користувача) 

  

Дисципліни, що розвивають діджитальні 

компетентності  
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Сервіси для моделювання бізнес-
процесів 

  

Сервіси для розв’язання задач 
управління підприємством 

  

Системи автоматизованого проєктування   

Системи автоматичного керування Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Металургія»! 

Системи бізнес-аналізу та елементи Data 
Science 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика»;; не рекомендовано обирати здобувачам 
освіти за ОП «Комп’ютерні науки» 

Системи штучного інтелекту  Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Системний аналіз   

Сучасні інформаційні технології Є обов’язковою для ОП «Металургія», «Відкрита розробка родовищ» 

Сучасні мови програмування (Abap)   

Сучасні технології обробки даних, бази 
та сховища даних 

  

Теорія автоматичного регулювання 
Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві»  

Технічні засоби автоматизації та 
виконавчі механізми 

Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві»  

Технології моделювання систем 
цифрового інтелекту 

  

Технології цифрового інтелекту Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Управлінські інформаційні технології   

Хмарні обчислювання та системи 
штучного інтелекту у промисловості  

  

Дисципліни, що розвивають діджитальні 

компетентності  
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Хмарні сервіси та інфраструктура Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Цифрова обробка сигналів та обробка 
досліджень 

  

  

Дисципліни, що розвивають діджитальні 

компетентності  
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БАКАЛАВР 

Дисципліни, що розвивають компетентності економічного та управлінського змісту, а також гнучкі навички 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Due diligence і комплаєнс контроль на 

підприємствах 
  

Аналіз та організація інвестиційних та 

інноваційних бізнес-процесів 
  

Аналіз та управління ризиками    

Бізнес-етика в мультикультурному 

середовищі та ділові комунікації 
є обов’язковою для ОП  «Вартісне управління бізнесом» 

Бухгалтерський облік та звітність є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика», «Вартісне управління бізнесом» 

Вартісне управління бізнесом   

Гнучкі навички (soft skills) у професійній 

діяльності 

є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика»; не рекомендовано для ОП «Вартісне 

управління бізнесом»;; здобувачі освіти за іншими програмами можуть вибирати вільно, 

рекомендовано 4 семестр 

Державна науково-технічна політика у 

гірництві 
Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Державне регулювання економіки    

Економіка праці   

Економіка та управління безпекою Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів» 

Економіка та управління безпекою праці   

Економіка та управління 

природодоохоронною діяльністю та 

еколого-економічний аналіз 

  

Дисципліни, що розвивають компетентності економічного та управлінського змісту, а також гнучкі навички  

 

Дисципліни, що розвивають компетентності 

економічного та управлінського змісту, а 

також гнучкі навички 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Економіка та управління 

природоохоронною діяльністю та 

еколого-економічний аналіз 

Є обов’язковою для ОП «Технології захисту навколишнього середовища» 

Економіка та управління у гірничій галузі Є обов’язковою для ОП «Відкрита розробка родовищ 

Економіка та управління у гірничій 
промисловості 

  

Економіка та управління у металургійній 
галузі 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство», «Металургія» 

Економіка та управління у металургійній 
галузі 

  

Економіка та фінанси бізнесу є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика», «Вартісне управління бізнесом» 

Економічна теорія 
є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика», «Вартісне управління бізнесом»;; здобувачі 
освіти за іншими програмами можуть вибирати вільно, рекомендовано 3 семестр 

Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства 

  

Інвестування    

Кейс-практикум з  підвищення 
операційної ефективності бізнесу 

є обов’язковою для ОП «Вартісне управління бізнесом» 

Корпоративна культура і соціокультурне 
проєктування 

  

Корпоративна культура і соціокультурне 
проєктування 

  

Лідерство і командотворення 
Є обов’язковою для ОП «Безпека праці та виробничих процесів»;; Не рекомендовано 
обирати здобувачам освіти за ОП «Вартісне управління бізнесом», «Бізнес-аналітика» 

Дисципліни, що розвивають компетентності 

економічного та управлінського змісту, а 

також гнучкі навички 



 
 

28 
 

БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Логістика   

Маркетинг є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика», «Вартісне управління бізнесом» 

Менеджмент є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика», «Вартісне управління бізнесом»  

Менеджмент інновацій   

Менеджмент якості на промисловому 
підприємстві 

Є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство» 

Менеджмент якості на промисловому 
підприємстві  

  

Міжнародна економіка є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика» 

Муніципальне управління і місцеве 
господарство 

  

Операційний менеджмент   

Організація та планування виробництва   

Основи менеджменту та маркетингу 
є обов’язковою для ОП «Матеріалознавство»;; не рекомендовано для ОП «Вартісне 
управління бізнесом», «Вартісне управління бізнесом»; здобувачі освіти за іншими 
програмами можуть вибирати вільно 

Оцінка вартості та управління 
ефективністю бізнесу 

є обов’язковою для ОП «Вартісне управління бізнесом» 

Прийняття управлінських рішень є обов’язковою для ОП «Вартісне управління бізнесом» 

Проєктний аналіз та менеджмент є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика» 

Проєктний аналіз та менеджмент   

Проєктний аналіз та менеджмент   

Просторова економіка та управління   

Дисципліни, що розвивають компетентності 

економічного та управлінського змісту, а 

також гнучкі навички 
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БАКАЛАВР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Просторова економіка та управління   

Самоменеджмент є обов’язковою для ОП «Вартісне управління бізнесом» 

Соціальна відповідальність бізнесу   

Соціально-економічна статистика   

Стандарти та методології бізнес-аналізу Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Стратегічне управління в сфері безпеки    

Теорія організацій та організаційне 
проєктування 

є обов’язковою для «Вартісне управління бізнесом» 

Тренінг з розвитку гнучких навичок (soft 
skills), лідерства та командотворення 

є обов’язковою для ОП «Вартісне управління бізнесом» не рекомендовано для 
здобувачів освіти за іншими ОП 

Управління  потенціалом підприємства   

Управління бізнесом та бізнес-процесами Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки» 

Управління витратами і бюджетування 
діяльності суб'єктів господарювання 

  

Управління конкурентоспроможністю   

Управління персоналом є обов’язковою для ОП «Вартісне управління бізнесом» 

Управління персоналом   

Управлінський та фінансовий аналіз є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика», «Вартісне управління бізнесом» 

Фінансові бізнес-процеси   

Фундаментальний аналіз ринків і 
державної політики 

є обов’язковою для ОП «Бізнес-аналітика» 

Цифрова економіка 
Є обов’язковою для ОП «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в 
металургії та гірництві» 

Дисципліни, що розвивають компетентності 

економічного та управлінського змісту, а 

також гнучкі навички 



 
 МАГІСТР 

Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності 

в сфері правового регулювання професійної діяльності 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Державне регулювання та управління у 

сфері охорони праці та цивільної безпеки 
Є обов’язковою для ОП «Аудит та консалтинг безпеки праці» 

Державне та корпоративне управління у 

сфері екології та захисту навколишнього 

середовища 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього 

середовища» 

Законодавство в сфері безпеки праці   

Методологія і організація досліджень за 

програмами підвищення операційної 

ефективності 

Є обов’язковою для всіх ОП 

Психологічні технології в управлінні 

результативністю персоналу 
Є обов’язковою для ОП «Менеджмент організацій та ділове адміністрування» 

Професійне ділове та наукове 

спілкування англійською мовою 
Є обов’язковою для всіх ОП 

Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності 

в сфері правового регулювання професійної діяльності 

 



 
 МАГІСТР 

Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності 

в сфері правового регулювання професійної діяльності 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Планування експерименту  

Прикладна статистика  

Теоретичні закономірності відновлення 
металів 

 

Теоретичні закономірності спікання 
залізорудних матеріалів 

 

Теоретичні основи водневої металургії  

Теорія розв’язання винахідницьких задач 
та система подачі пропозицій 

 

Дисципліни, що розвивають математичні, природничо-наукові компетентності 

 



 
 МАГІСТР 

Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності 

в сфері правового регулювання професійної діяльності 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Видобування та переробка будівельних 
гірських порід 

  

Видобування та переробка будівельних 
гірських порід 

  

Геоекологічне картографування   

Декарбонізація процесів виплавки і 
позапічної обробки сталі 

  

Динаміка та міцність машин   

Екологічний інжиніринг   

Екологічні аспекти операційної діяльності   

Екологічні аспекти розробки, 
впровадження та утилізації матеріалів 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві» 

Екологічні проблеми гірничо-
металургійних регіонів  

  

Екологічні проблеми інженерно-
геологічних процесів 

  

Екологічні проблеми старопромислових 
регіонів 

  

Енерго- та ресурсозберігаючі технології в 
промисловості 

  

Енергоефективні технології позадоменної 
обробки чавуну 

  

Дисципліни, що розвивають інженерні 
компетентності та компетентності в сфері 

безпеки праці та здоров’я на роботі Дисципліни, що розвивають інженерні компетентності та компетентності в сфері безпеки праці та здоров’я на роботі 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Інженерія захисту та безпеки 
Є обов’язковою для ОП «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві», «Аглодоменне 
виробництво», «Металургія сталі» 

Інновації, інформаційні та комунікаційні 
технології аудиту безпеки праці 

Є обов’язковою для ОП «Аудит та консалтинг безпеки праці» 

Інноваційна діяльність в гірництві Є обов’язковою для ОП «Технології відкритої розробки родовищ» 

Інноваційні методи та організація 
лабораторного контролю якості сировини 
і продукції у гірничо-металургійному 
комплексі 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві» 

Інноваційні технології та системи захисту 
навколишнього середовища 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього 
середовища» 

Інноваційні технології, та організація 
процесів формування заданих структури 
та властивостей матеріалів в металургії 
та машинобудуванні 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві» 

Комп'ютеризовані вимірювальні 
комплекси 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» 

Консалтинг безпеки праці та планування 
профілактичних заходів 

Є обов’язковою для ОП «Аудит та консалтинг безпеки праці» 

Логістичні схеми технологій 
сталеплавильного виробництва 

  

Методи та засоби аудиту та експертизи у 
сфері цивільної, техногенної та 
виробничої  безпеки 

Є обов’язковою для ОП «Аудит та консалтинг безпеки праці» 

Дисципліни, що розвивають інженерні 
компетентності та компетентності в сфері 

безпеки праці та здоров’я на роботі 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Механічне обладнання ліній обробки 
прокату 

  

Механічне обладнання прокатних станів   

Мехатроніка в гірничо-металургійному 
виробництві 

Є обов’язковою для ОП «Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному 
виробництві» 

Міжнародна діяльність у сфері безпеки 
праці та здоров’я на роботі 

  

Міжнародна стандартизація та 
сертифікація матеріалів і захист 
інтелектуальної власності 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві» 

Мікропроцесорні пристрої систем 
керування спеціальних робототехнічних 
систем  

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» 

Моделювання технологічних процесів 
аглодоменного виробництва 

  

Моніторинг та профілактика 
надзвичайних ситуацій 

  

Мультіагентні робототехнічні системи   

Надійність, обслуговування і ремонт 
обладнання ГМК 

Не рекомендовано для здобувачів освіти за ОП «Аглодоменне виробництво», «Металургія 
сталі», «Сучасні технології прокатного виробництва», «Технології відкритої розробки 
родовищ» 

Надійність, ремонт, монтаж гірничого 
обладнання 

  

Надійність, ремонт, монтаж обладнання 
металургійного виробництва  

  

Дисципліни, що розвивають інженерні 
компетентності та компетентності в сфері 

безпеки праці та здоров’я на роботі 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Надрокористування при відкритих 
гірничих роботах 

  

Наукові основи поєднання процесів лиття 
і прокатки 

Є обов’язковою для ОП «Металургія сталі» 

Новітні технології отримання сталі зі 
спеціальними властивостями 

  

Ноксологія та інженерна безпека 
виробництва 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього 
середовища» 

Обладнання і об’ємно-планові рішення 
сталеплавильних цехів 

Є обов’язковою для ОП «Металургія сталі» 

Обладнання та проектування інженерних 
систем забезпечення промислової 
безпеки 

  

Обслуговування і ремонт технологічного 
обладнання процесів обробки металів 

  

Організація та управління лабораторним 
контролем сировини і продукції 

Є обов’язковою для ОП «Аглодоменне виробництво», «Металургія сталі», «Сучасні 
технології прокатного виробництва»  

Особливості об’ємно-планувальних 
рішень закордонних конверторних цехів 

  

Оцінювання впливу матеріалів на 
середовище (методика LCA) 

  

Перспективи розвитку металургії та 
позадоменне отримання заліза 

Є обов’язковою для ОП «Аглодоменне виробництво» 

Дисципліни, що розвивають інженерні 
компетентності та компетентності в сфері 

безпеки праці та здоров’я на роботі 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Перспективні технології у базових 
галузях промисловості і наданні окремих 
видів послуг 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-процеси та операційна ефективність» 

Пожежна безпека підприємства   

Проєктування та реконструкція відкритих 
гірничих підприємств 

Є обов’язковою для ОП «Технології відкритої розробки родовищ» 

Промислове моделювання та дізайн   

Ресурсозаощаджувальні технології та 
рециклінг в аглодоменному виробництві 

Є обов’язковою для ОП «Аглодоменне виробництво» 

Ресурсозберегаючі технології прокатного 
виробництва 

  

Ресурсозберігаючі технології 
видобування корисних копалин 

Є обов’язковою для ОП «Технології відкритої розробки родовищ» 

Рециклінгові технології та підвищення 
енергоефективності виробництва сталі 

Є обов’язковою для ОП «Металургія сталі» 

Ризик-орієнтоване оцінювання та 
прогнозування безпеки виробництва 

Є обов’язковою для ОП «Аудит та консалтинг безпеки праці» 

Системний аналіз об'єктів робототехніки 
та мехатроніки 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» 

Системний аналіз та методи наукової 
підтримки рішень в умовах 
невизначеності 

Є обов’язковою для ОП «Аудит та консалтинг безпеки праці» 

Специфіка розміщення ливарно-
прокатних модулей в існуючих 
конвертерних цехах 

  

Дисципліни, що розвивають інженерні 
компетентності та компетентності в сфері 

безпеки праці та здоров’я на роботі 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Спеціальні прокатні стани   

Cпеціальні технології видобутку корисних 
копалин відкритим способом 

Є обов’язковою для ОП «Технології відкритої розробки родовищ» 

Стандартизація, метрологія та 
сертифікація у сфері професійної 
діяльності 

  

Сучасне та перспективне обладнання 
агломераційних та доменних цехів 

Є обов’язковою для ОП «Аглодоменне виробництво» 

Сучасні методи дослідження тонкої 
структури матеріалів 

  

Сучасні неруйнуючі методи дослідження 
якості матеріалів 

  

Сучасні техніко-технологічні аспекти 
прокатного виробництва 

Є обов’язковою для ОП «Сучасні технології прокатного виробництва» 

Сучасні технології формування структури 
та властивостей матеріалів та продукції 

Є обов’язковою для ОП «Аглодоменне виробництво», «Металургія сталі», «Сучасні 
технології прокатного виробництва» 

Тенденції та перспективи розвитку 
видобування корисних копалин 

  

Техногенні проблеми промислових 
районів 

  

Технології захисту об’єктів аквакультури   

Технології підвищення зносостійкості та 
стійкості в агресивних середовищах 
матеріалів та виробів 

  

Дисципліни, що розвивають інженерні 
компетентності та компетентності в сфері 

безпеки праці та здоров’я на роботі 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Технології створення водних 
природоохоронних об’єктів 

  

Технології та операційне вдосконалення 
прокатних виробництв 

Є обов’язковою для ОП «Сучасні технології прокатного виробництва» 

Технологічний аудит та резерви 
виробництва при відкритій розробці 
родовищ 

  

Технологія розробки техногенних 
родовищ 

  

Технологія сортопрокатного та 
листопрокатного виробництва 

Не рекомендовано до вибору здобувачами освіти ОП «Сучасні технології прокатного 
виробництва» 

Упередження професійних ризиків   

Управління проєктами розвитку 
прокатного виробництва 

Є обов’язковою для ОП «Сучасні технології прокатного виробництва» 

Управління проєктами розвитку процесів 
виробництва сталі 

Є обов’язковою для ОП «Металургія сталі» 

Управління проєктами розробки, 
впровадження та утилізації матеріалів 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві» 

Управління роботами та спеціальними 
робототехнічними системами 

  

Управління станом гірського масиву при 
відкритій розробці родовищ 

Є обов’язковою для ОП «Технології відкритої розробки родовищ» 

Управління технологічними процесами 
аглодоменного виробництва 

Є обов’язковою для ОП «Аглодоменне виробництво» 

Дисципліни, що розвивають інженерні 
компетентності та компетентності в сфері 

безпеки праці та здоров’я на роботі 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Формування високоміцного стану 
матеріалів 

  

Дисципліни, що розвивають інженерні 
компетентності та компетентності в сфері 

безпеки праці та здоров’я на роботі 



 
 МАГІСТР 

Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності 

в сфері правового регулювання професійної діяльності 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Data Science в управлінні бізнес-
процесами 

  

MES- і ERP-системи   

Web-програмування   

Автоматизована система управління 
технологічним процесом у гірництві 

Є обов’язковою для ОП «Технології відкритої розробки родовищ» 

Автоматизоване проєктування та дизайн 
приладів і систем 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» 

Автоматизовані системи управління 
технологічними процесами в гірничо-
металургійному виробництві 

Є обов’язковою для ОП «Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному 
виробництві» 

Автоматизовані системи управління 
технологічними процесами у прокатному 
виробництві 

Є обов’язковою для ОП «Сучасні технології прокатного виробництва» 

Алгоритми та програмне забезпечення 
спеціальних робототехнічних систем 

  

Апаратно-програмні комплекси в 
управлінні виробництвом 

  

Вбудовані системи управління   

Візуалізація даних та візуальна аналітика   

Діджиталізація аглодоменного 
виробництва 

Є обов’язковою для ОП «Аглодоменне виробництво» 

Діджиталізація сталеплавильного 
виробництва 

Є обов’язковою для ОП «Металургія сталі» 

Дисципліни, що розвивають діджитальні 
компетентності 

 Дисципліни, що розвивають діджитальні компетентності  
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Інтелектуальний аналіз даних та 
видобування знань 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» 

Інтелектуальний аналіз даних та 
видобування знань 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» 

Інтелектуальні системи управління 
Є обов’язковою для ОП «Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному 
виробництві» 

Інтелектуальні технології локальної 
навігації 

  

Кібербезпека інформаційних систем   

Методи оптимізації в автоматизованих 
системах управління технологічними 
процесами 

Є обов’язковою для ОП «Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному 
виробництві» 

Методи штучного інтелекту в мехатроніці 
та робототехніці 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» 

Моделі та методи штучного інтелекту Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» 

Моделі та методи штучного інтелекту Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» 

Моделі та методи штучного інтелекту Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» 

Моделювання та комп’ютерне 
проектування матеріалів та процесів їх 
обробки 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві» 

Моделювання та комп'ютерні технології в 
прокатному виробництві 

Є обов’язковою для ОП «Сучасні технології прокатного виробництва» 

Налагодження систем автоматичного 
регулювання 

  

Дисципліни, що розвивають діджитальні 
компетентності 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Прикладне програмне забезпечення у 
гірництві 

Є обов’язковою для ОП «Технології відкритої розробки родовищ» 

Програмні пакети для моделювання 
технічних систем 

  

Програмування у Python для аналізу 
даних 

  

Проєктування робототехнічних систем 
спеціального призначення  

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» 

Проєктування систем управління 
складними об’єктами 

  

Промисловий інтернет речей 
Є обов’язковою для ОП «Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному 
виробництві» 

Рішення з діджиталізації в 
природоохоронних проєктах 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього 
середовища» 

Рішення з діджиталізації у проєктах 
операційної ефективності 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-процеси та операційна ефективність», «Менеджмент 
організацій та ділове адміністрування» 

Системи управління мехатронних систем Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» 

Системи цифрового інтелекту Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» 

Системи штучного інтелекту в охороні 
навколишнього середовища 

  

Спеціальні розділи теорії автоматичного 
керування 

  

Сучасні технології обробки даних   

Дисципліни, що розвивають діджитальні 
компетентності 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Теорія ігор в управлінні інтелектуальними 
мобільними роботами 

  

Технології розробки програмних систем Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» 

Цифрова обробка вимірюваної 
інформації 

Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерне конструювання мехатронних систем» 

Дисципліни, що розвивають діджитальні 
компетентності 

 



 
 МАГІСТР 

Дисципліни, що розвивають світоглядні, мовні компетентності та компетентності 

в сфері правового регулювання професійної діяльності 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів Є обов’язковою для ОП «Бізнес-процеси та операційна ефективність» 

Аналіз та управління операційною 
ефективністю промислових 
корпоративних структур 

Є обов’язковою для ОП «Менеджмент організацій та ділове адміністрування» 

Антикризовий менеджмент   

Бюджетування та оцінка ефективності 
операційних покращень 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-процеси та операційна ефективність» 

Гнучкі навички (soft skills) в управлінні 
результативністю персоналу 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-процеси та операційна ефективність», «Інноваційні 
технології та системи захисту навколишнього середовища» 

Кадрова політика та організаційно-
правові аспекти роботи з персоналом 

  

Комунікації та управління конфліктами в 
операційних проєктах 

  

Комунікаційний менеджмент Є обов’язковою для ОП «Менеджмент організацій та ділове адміністрування» 

Консолідація інформації та звітності   

Креативний менеджмент   

Лідерство і саморозвиток менеджера Є обов’язковою для ОП «Менеджмент організацій та ділове адміністрування» 

Маркетинг-менеджмент   

Методи  бізнес-аналізу складних систем Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» 

Методологія управління операційною 
ефективністю промислових 
корпоративних структур 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-процеси та операційна ефективність» 

Дисципліни, що розвивають компетентності 
економічного та управлінського змісту, а 

також гнучкі навички 

 
Дисципліни, що розвивають компетентності економічного та управлінського змісту, а також гнучкі навички 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Міжособистісні комунікації персоналу в 
сфері охорони праці та цивільного 
захисту 

Є обов’язковою для ОП «Аудит та консалтинг безпеки праці» 

Мотиваційний менеджмент   

Операційна надійність та бережливе 
виробництво 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього 
середовища» 

Організація виробництва   

Організація та планування гірничого 
виробництва 

Є обов’язковою для ОП «Технології відкритої розробки родовищ» 

Поглиблений курс бізнес аналізу   

Програми і проєкти підвищення 
операційної ефективності 

Є обов’язковою для ОП «Бізнес-процеси та операційна ефективність» 

Програми і проєкти підвищення 
операційної ефективності в 
природоохоронній діяльності 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього 
середовища» 

Проєктний менеджмент Є обов’язковою для ОП «Менеджмент організацій та ділове адміністрування» 

Процесне управління та моделювання 
бізнес-процесів 

  

Ризик-менеджмент   

Системи менеджменту якості на 
підприємстві 

Є обов’язковою для ОП «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві» 

Стратегічний менеджмент Є обов’язковою для ОП «Менеджмент організацій та ділове адміністрування» 

Тренінг з лідерства і командної взаємодії Є обов’язковою для ОП «Менеджмент організацій та ділове адміністрування» 

Управління змінами Є обов’язковою для ОП «Менеджмент організацій та ділове адміністрування» 

Дисципліни, що розвивають компетентності 
економічного та управлінського змісту, а 

також гнучкі навички 
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МАГІСТР 

Назва 
Примітка: Ви  можете обрати будь-яку дисципліну, якщо вона не є обов’язковою 

для Вашої освітньої програми або не надана інша рекомендація 

Управління інвестиційними проєктами у 
сфері безпеки праці 

  

Управління операційними витратами та 
ефективність використання операційних 
активів 

  

Управління проєктами автоматизації   

Управління проєктами та програмами 
Є обов’язковою для ОП «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект», не рекомендовано до 
вибору здобувачам інших ОП 

Управління якістю   

 

Дисципліни, що розвивають компетентності 
економічного та управлінського змісту, а 

також гнучкі навички 

 


	Зміст
	Вступ
	Поради
	Бакалавр
	Світоглядні, мовні компетентності та компетентності  в сфері правового регулювання професійної діяльності
	Математичні та природничо-наукові компетентності
	Інженерно-технологічні компетентності  та компетентності з безпеки праці та здоров’я на роботі
	Діджитальні компетентності
	Економічного та управлінського змісту, а також гнучкі навички
	Магістр
	Світоглядні, мовні компетентності та компетентності  в сфері правового регулювання професійної діяльності
	Математичні, природничо-наукові компетентності
	Інженерні компетентності та компетентності в сфері безпеки праці та здоров'я на роботі
	Діджитальні компетентності
	Економічного та управілнського змісту, а також гнучкі навички

