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1. ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

«ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія, 

факультет металургії, 

кафедра металургійного обладнання 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр. 

Бакалавр з галузевого машинобудування. 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма "Галузеве 

машинобудування"  підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю 

знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 

133 «Галузеве машинобудування»  
 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра з галузевого машинобудування, 

240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації  

 

Цикл/рівень  НРК України– 6 рівень, EQ-EHEA – перший цикл, 

EQF LLL – 6 рівень  
 

Передумови  Повна загальна середня освіта; результати 

зовнішнього незалежного тестування;  

спеціальна середня освіта 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=43&lang=ua 

2 - Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі 

машинобудування та матеріалооброки, що направлені на здобуття 

студентом знань та вмінь з галузевого машинобудування. 
 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

13 Механічна інженерія 

131 Галузеве машинобудування 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=43&lang=ua
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Орієнтація програми Освітньо-професійна програма.  

Програма орієнтує на отримання поглиблених 

знань щодо: металургійного обладнання та 

ремонтного виробництва;  здійснювання 

наукових досліджень з метою вдосконалення 

металургійного обладнання; використовування 

спеціалізованих комп’ютерних програм при 

проектуванні та моделюванні металургійного 

обладнання. 

Основний фокус 

освітньої  

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в 

області галузевого машинобудування з 

можливістю набуття необхідних навиків 

забезпечувати процеси експлуатації, 

обслуговування, ремонту та виготовлення 

устаткування, машин металургійного 

обладнання. 

 Ключові слова: галузеве машинобудування, 

металургійне обладнання, надійність, 

експлуатація, ремонт, автоматизоване 

комп’ютерне проектування, змащення. 
Особливості програми Освітньо-професійна програма (240 кредитів) 

реалізується з використанням програмних 

пакетів, методів математичного моделювання, в 

ході проектної діяльності, потребує глибоких 

теоретичних знань та навичок 

експериментаторів. 

Передбачає залучення до викладання дисциплін 

та проведення інтерактивних лекцій докторів 

наук зі значним досвідом науково-педагогічної 

роботи, а також практичним досвідом роботи на 

металургійних підприємствах. 

Формує бакалаврів в галузі механічної інженерії 

з новим перспективним способом мислення, 

здатних не лише застосовувати засвоєні знання, 

але й генерувати нові на базі сучасних досягнень 

науки. Програма виконується в активному 

дослідницькому середовищі. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 
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Придатність до 

працевлаштування 
  

 

Відповідно до здобутого освітнього ступеню 

бакалавр здатний виконувати професійні роботи 

за професіями, зазначеними у ДК 003:2010 

«Національний класифікатор України. 

Класифікатор професій», а саме:  

311 - технічні фахівці в галузі фізичних наук та 

техніки; 

3115 - технічні фахівці – механіки;  

3117 - технічні фахівці в галузі видобувної 

промисловості та металургії; 

3119 - інші технічні фахівці в галузі фізичних 

наук та техніки; 

723 - механіки та монтажники механічного 

устаткування. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмами: НРК 

України - 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

EQF LLL – 7 рівень  
 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, 

семінари, індивідуальні заняття, роботи в малих 

групах, проходження виробничої практики, 

консультацій з викладачами, самостійна робота 

студентів, підготовка до підсумкової атестації. 

Оцінювання 
  

 

Письмові та усні екзамени; звіти з практичних, 

лабораторних занять, про проходження практик; 

презентації; тестування; курсові проекти; 

поточний контроль; підсумкова атестація. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати спеціалізовані практичні 

завдання галузевого машинобудування, що 

передбачає застосовування певних теорій і 

методів механічної інженерії та має ознаки 

комплексності й невизначеності умов. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

– Здатність застосовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

– Здатність використовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

– Здатність навчатися та оволодівати сучасними 

знаннями. 

– Здатність працювати самостійно та у складі 

команди. 

– Здатність шукати, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел. 
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– Здатність спілкуватися державною фаховою 

мовою як усно, так і письмово. 

– Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

– Здатність працювати з іншомовною технічною 

документацією та спілкуватись іноземною 

мовою. Здатність працювати з іншомовною 

технічною документацією та спілкуватись 

іноземною мовою. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

– Здатність застосовувати типові аналітичні 

методи та комп'ютерні програмні засоби для 

розв'язування інженерних завдань галузевого 

машинобудування. 

– Здатність продемонструвати знання і 

розуміння фундаментальних наукових фактів, 

концепцій, теорій, принципів. 

– Здатність застосовувати відповідні кількісні 

математичні, наукові та технічні методи, а також 

комп'ютерне програмне забезпечення для 

вирішення інженерних завдань галузевого 

машинобудування. 

– Здатність втілювати інженерні розробки для 

отримування практичних результатів. 

– Здатність розуміти завдання сучасного 

виробництва. 

– Здатність визначати техніко-економічну 

ефективність типових систем та їхніх складників 

на основі застосовування аналітичних методів. 

– Здатність розуміти і враховувати правові, 

соціальні, екологічні, етичні, економічні й 

комерційні обмеження та ризики, реалізуючи 

технічні рішення. 

– Здатність демонструвати творчий та 

інноваційний потенціал у проектних розробках. 

– Здатність використовувати знання на засадах 

комерційної та економічної діяльності. 

– Здатність розробляти плани і проекти, 

спрямовані на досягнення поставленої мети та 

зорієнтовані на наявні ресурси. 

– Здатність застосовувати норми галузевих 

стандартів. 

– Здатність використовувати знання у 

розв'язуванні завдань підвищування якості 

продукції та її контролювання. 

– Здатність використовувати знання, щоб 

вибирати конструкційні матеріали, 
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устатковання, процеси. 

– Здатність демонструвати розуміння, у яких 

царинах можна використовувати інженерні 

знання. 

7 - Програмні результати навчання  

 - Здатність демонструвати знання і розуміння 

засад фундаментальних та інженерних наук, 

що лежать в основі галузевого 

машинобудування.  

- Здатність демонструвати знання з механіки і 

машинобудування та окреслювати 

перспективи їхнього розвитку. 

- Здатність демонструвати знання і розуміння, 

мікропроцесорної техніки, систем 

автоматичного керування об'єктами та 

процесами галузевого машинобудування. 

- Здатність ставити та розв`язувати інженерні 

завдання галузевого машинобудування з 

використанням відповідних розрахункових і 

експериментальних методів. 

- Здатність використовувати отримані знання в 

аналізуванні інженерних об’єктів, процесів та 

методів. 

- Здатність працювати з основними джерелами 

технічної інформації, зокрема, іноземною 

мовою. 

- Здатність експериментувати та аналізувати 

дані. 

- Здатність демонструвати розуміння і вміння 

застосовувати методи конструювання типових 

вузлів та механізмів відповідно до 

поставленого завдання. 

- Здатність обирати і застосовувати потрібне 

устаткування, інструменти та методи. 

- Здатність поєднувати теорію і практику для 

розв'язування інженерного завдання. 

- Здатність демонструвати фахові майстерність 

і навички. 

- Здатність розуміти проблеми охорони праці 

та правові питання і передбачати соціальні й 

екологічні наслідки реалізування технічних 

завдань. 

- Здатність реалізувати знання в керуванні 
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технічними проектами, оцінювати ризики, 

передбачати можливі обмеження та оцінювати 

їхній вплив на остаточний результат. 

- Здатність застосовувати засоби технічного 

контролювання для оцінювання параметрів 

об'єктів і процесів у галузевому 

машинобудуванні. 

- Здатність демонструвати розуміння 

структури і служб підприємств галузевого 

машинобудування. 

- Здатність розробляти деталі та вузли машин 

на базі систем автоматизованого проектування. 

- Здатність проектувати, готувати виробництво 

та експлуатувати вироби, застосовуючи 

автоматичні системи підтримування життєвого 

циклу. 

- Здатність успішно спілкуватися з інженерним 

співтовариством. 

- Здатність розуміти потребу самостійно 

навчатися впродовж життя. 

- Здатність використовувати знання у 

розв'язуванні завдання з підвищення якості 

продукції. 
 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 71% науково-педагогічних працівників, що 

задіяні до викладання професійноорієнтованих 

дисциплін за ОПП «Галузеве 

машинобудування» мають наукові ступені та 

вчені звання, з досвідом дослідницької роботи 

за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Використання спеціалізованих лабораторій та 

обладнання, сучасних комп’ютерних засобів та 

програмного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального 

середовища Запорізької державної інженерної 

академії та авторських розробок науково-

педагогічних працівників, а саме: підручників та 

навчальних посібників з грифом МОН України; 

підручників та навчальних посібників з грифом 

Вченої ради Запорізької державної інженерної 

академії. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна На основі договорів між Запорізькою державною 
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мобільність інженерною академією та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країнпартнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української 

мови на підготовчому відділенні  
 
 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові  

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг 

навчальної 

роботи, 

годин 

Аудиторне 

наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3 90 36 54 залік/1д 

2 
Іноземна мова 8 240 84 156 

залік, 

екзамен 

3 Історія України та 

української культури 
6 180 60 120 

залік, 

екзамен 

4 Філософія 3 90 24 66 екзамен 

Разом за циклом 1.1 20 600 204 396  

1.2 Цикл професійної підготовки 

5 Електротехніка  5 150 48 102 екзамен 

6 

Автоматизація 

металургійного 

виробництва 

4 120 48 72 залік 

7 
Економіка металур-

гійного виробництва 
5 150 60 90 залік 

8 
Механічне обладнання 

металургійних цехів 
4 120 48 72 залік 
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9 Матеріалознавство 8 180 72 108 залік 

10 Загальна металургія 7 210 72 138 екзамен 

11 Металургійні печі 5 150 60 90 залік 

12 

Стандартизація, 

метрологія та 

сертифікація 

4 120 48 72 залік 

13 Опір матеріалів 5 150 60 90 залік 

14 
Теорія механізмів та 

машин 
7 210 60 150 

екзамен, 

курсовий 

проект 

15 Деталі машин 7 210 60 150 

залік, 

екзамен, 

курсовий 

проект 

16 

Металообробні 

верстати та промис-

лова робототехніка 

3 90 36 54 залік 

17 
Технологічні основи 

машинобудування 
5 150 48 102 

залік, 

екзамен 

18  

Технологічні лінії та 

комплекси 

металургійних цехів 

5 150 48 102 екзамен 

19 

Взаємозамінність, 

стандартизація та 

темничні вимірювання 

3 90 36 54 залік 

20 
Основикомп’ютер-

ного проектування 
4 120 48 72 залік 

21 
Підйомно-транспортні 

машини 
7 210 60 150 

екзамен, 

курсовий 

проект 

22 

Основи автоматичного 

проектування 

технічного обладнання 

3,5 105 42 63 залік 

23 Навчальна практика 3 90 36 54 залік 

24 Виробнича практика 6 180 72 108 залік 

25  Підсумкова атестація 1,5 45  45  

Разом за циклом 1.2 100 3000 1062 1938  

Усього за обов’язковими 

компонентами 
120 3600 1266 2334  
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 2. ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ 

 

2.1 Цикл компонент  вибору навчального закладу 

 

2.1.1 Цикл загальної підготовки 

26 Фізичне виховання 8 240 96 144 залік  

27 
Інформатика та 

комп’ютерна техніка 
6 180 72 108 залік 

28 Вища математика 10 300 108 192 
залік, 

екзамен 

29 Інженерна графіка 5 150 60 90 залік 

30 Фізика 7 210 72 138 
залік, 

екзамен 

31 Хімія 5 150 48 102 екзамен 

32 Психологія 3 90 36 54 залік 

33 Правознавство 3 90 36 54 залік 

Разом за 2.1.1 47 1410 528 882  

 

2.1.2 Цикл професійної підготовки 

34 

Безпека 

життєдіяльності та 

основи охорони праці 

3 90 36 54 залік 

35 
Теоретична та 

технічна механіка 
5 150 48 102 екзамен 

36 Техноекологія регіону 5 150 60 90 залік 

Разом за 2.1.2 13 390 144 246  

Разом за 2.1 60 1800 672 1128  

2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А 

37 

Техніка експерименту 

та теорія технічних 

систем 

4 120 48 72 залік 

38 

Механічне обладнання 

металургійних заводів. 

Ч.1. Обладнання для  

підготовки сировини 

7 210 72 138 екзамен 

39 
Механічне обладнання 

металургійних заводів. 
8 240 72 168 

екзамен, 

курсовий 
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Ч.2. Обладнання для  

виробництва металів і 

сплавів 

проект 

40 

Механічне обладнання 

металургійних заводів. 

Ч.3. Обладнання для  

обробки металів і 

сплавів тиском 

7 210 72 138 екзамен 

41 
Основи планування 

ремонтів 
4 120 48 72 залік 

42 

Монтаж, експлуатація 

і ремонт металургій-

ного обладнання 

6 180 60 120 екзамен 

Разом за Блок А 36 1080 372 708  

Блок Б 

 43 
Підготовка металів і 

сплавів  
4 120 48 72 залік 

44 

Ремонт та післяре-

монтна експлуатація 

обладнання 

7 210 72 138 екзамен 

45 

Машини та технологія 

обробки металів та 

сплавів тиском 

8 240 72 168 

екзамен, 

курсовий 

проект 

46 

Технологія монтажу та 

експлуатації 

обладнання 

7 210 72 138 екзамен 

47 

Основи бізнесу та 

підприємницької 

діяльності 

4 120 48 72 залік 

48 
Обладнання 

сталеплавильних цехів 
6 180 60 120 екзамен 

Разом за Блок Б 36 1080 372 708  

2.3 Компоненти вільного вибору студента 

2.3.1 

49 Професійна етика 5 150 48 102 екзамен 

50 
Культура ділового 

спілкування 
5 150 48 102 екзамен 

51 

Морально-етичні 

засади професійної 

діяльності 

5 150 48 102 екзамен 

52 Правова культура 5 150 48 102 екзамен 
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53 
Ораторська 

майстерність 
4 120 48 72 залік 

Разом за 2.3.1 24 720 240 480  

2.3.2 

 

54 

Основи комп’ютер-но-

інтегрованого 

управління 

5 150 48 102 екзамен 

55 Теорія інформації і 

кодування 
5 150 48 102 екзамен 

56 Сучасні інструменти 

моделювання та 

проектування 

5 150 48 102 екзамен 

57 Моделювання та 

оптимізація систем 

керування 

5 150 48 102 екзамен 

58 Контролери та їх прог-

рамне забезпечення 
4 120 48 72 залік 

Разом за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3 

59 Основи інженерної 

діяльності 
5 150 48 102 екзамен 

60 Техніка металур-

гійного експерименту 
5 150 48 102 екзамен 

61 Експлуатація 

металургійних печей 
5 150 48 102 екзамен 

62 Теоретичні основи 

рафінування 

кольорових металів 

5 150 48 102 екзамен 

63 Технологія 

виробництва 

спецсталей та сплавів 

4 120 48 72 залік 

Разом за 2.3.3 24 720 240 480  

2.3.4 

64 
Основи науково-

технічної творчості 
5 150 48 102 екзамен 

65 

Технологія нагріву та 

нагрівальне 

обладнання в обробці 

металів тиском 

5 150 48 102 екзамен 

66 
Виробництво 

спецпрофілів 
5 150 48 102 екзамен 
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67 Виробництво труб 5 150 48 102 екзамен 

68 

Проектування цехів 

для обробки металів 

тиском 

4 120 48 72 залік 

Разом за 2.3.4 24 720 240 480  

2.3.5 

69 

Основи наукових 

досліджень в сфері 

практичної механіки 

5 150 48 102 екзамен 

70 

Техніко-економічне 

обґрунтування 

проектних рішень 

5 150 48 102 екзамен 

71 Неруйнівний контроль 5 150 48 102 екзамен 

72 

Моніторинг та діаг-

ностика металургій-

ного обладнання 

5 150 48 102 екзамен 

73 

Моделювання та 

комп’ютерне проект-

тування металургій-

ного обладнання 

4 120 48 72 залік 

Разом за 2.3.5 24 720 240 480  

Разом за вибірковими  

компонентами. Блок А 
120 3600 1284 2316  

Разом за вибірковими  

компонентами. Блок Б 
120 3600 1284 2316  

  Загальна кількість 240 7200 2550 4650  
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Підсумкова атестація 

 

Перелік навчальних 

дисциплін за якими 

проводяться 

підсумкова атестація 

 

Механічне обладнання металургійних заводів: 

Ч.1,2,3. 

Монтаж, експлуатація, ремонт металургійного 

обладнання. 

Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання. 

Охорона праці 

 

 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

 Мета: формування системи знань зі специфіки української мови у 

професії юриста, фахової юридичної термінології як основи професійної 

мови та стилістики службових документів; засвоєння правил складання та 

оформлення окремих зразків ділової документації, здобуття навичок 

перекладу; формування необхідної комунікативної спроможності в сферах 

професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного 

володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. Завдання: навчити 

студентів правильно використовувати усталені мовностилістичні засоби 

української мови; поглибити знання з усіх рівнів мови; ознайомити студентів 

з особливостями наукового стилю та його підстилями;  ознайомити студентів 

з мовними особливостями професійного спілкування; збагатити студентів 

лексикою ділового спілкування та наукового мовлення; сформувати навички 

роботи з навчальною та довідковою літературою; ознайомити студентів з 

особливостями складання різних видів письмових робіт у вищій школі: план, 

тези, реферат, анотація, стаття, лабораторна робота, курсова робота, 

дипломна робота тощо; розвити у студентів комунікативні компетенції, 

необхідні у професійному спілкуванні;  підвищити культуру офіційно-

ділового мовлення; ознайомити студентів з видами й особливостями 

традиційного та комп’ютерного перекладання; опанувати основи науково-

технічного перекладу; ознайомити студентів з традиційними та 

електронними словниками; - опанувати правила користування різними 

видами словників. Предмет: значення мови в житті людини та її функції в 

суспільстві; історія  становлення української мови, українських графічних, 

орфографічних і пунктуаційних норм; стильове розмаїття сучасної 

української літературної мови; норми сучасної української літературної 
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мови; види усного професійного мовлення; основні ознаки, засоби мовлення 

та підстилі офіційно-ділового та наукового стилів; основи термінознавства як 

загальної бази для опису наукової картини світу; основні поняття 

прикладного термінознавства і процеси термінологізації, 

транстермінологізації, детермінологізації; правила укладання 

бібліографічних списків; правила користування різними видами словників; - 

основи науково-технічного перекладу 

 

Іноземна мова  

Мета: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови 

та залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань. Завдання: 

створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування 

іноземною мовою у професійних, наукових та інших цілях; забезпечити 

володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; на 

базі синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і закономірностей 

іноземної мови, та соціокультурних знань і вмінь здійснювати іншомовну 

комунікацію; застосовувати культурологічну інформацію у професійній 

діяльності та використовувати власний досвід оволодіння іншомовним 

мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву 

підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів; 

демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною 

мовою; усвідомлювати важливість і необхідність оволодіння всіма чотирма 

видами мовленнєвої діяльності; усвідомлювати зміст і основні завдання 

курсу практики усного та писемного мовлення. Предмет: іноземний 

науковий дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої 

комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та 

прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному 

та професійному середовищі. 

 

Історія України та української культури  

Мета: вивчення історії української культури є формування культурної 

компетентності та освіченості майбутнього фахівця, створення свідомого та 

відповідального відношення до культурно-історичної спадщини. Завдання: 

виявити історичні корені національної культури. Висвітлити  становлення й 

еволюції професійних форм культурної творчості у зв'язку а розвитком 

традиційної народної культури.  Проаналізувати головні етапи розвитку 

української культури, принцип раціоналізму як теоретичну основу 

бізнесових відносин. Показати сучасний стан і напрями національно-

культурного відродження. Дослідити взаємозв’язок конкретних жанрів 

професійної діяльності митців із "духом культури", що пронизує всі її 

елементи, незважаючи на їхню специфічність і неповторність. Експлікувати 

екзистенційні та феноменологічні аспекти культурологічної діяльності. 

Показати зв'язки української культури з античною, візантійською, 
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російською, білоруською, польською, литовською, німецькою, єврейською, 

вірменською та іншими культурами. Розглянути  українську культуру як 

єдине ціле в її історичній динаміці, в контексті світової культури та 

цивілізації. Предмет: предметні та методичні засади теорії та історії 

культури в системі філософського знання; історичні контексти ґенези 

ключових процесів української культури та їх передумови; принципи і форми 

аналізу української культури основні джерела відомостей про її історію. 

Механізм впливу цінностей культури на окрему особистість і соціальні  

процеси в цілому; головні питання історії української культури, концепції і 

праці її  провідних дослідників. 

 

Філософія 

Мета: надання знань з філософії як вищого теоретичного рівня 

світогляду, що віддзеркалює сутнісні характеристики буття людини, соціуму 

і природи та основні форми їх взаємодії, світоглядно-методологічна 

підготовка студентів, формування їх філософської культури як теоретичного 

підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів та актуалізація 

національної свідомості майбутньої суспільної еліти. Завдання: вивчення 

історії філософії та її органічної складової – історії української філософії, 

сприяння гуманізації освіти через засвоєння досягнень сучасної філософії, 

інформації про світ у цілому і ставлення людини до цього світу; вивчення 

комплексу принципів пізнання як загального методу пізнавальної діяльності; 

розвиток здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних 

явищ суспільного життя, уміння пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

розв’язанням завдань економічної теорії і практики. Предмет: основні 

теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми; 

визначення фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, 

гносеології та епістемології, соціальної філософії, філософії культури, 

техніки, науки; добре орієнтуватися в першоджерелах та основній сучасній 

філософській літературі. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

Електротехніка 

 Мета: ознайомити студентів з основними поняттями та законами, яким 

підлягають електромагнітні явища, та надати студентам знання такого рівня, 

аби вони могли аналізувати явища в електричних і магнітних колах 

постійного та змінного струмів, правильно експлуатувати електротехнічні та 

електровимірювальні пристрої, розумітися на сутності перехідних процесів і 

бути готовими до усунення аврійних ситуацій. Завдання: дати теоретичні 

знання і практичний досвід, потрібний для правильної експлуатації сучасного 

електротехнічного та електронного обладнання і наукових лабораторій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння 

навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання:  методів аналізу усталених процесів у лінійних електричних колах 
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постійного, синусоїдного та періодичного несинусоїдного струмів із 

зосередженими параметрами; методів аналізу резонансних режимів у 

лінійних електричних колах; особливостей перебігу електромагнітних 

процесів у трифазних колах та передачі електричної енергії через лінії 

електропередачі; енергетичних процесів у електричних колах  класичного та 

операторного методів аналізу перехідних процесів у лінійних електричних 

колах першого та другого порядку у колах постійного та синусоїдного 

струмів; розрахунку перехідних процесів при неперіодичному вхідному 

сигналі та сигналі складної форми. Предмет: основні закони 

електромагнетизму, електровимірювальні прилади і техніка вимірювання, 

трансформатори, електричні машини, електронні прилади, електронні 

пристрої, електропривід і апаратура керування двигунами. 

 

Автоматизація металургійного виробництва 

Мета: набуття майбутніми спеціалістами знань по теорії і практиці 

автоматичного контролю, регулюванню та управлінню різними 

металургійними процесами. Завдання:  ознайомлення студентів з основними 

принципами регулювання і управління металургійними 

агрегатами,принуипами  дії технічних засобів контролю, регулювання і 

управління; основами проектування технічних засобів. Предмет: основні 

схеми автоматизації типових об´єктів галузі;  структура й основні функції 

автоматизованих систем контролю, регулювання та керування. 

 

Економіка металургійного виробництва 

Мета: надання знань з основних розділів прикладної економіки, 

організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки 

суспільного виробництва. Завдання: вивчення теорії та методологічних 

засад засвоєння практичних навичок управління підприємством у 

конкурентному середовищі; формування вмінь ефективного використання 

ресурсного і виробничо-господарського потенціалу,  забезпечення 

розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку. Предмет: закономірності функціонування і розвитку підприємства 

в ринкових умовах. 

 

Механічне обладнання металургійних цехів. 

Мета: вивчення сучасних конструкцій і технічних характеристик 

механічного обладнання металургійних цехів і методів його розрахунку. 

Завдання:   вивчення принципу дії, особливостей конструкцій технологічних 

машин і обладнання металургійних цехів, його складових частин та 

виконання експлуатаційних розрахунків стосовно до них; опанування основ 

розрахунку металургійного обладнання. Предмет: механічне обладнання 

металургійних цехів і технологічні процеси виробництва; розрахунок 

металургійного обланання. 
. 
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Механічне обладнання металургійних цехів 

Мета: вивчення сучасних конструкцій і технічних характеристик 

механічного обладнання металургійних цехів і методів його розрахунку. 

Завдання:   вивчення принципу дії, особливостей конструкцій технологічних 

машин і обладнання металургійних цехів, його складових частин та 

виконання експлуатаційних розрахунків стосовно до них; опанування основ 

розрахунку металургійного обладнання. Предмет: механічне обладнання 

металургійних цехів і технологічні процеси виробництва; розрахунок 

металургійного обланання. 

 

Матеріалознавство  

Мета: вивчення складу, структури, властивостей і поведінки матеріалів 

в залежності від дії зовнішнього середовища. Завдання: розкрити фізичну 

суть явищ, що відбуваються в матеріалах при дії на них різних факторів в 

умовах виробництва та експлуатації, їх вплив на властивості матеріалів; 

економічні та екологічні проблеми при одержанні та обробці матеріалів. 

Предмет: основні закономірності будови, виробництва і обробки 

конструкційних матеріалів різноманітними методами й одержання 

визначених навичок рішення практичних задач на основі знань цих 

закономірностей. 

 

Загальна металургія 
Мета: ознайомлення з сучасним станом розвитку металургійного 

виробництва; вивчення загальних закономірностей перебігу процесів в 

агрегатах чорної і кольорової металургії, знайомство з сучасними 

прогресивними способами виробництва металів і сплавів, здобуття 

студентами знань з технології виробництва металів і сплавів, які потрібні під 

час вивчення спеціальними дисциплін, проходження виробничої практики та 

подальшої професійної діяльності. Завдання: навчити студентів  

розбиратись у способах підготовки сировини; основах фізико-хімічних 

процесів, які відбуваються в металургійних агрегатах; принципах 

інтенсифікації процесів. Предмет: сировинні матеріали металургійних 

процесів, технології отримання чавуну, сталі, феросплавів, міді, алюмінію, 

титану тощо, конструкція технологічного обладнання в металургії, техніко-

економічні показники процесів.  

 

Металургійні печі 
Мета: надання студентам теоретичних, практичних знань з конструкції 

сушильних, нагрівальних, термічних і плавильних печей; методів їх 

розрахунку; правил експлуатації і ремонту; принципів і методів генерації 

теплоти; проектування їх основних механізмів і пристроїв. Завдання: 

здобути теоретичні знання щодо методів і принципів генерації теплоти в 

пічних агрегатах та практичні навички проведення розрахунків горіння 

палива, складання теплового балансу металургійної печі для будь-якого 
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технологічного процесу виробництва чорних та кольорових металів. 

Предмет: будова, принцип дії, теплові режими роботи металургійних печей; 

розрахунки основних розмірів печей, теплообміну, процесу сушіння, 

основних механізмів і пристроїв. 

 

Стандартизація, метрологія та сертифікація 

Мета: вивчення основних положень метрології, стандартизації і 

сертифікації щодо якості сировини  та готової продукції. Завдання: вивчення 

основ стандартизації і сертифікації показників якості продукції, методів 

оцінювання її рівня, перспектив розвитку міжнародної стандартизації і 

сертифікації, формування вмінь використовувати нормативно-технічні 

документи для розв’язання практичних завдань сертифікації продукції та 

послуг. Предмет: засоби вимірювання, єдність вимірювань, кваліметрія, 

категорії і види нормативних документів, основні правила стандартизації і 

сертифікації в системі УкрСЕПРО. 

 

Опір матеріалів 

Мета: надання знань про здатність матералів опиратися внутрішним 

напругам, які виникають пыід дією зовнішних навантажень. Завдання: 

опанування інженерних методів розрахунку на міцність, жорсткість і 

стійкість елементів машин та конструкцій з врахуванням різноманітних 

експлуатаційних, технологічних та конструкційних факторів. Предмет: 

загальні закономірності розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість 

окремих елементів конструкцій металургійного обладнання.  

 

Теорія механізмів і машин 

Мета: формування знань  про наукові принципи будови, дослідження 

(аналізу) і проектування (синтезу) типових механізмів та їх систем та 

динамічні процеси, що в них відбуваються. Завдання: оволодіння 

загальними методами досліджень i проектування основних видів механізмів і 

машин з забезпеченням потрібних кінематичних та динамічних властивостей. 

Предмет: властивості окремих типових механізмів, приладів і пристроїв 

загального застосування. 

 

        Деталі машин   

Мета: вивчення будови і принципу роботи механізмів і машин, 

методик конструювання та розрахунків деталей та вузлів машин і механізмів 

загального призначення та розвиток на основі цього у студентів інженерного 

мислення. Завдання: конструкторська підготовка в галузі проектування  і 

розрахунку деталей та вузлів машин загального призначення. Предмет: 

проектний розрахунок по головному критерію працездатності, розробка 

ескізів креслень, перевiрочнi розрахунки по іншим критеріям працездатності, 

розробка складальних та робочих креслень. 

 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
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Металообробні верстати та промислова робототехніка 

Мета: ознайомлення студентів з металообробними верстатами та 

можливостями обробки на них та з основними елементами та функціями 

промислових роботів. Завдання: вивчення конструкцій та вузлів 

промислових верстатів, їх  місця в технологічному процесі, можливість вибор 

у оснастки та ріжучого інструменту для виконання заданої технологічної 

операції з необхідними параметрами для будь-якого технологічного процесу; 

вивчення конструкцій промислових роботів, їх  місця в технологічному 

процесі, можливість вибору маніпулятора та захватного пристрою для 

виконання заданої технологічної операції з необхідними параметрами для 

будь-якого металургійного процесу.  Предмет: технологічні можливості 

металообробних верстатів різноманітних типів та їх кінематичні розрахунки. 

 

Технологічні основи машинобудування 

Мета: теоретична та практична підготовка фахівця щодо проектування 

раціональних технологічних процесів виготовлення деталей та складальних 

одиниць, використання прогресивних методів обробки з урахуванням впливу 

конструкторсько-технологічних факторів на точність і якість виготовлення 

деталей та складальних одиниць. Завдання: теоретична та практична 

підготовка з основ технології машинобудування та проектування 

технологічних процесів виготовлення і збирання виробів машинобудування. 

Предмет: вплив технологічних факторів на точність і якість виготовлення 

деталей та складання механізмів та машин, на шорсткість і якість обробленої 

поверхні;  методи досягнення необхідної точності і якості механічної 

обробки при складанні механізмів та машин. 

 

Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів 

Мета: дати студентам знання та загальні уявлення про технологічну 

послідовність металургійного виробництва, принципу вибору обладнання та 

його компоновки в технологічні лінії і комплекси для отримання товарного 

прокату різного сортаменту. Завдання: оволодіння теоретичними основами і 

розрахунками технологічних процесів основних металургійних цехів, а також 

для аналізу технологічних схем отримання готових металовиробів. Предмет: 

технологiчнi схеми ділянок, лінй і комплексів основних металургійних цехів, 

використання обладнання за його призначенням. 

 

 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 

 Мета: вивчення комплексу питань точності, взаємозамінності, 

стандартизації і технічних вимірювань, від раціонального вирішення 

яких у значній мірі залежить якість продукції і ефективність 

виробництва. Завдання: засвоєння науково-методичних основ 

взаємозамінності, стандартизації, видів та засобів  вимірювальної 

техніки, основних методів обробки результатів вимірювання, точнісних 
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розрахунків при виготовленні, експлуатації і ремонті механічного 

обладнання металургійних заводів. Предмет: діяюча система допусків і 

посадок, принципи її побудовиі методика використання; точність 

типових з’єднань машин; державні стандарти України  (ДСТУ), 

міжнародні і міждержавні стандарти(ISO и ДОСТ); методи і засоби 

контролю. 

 

 Основи комп’ютерного проектування 

Мета: навчити студента проектувати механічні системи та конструкції 

за допомогою сучасних комп’ютерних програм із використанням сучасних 

інженерних методик проектування, чисельних методів механіки, математики 

та моделювання. Завдання: теоретична підготовка та практичне 

відпрацювання способів і методів комп’ютерного проектування з 

використанням сучасної комп’ютерної техніки. Предмет: організаційно-

технічна система, призначена для автоматизації процесу проектування, що 

складається з комплексу технічних, програмних та інших засобів 

автоматизації діяльності. 

 

 Підйомно-транспортні машини 

 Мета: вивчення загальних основ розрахунку та проектування 

підйомно–транспортних машини, їх деталей, вузлів та приводів з 

урахуванням призначення та умов експлуатації. Завдання: засвоєння 

студентами методів, правил та норм конструювання та розрахунку підйомно-

транспортних машин, а також будову, принцип роботи і основні регулювання 

даного типу машин. Предмет: конструкцiї ПТМ загального та спеціального 

призначення, розрахунки деталей та вузлiв механiзмiв пiдйому, пересування, 

повороту. 

 

Основи автоматизованого проектування технічного обладнання 

Мета: навчання студентів сучасним методам автоматизованого 

проектування технологічного обладнання, дати учіння про загальну 

характеристику САПР, її структуру, принципи побудови, засновуючись на 

сутностях та використанні діючих САПР в різних галузях промисловості. 

Завдання: оволодіння студентами методами автоматизованого 

проектування машин і механізмів, частково, металургійного обладнання, 

спираючись на сучасні САПР.  Предмет: сучасні системи автоматизованого 

проектування; норми та правила оформлення технічної документації за 

допомогою САПР;  

 

Навчальна практика 

Мета: ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху; 

набуття знань щодо організації структури та складових процесу 

функціонування підприємств галузі машинобудуваня і металургійного 

спрямування м. Запоріжжя. Завдання: загальне ознайомлення з 

виробництвом за спеціальністю, структурою підприємств галузі 
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машинобудуваня і металургійного спрямування та структурою їх підрозділів; 

з методичними підходами, прийомами та методами організації навчання в 

академії і самоорганізації діяльності студента. Предмет: металургійне 

обладнання підприємств чорної та кольорової металургії.   

 

 Виробнича практика 

Мета: одержання , поглиблення й закріплення теоретичних  знань про 

технологію виробництва, конструкторську і технологічну документацію, 

економіку, організацію та техніку безпеки праці на виробництві. Завдання: 

вивчення організаційної структури підприємства; вивчення правил техніки 

безпеки і заходів щодо організації безпечної праці на робочих місцях; 

вивчення технологічної документації;  вивчення технології обробки 

металів тиском. Предмет: технологія та організація виробництва, механічне 

обладнання виробництва, новітні зразки техніки та обладнання, організація 

роботи ремонтних та діагностичних служб. 

 

Підсумкова атестація 

Мета: визначення рівня фундаментальної та професійної підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Завдання: 

оцінка рівня знань, умінь та навичок базового рівня, які визначені у вимогах 

до обов’язкового рівня підготовки бакалаврів зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування». Предмет:  механічне обладнання металургійних 

виробництв, креслення та схеми машини (механізму, вузла, агрегата), методи  

системного досліджування металургійного обладнання, теорії та методи 

механічної інженерії. 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу  

 

2.1.1 Цикл загальної підготовки 

 

Фізичне виховання 
Мета: формування фізичної культури особистості, здатної самостійно 

організувати і дотримуватись здорового способу життя. Завдання: 

збереження і зміцнення здоров’я студентів, сприяння правильному 

формуванню та всебічному розвитку організму, а також формуванню 

фізичної культури особистості молодого фахівця і здатність реалізувати її в 

соціально-професійній, фізкультурно-оздоровчій діяльності та в сім’ї. 

Предмет: фізична підготовка та спортивне тренування. 

 

Інформатика та комп’ютерна техніка 

 Мета: формування у майбутніх фахівців необхідного рівня 

інформаційної та комп’ютерної культури, необхідної для 
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конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці і успішної роботи 

в різних областях сучасного бізнесу, набуття практичних навичок вико-

ристання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних 

задач у процесі навчання у ВНЗ та роботі за фахом.  Завдання:теоретична та 

практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:роль і місце 

економічної інформатики у сучасному суспільстві. Архітектура та принципи 

функціонування персональних комп’ютерів. Програмне забезпечення 

сучасних інформаційних технологій в економіці та тенденції його розвитку. 

Технологія роботи у середовищі  сучасних операційних систем. Технологія 

обробки текстових документів. Технологія створення, редагування та 

форматування електронних таблиць і діаграм у середовищі MS Excel. 

Технологія використання апарату математичної обробки та аналізу 

економічної  інформації у середовищі MS Excel.Експорт, імпорт та 

зв’язування об’єктів у середовищі інтегрованого пакету MS Office. Предмет: 

комп’ютерні технології офісного призначення для обробки ділової та 

економічної інформації, технології обробки баз даних, технології обробки 

електронних таблиць, комунікаційні технології локальних комп’ютерних 

мереж. 

 

Вища математика  

Мета: формування у майбутніх фахівців з машинбудування 

необхідного математичного апарату  і базових математичних знань для 

розв’язування практичних задач зі сфери їх професійної діяльності; умінь 

аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з 

орієнтацією на проблеми фахової діяльності. Завдання: надання студентам 

знань з основних розділів вищої математики, що відповідають напряму їх 

фахової підготовки: означень, теорем, правил та використання 

математичного апарату для побудови і дослідження математичних моделей 

різноманітних технічних процесів. Предмет: загальні математичні 

властивості і закономірності. 

 

Інженерна графіка 

 Мета: ознайомлення студентів із принципами побудови сучасних 

графічних систем, опанування алгоритмічних основ дво- та тривимірної 

графіки, набуття навичок створення графічних зо- бражень за допомогою 

редакторів Adobe PhotoShop, CorelDraw, AutoCAD, 3D Studio MAX і 

створення інтерактивних програм з використанням бібліотеки OpenGL. 

Завдання: опанувати алгоритми і сучасні програмні засоби обробки 

графічних зображень. Предмет: дисципліни:  знати архітектуру сучасних 

графічних систем; принципи формування та збереження цифрових 

зображень; алгоритми візуалізації: растризації, відтинання, зафарбовування, 

видалення невидимих ліній і поверхонь; технології дво- і тривимірного 

графічного моделювання в редакторах Adobe PhotoShop, CorelDraw, 

AutoCAD, 3D Studio MAX;  можливості бібліотеки OpenGL. 
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Фізика 

 Мета: це фундаментальна підготовка майбутнього фахівця. Особлива 

роль фізики визначається, перш за все, самим предметом вивчення, в якому 

розкривається зміст матерії і форм її руху, простору і часу як форм існування 

матерії, взаємозв'язку і взаємоперетворюваності видів матерії і рухів, єдності 

матеріального світу. Крім того, фізика є вершиною інтелектуальної 

діяльності людства. В цьому полягає важливе методологічне і світоглядне 

значення вивчення фізики. На основі вивчення класичної і квантової фізики, 

засвоєння фізичних теорій, фундаментальних понять і означень фізичних 

величин, змісту моделей, законів, принципів, формується цілісна сучасна 

фізична картина світу. Завдання: створення у студентів достатньо широкої 

підготовки в галузі фізики, володіння фундаментальними поняттями та 

теоріями класичної та сучасної фізики, що забезпечує їм ефективне 

опанування спеціальних предметів й подальшу можливість використання 

фізичних принципів. Сюди відносяться також навчання студентів методам та 

навичкам розв’язання конкретних задач та ознайомлення їх із сучасною 

науковою апаратурою, в тому числі електронно-обчислювальною. У 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - основні 

фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи теорії похибок та правила 

оброблення результатів вимірювань, сучасні засоби вимірювання фізичних 

величин,  фундаментальні поняття й теорії класичної та сучасної фізики з 

тим, щоб ефективно опанувати спеціальні навчальні дисципліни та 

використати знання фізичних закономірностей у майбутній роботі; методи 

розв'язування практичних фізичних задач та проблем. Предмет: 

фундаментальні закони природи і основні фізичні закони в області механіки, 

термодинамік, електрики і магнетизму, оптики і атомної фізики. 

 

Хімія 

Мета: оволодіння знаннями про властивості, будову, способи 

одержання і застосування хімічних елементів та їх сполук; оволодіння 

теоретичними основами органічної хімії, розкриття суті механізмів хімічних 

процесів, які протікають у природі, формування навичок виконання 

хімічного експерименту як основи екологічного контролю стану довкілля, 

створення наукової бази для вивчення професійно-орієнтованих та 

спеціальних дисциплін. Завдання: вивчення основ хімії як складової 

фундаментальної підготовки фахівців з екології; забезпечити спеціалістів-

екологів певним мінімумом знань хімії, який дозволяє засвоїти профільні 

дисципліни та сприяє розумінню хімічних аспектів заходів, націлених на 

підвищення продуктивності галузей рослинництва;  виробити у студентів 

навики експериментальної роботи, уміння поводитися з приладами, грамотно 

обробляти результати досліджень і самостійно робити відповідні висновки з 

одержаних дослідних даних;  розвинути у студентів навички самостійного 

пошуку, виховати вміння застосовувати одержані знання на 
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практиці: забезпечити можливість екологам кваліфіковано давати економічні 

обґрунтування різних заходів з охорони докілля. Предмет:  основні закони і 

концепції хімії;сучасні уявлення про будову речовин; основні 

термодинамічні і кінетичні закономірності хімічних процесів; природу 

процесів утворення розчинів та сутність і кількісну характеристику реакцій, 

що відбуваються в них (електролітичнадисоціація, гідроліз, окисно-відновні 

процеси, комплексоутворення); властивовті біогенних хімічних елементів, 

сполук та їх роль у навколишньому природному середовищі; особливості 

будови, властивості органічних сполук та їх роль для живої природи, техніки, 

суспільства; хімічні аспекти стану навколишнього середовища і його 

охорони від забруднень продуктами життєдіяльності людини.  

 

Психологія  

Мета:  сформувати у студентів поняття про наукову психологію: її 

основні категорії, закони, практичні можливості. Завдання:   ознайомлення 

бакалаврів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної 

діяльності; усвідомлення особливостей різних етапів розвитку особистості; 

розуміння суті різних психічних явищ та фактів. Предмет:   наукове та 

практичне значення психології; психологічне походження індивідуальних 

особливостей людини; психологічні особливості різних етапів розвитку 

особистості; особливості мі жособистісного спілкування. 

 

Правознавство  

Мета: основною метою вивчення дисципліни є підготовка 

професіоналів, які мають високу правосвідомість та правову культуру, 

володіють необхідними знаннями з правознавства. Завдання: формування 

високого рівня знань з правознавства, основи конституційного, 

адміністративного, кримінального, цивільного, трудового та цивільного 

права України, знайомство з теоріями походження держави та права, 

принципів, функцій та сутності названих понять, формування високого рівня 

правової культури та свідомості. Предмет:  основні нормативно-правові 

акти, які регулюють відносини у сфері кримінального, цивільного, 

адміністративного, конституційного, сімейного та трудового права в цілому; 

коло суспільних відносин, які регулюються вказаними галузями права; 

проблеми та напрямки вдосконалення діючого законодавства. 

 

2.1.2 Цикл професійної підготовки  

 

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці  

Мета: отримання базових знань з проблеми забезпечення безпечних 

умов існування людини у природному соціальному і техногенному 

середовищах.Завдання: отримання базових знань з проблеми забезпечення 

безпечних умов існування людини у природному соціальному і техногенному 

середовищах. Предмет: теоретичні i практичні основи безпеки у системi 
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"Людина –середовище проживання - машини - надзвичайнi ситуацiї"; 

законодавча та нормативно -правова база охорони праці щодо її організації, 

нагляду та контролю,проведення навчання та інструктажів. 

  

Теоретична та технічна механіка 

 Мета: формування у майбутніх фахівців знань  про загальні закони і 

принципи механіки та загальні властивості руху механічних систем. 

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів до розуміння 

основних понять та законів класичної механіки і набуття ними навичок 

застосування основних алгоритмів дослідження рівноваги  і руху механічних 

систем. Предмет: загальні закони механічного руху та рівноваги матеріальних 

тіл і виникаючі між ними взаємодії. 

 

Техноекологія регіону 

Мета: формування знань та вмінь стосовно структури національного 

господарства та впливу його окремих галузей на навколишнє природне 

середовище. Завдання: набуття  знань й навичок щодо основ правового 

регулювання техногенною та екологічною безпекою підприємств згідно 

положень національних законодавчо-нормативних актів, принципів 

планування й контролю діяльності підприємств (організацій) в сфері 

екологінчої безпеки, методології ідентифікації аспектів виробничої 

діяльності і відповідних їм впливів на навколишнє середовище, вибору 

основних забов’язань, принципів та цілей екологічної політики на різних 

рівнях. Предмет: особливості функціонування системи «виробництво – 

навколишнє середовище» на шляху оптимізації промисловості щодо 

поліпшення екологічної безпеки. 

 

2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

 

Блок А 

 

Техніка експерименту та теорія технічних систем 

Мета: опанування теоретичних основ і практичного здійснення 

експериментальних та аналітичних досліджень металургійного обладнання і 

сучасних методів конструювання технічних систем. Завдання: оволодіння 

теоретичними  та практичними основами проведення наукових досліджень і 

методами опису, аналізу, синтезу та побудови моделей технічних систем, їх 

якісними дослідженнями, а також практичним використанням. Предмет: 

експериментальні дослідження металургійного обладнання і математичні 

моделі технічних систем. 
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Механічне обладнання металургійних заводів:  

Ч.1.Обладнання для підготовки сировини 

Мета: підготовка фахівця для виробничої, проектно-конструкторської і 

дослідницької діяльності в сфері створення, удосконалення та експлуатації 

механічного обладнання металургійних заводів. Завдання: набуття знань про 

конструкції металургійного обладнання, його місця в технологічному 

процесі, можливість вибору переліку і послідовності обладнання для 

виконання заданої технологічної підготовки сировини з необхідними 

параметрами для будь-якого металургійного процесу. Також визначення 

потужності обладнання та міцності його складових.  Предмет: механічне 

обладнання металургійних заводів для підготовки сировини. 

 

Механічне обладнання металургійних заводів: 

Ч.2. Обладнання для виробництва металів і сплавів 

Мета: підготовка фахівця для виробничої, проектно – 

конструкторської і дослідницької діяльності в сфері створення, 

удосконалення та експлуатації механічного обладнання металургійних 

заводів. Завдання: оволодіння студентами питаннями призначення, будови 

та умов роботи металургійного обладнання, виявлення його позитивних та 

негативних якостей, основ механіки машин та розрахунків металургійного 

обладнання і його техніко – економічних показників. Предмет: механічне 

обладнання металургійних заводів для виробництва металів і сплавів. 

 

Механічне обладнання металургійних заводів:  

Ч.3. Обладнання для обробки металів і сплавів тиском 

Мета: вивчення теоретичних основ і основних процесів обробки 

тиском чорних і кольорових металів, включаючи обладнання, інструмент і 

технологію, які необхідні для здійсненя цих процесів. Завдання: засвоєння 

знань та придбання навичок для опанування теоретичними дисциплінами з 

обробки металів тиском, розрахунками напружень, деформацій та 

формозміни металу у складних процесах обробки тиском. Предмет: 

технологічні процеси  формозміннювання металів за допомогою його 

деформування: прокатки, волчіння, кування, штампування тощо. 

 

Основи планування ремонтів механічних машин 

Мета: формування у студентів знань та навичок на базі вивчення 

наукових принципів та новітніх методик організації і планування ремонту 

металургійного обладнання, застосування нормативної бази організації 

планово-попереджувальних ремонтів, на основі системи технічного 

обслуговування і ремонту та діагностики працездатності обладнання. 

Завдання: опанування теоретичних і методичних основи і принципів 

організації і планування ремонту металургійного обладнання; мережеві 

моделі на ремонт і монтаж обладнання, розрахунки чисельності ремонтного 
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персоналу. Предмет: організаційні аспекти діяльності ремонтних 

підприємств.  
 

Монтаж, експлуатація і ремонт металургійного обладнання 

Мета: формування у студентів знань та навичок, які забезпечують 

творчий підхід у вирішенні задач проведення виробничих іспитів та 

організації монтажу, наладки, раціонального використання і технічного 

обслуговування машин та агрегатів. Завдання:  опанування принципами 

раціонального використання, технічного обслуговування та ремонту 

механічного обладнання; принципи забезпечення високої якості і монтажу 

машин та агрегатів.  Предмет: технічний стан машин і агрегатів, 

умови і режими їх роботи,  термін служби та стадії відновлення ремонту. 

 

Блок Б 

 

 Підготовка металів і сплавів 

Мета: підготовка фахівця для виробничої, проектно-конструкторської і 

дослідницької діяльності в сфері створення, удосконалення та експлуатації 

механічного обладнання металургійних заводів. Завдання: набуття знань про 

конструкції металургійного обладнання, його місця в технологічному 

процесі, можливість вибору переліку і послідовності обладнання для 

виконання заданої технологічної підготовки сировини з необхідними 

параметрами для будь-якого металургійного процесу. Також визначення 

потужності обладнання та міцності його складових.  Предмет: механічне 

обладнання металургійних заводів для підготовки металів і сплавів. 

 

Ремонт та післяремонтна експлуатація обладнання 

Мета: теоретична підготовка фахівців з питань організації робіт по 

ремонту і післяремонтної експлуатації металургійного обладнання. 

Завдання: придбання студентами необхідних знань та навичок для 

самостійного вирішення конкретних інженерних завдань, які пов’язані з 

організацією ремонту і післяремонтної експлуатації металургійного 

обладнання. Предмет: організаційні аспекти по ремонту і післяремонтної 

експлуатації металургійного обладнання 

 

Машини та технологія обробки металів та сплавів тиском 

Мета: вивчення теоретичних основ і основних процесів обробки 

тиском чорних і кольорових металів, включаючи обладнання, інструмент і 

технологію, які необхідні для здійсненя цих процесів. Завдання: засвоєння 

знань та придбання навичок для опанування теоретичними дисциплінами з 

обробки металів тиском, розрахунками напружень, деформацій та 

формозміни металу у складних процесах обробки тиском. Предмет: 

технологічні процеси  формозміннювання металів за допомогою його 

деформування: прокатки, волчіння, кування, штампування тощо. 
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Технологія монтажу та експлуатації обладнання 

 Мета: вивчення основ інженерно-технічних методів організації і 

технології монтажних робіт і технічної експлуатації основного обладнання. 

Завдання: ознайомлення з конструктивним виконанням основного 

обладнання, огранізацією і методами монтажно-демонтажних робіт, 

методами розрахунку надійності і довговічності обладнання з урахуванням 

умов експлуатації і режимів навантаження та вимог безпеки праці і охорони 

навколишнього середовища. Предмет: технологія монтажу та конструкція і 

експлуатація обладнання; розрахунки надійності і довговічності. 

 

Основи бізнесу та підприємницької діяльності 

Мета:  є вивчення студентами питань теорії та практики 

підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та 

правових відносин в межах підприємницьких структур у галузевому 

машинобудуванні. Завдання: вивчення загально-теоретичних положень та  

закономірностей управління підприємницькими структурами. Предмет: 

механізм створення власної справи, планування та проектування 

підприємницької діяльності, практичні аспекти розвитку бізнесу. 

 

Обладнення сталеплавильних цехів 

Мета: підготовка фахівця для виробничої, проектно – 

конструкторської і дослідницької діяльності в сфері створення, 

удосконалення та експлуатації механічного обладнання металургійних 

заводів. Завдання: набуття знань про конструкції обладнання 

ствлеплавільних цехів, його місця в технологічному процесі, можливість 

вибору переліку і послідовності обладнання для виконання заданої 

технологічної підготовки сировини з необхідними параметрами для будь-

якого металургійного процесу Предмет: основне обладнення та процеси 

сталеплавильних цехів. 

 

 

2.3 Компоненти вільного вибору студента 

2.3.1 

Професійна етика 
Мета: вивчення певного порядку службових відносин, правомірної 

поведінки майбутнього фахівця, культури професійних дій, регламентованої 

сформованими у суспільстві соціальними нормами, загальнолюдськими 

цінностями, чинним законодавством. Завдання: формування і підвищення 

професійної культури інженера-металурга; скорочення періоду адаптації 

молодих фахівців на виробництві; формування навичок чуйного, уважного та 

дбайливого ставлення до людей; формування відповідального ставлення до 

професійних обов’язків, відповідальності за виконану роботу тощо; 

формування культури професійних дій, навичок застосовування 
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індивідуального підходу та пошуку компромісних рішень у процесі 

професійної діяльності. Предмет дисципліни: етичні норми, принципи, 

ціннісні орієнтації, з позицій яких здійснюється виробнича діяльність у 

сучасному суспільстві; морально-етичні вимоги до інженера-металурга; 

етика наукових досліджень, основи біоетики. 

 

Культура ділового спілкування 

Мета: формування у студентів культури ділової мови і спілкування, 

вироблення власного стилю службових взаємин, формування ділового іміджу 

інженера-металурга. Завдання: навчити студентів культурі ділового усного і 

пісьмового спілкування у професійній і соціальній сферах при проведенні 

бесід, переговорів, нарад та ін.; сформувати мовні навички усного ділового 

контакту, засвоїти лексику і термінологію за фахом; допомогти опанувати 

психологічною культурою, етикою службової взаємодії; підвищення 

загальної культури майбутнього фахівця, рівня його гуманітарної 

освіченості; виробити навички самоконтролю за дотриманням культурних 

норм у діловому спілкуванні. Предмет дисципліни: сукупність наукових 

концептів і мистецьких прийомів для переконливого та ефективного 

спілкування в різних видах ділового спілкування. 

 

 

Морально-етичні засади професійної діяльності 
Мета: виявлення і розкриття основних проблем етики і етики 

виробничої діяльності, характеристика базових етичних категорій, розгляд 

етапів еволюції суспільної моралі, етичних аспектів професійної діяльності 

інженерів-металургів. Завдання: навчити аналізувати основні морально-

етичні проблеми, пов’язані з професійною діяльністю інженерів-металургів; 

сформувати розуміння специфіки функціонування моралі у виробничій 

діяльності; ознайомити з основними нормативними документами, в яких 

відображені права та обов’язки учасників виробничого процесу в етичному 

контексті; сформувати вміння використовувати принципи професійної етики 

в процесі своєї професійної діяльності; формування знань сутності та 

особливостей етики, професійної етики, виробничої деонтології. Предмет: 

мораль як форма індивідуальної та суспільної свідомості, загальні 

закономірності їх бутя; види, принципи, кодекси професійної етики 

інженерів-металургів. 

 

Правова культура 
Мета: формування у студентів системи знань з основ теорії правової 

культури особи і суспільства. Завдання: надати систематизовані знання про 

формування, розвиток та існування правової культури особи і суспільства; 

сформувати у студентів правову культуру; навчити оперувати основними 

поняттями та категоріями, що характеризують правову культуру особи і 

суспільства; аналізувати історичні аспекти формування правової культури 

українського суспільства; аналізувати вплив тенденцій розвитку правової 
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системи України на правову культуру; виокремлювати найголовніші аспекти 

впливу процесів світової глобалізації на правову культуру. Предмет: зміст, 

структура, основні функції правової культури; основні тенденції розвитку 

правової культури українського суспільства у сучасний період; вплив 

загальносвітових і європейських тенденцій розвитку права на правову 

культуру українського суспільства. 

 

Ораторська майстерність 
Мета: формування у студентів знань із загальних закономірностей 

мовленнєвої поведінки, що діють у різних ситуаціях спілкування, сферах 

діяльності; формування практичних умінь та навичок для того, щоб зробити 

мовлення ефективним. Завдання: навчити студентів використовувати 

ораторську майстерність та риторику для продуктивного, ефективного та 

коректного професійного спілкування; розрізняти види красномовства та 

сфери їх застосування; оволодіти мистецтвом ведення суперечки; засвоїти 

основи полемічної майстерності; застосовувати на практиці основні 

принципи ведення дискусії. Предмет: теорія та практика ораторської 

майстерності, способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її 

особливостей. 

 

 

2.3.2 

Основи комп'ютерно-інтегрованого управління 
Мета: здобуття знань і практичних навиків для участі у створенні 

нових систем управління на базі теорії нечітких множин та нейронних мереж. 

Завдання: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок, 

необхідних для проектування інтелектуальних систем управління 

технологічними процесами, а також їх моделювання з використанням 

сучасних технічних та програмних засобів. Предмет дисципліни: 

інтелектуальні системи управління складними технологічними процесами 

металургійного виробництва. 

 

Теорія інформації і кодування 

Мета: оволодіння методикою аналізу складних інформаційних систем 

управління; отримання знань щодо побудови структури складної задачі або 

системи. Завдання: отримати навички із застосування методів системного 

аналізу та методів прийняття рішень при вирішенні складних 

багатокритеріальних задач; закріпити існуючі знання, на основі яких будуть 

отримані фундаментальні та прикладні знання для аналізу та побудови 

систем автоматичного керування. Предмет: принципи системного аналізу та 

методи прийняття рішень при розв’язанні задач практики. 

 

Сучасні інструменти моделювання та проектування 
Мета: формування у студентів навичок розробки математичних 

моделей технічних об’єктів та дослідження цих моделей; вивчення 
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організації процесу проектування; складу, змісту та характеристик проектної 

документації; технічного завдання на проектування; складових графічної 

частини проекту; текстових матеріалів для проекту систем автоматизації; 

принципів розробки креслень у ПП САПР. Завдання: надання студентам 

інформації про загальні поняття математичного моделювання та принципи 

використання ЕОМ для задач моделювання; представлення рівнянь 

математичної фізики та пояснення основних способів їх розв’язання; 

розкриття основних етапів побудови математичних моделей на макрорівні та 

пояснення методів їх дослідження; придбання навиків з розробки технічного 

проекту та складанню креслень (схем) сучасних систем контролю та 

управління технологічними процессами у ПП САПР. Предмет: класифікація 

математичних моделей та методів моделювання; рівняння математичної 

фізики та методи їх розв’язання; засоби синтезу математичних моделей 

технічних систем; проектна документація; технічне завдання на 

проектування; текстові матеріали та креслення проекту автоматизації. 

 

Моделювання та оптимізація систем керування 
Мета: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок, 

необхідних для побудови та дослідження моделей складних динамічних 

систем і виконання параметричної оптимізації систем управління за 

допомогою ЕОМ. Завдання: засвоєння загальних принципів, методів і 

процедур комп’ютерного моделювання та оптимізації систем управління 

технологічними процесами. Предмет: моделювання систем управління на 

ЕОМ та їх параметричний синтез. 

 

Контролери та їх програмне забезпечення 

Мета: ознайомлення студентів з тенденціями розвитку систем 

управління та програмованих логічних контролерів, їх будовою і 

організацією роботи, з можливостями і основними технічними 

характеристиками, на підставі яких здійснюється вибір ПЛК; з поширеними в 

промисловості України контролерами світових та вітчизняних виробників, 

показати, що в них спільного і в чому відмінності; надати методику 

створення проектів у популярних інструментальних системах програмування 

сучасних мікропроцесорних контролерів і методику їх проектного 

компонування та налагодження роботи. Завдання: навчити студентів 

орієнтуватися у програмованих логічних контролерах, що пропонуються 

світовими і вітчизняними виробниками; усвідомлено вибирати їх при 

розробці систем автоматичного управління та здійснювати проектне 

компонування; створювати додатки користувача за допомогою 

інструментальних середовищ програмування, працювати з контролерами і 

налагоджувати їх роботу. Предмет: загальні відомості про мікропроцесорні 

контролери, основні характеристики та можливості ПЛК; технічне та 

програмне забезпечення контролерів Р-130 і МІК-51; технічне та програмне 

забезпечення контролерів кампаній Advantech і WAGO; технічне та 

програмне забезпечення мікропроцесорних контролерів корпорацій OMRON 
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і Rockwell Automation; технічне та програмне забезпечення 

мікропроцесорних контролерів корпорації GE Fanuc. 

2.3.3 

Основи інженерної діяльності 

Мета: розвиток інтересу у студентів до інженерної діяльності; 

створення основи для отримання навичок  і вмінь, необхідних для освоєння 

професійних дисциплін. Завдання: оволодіти сучасними інформаційними і 

інформаційно-комунікаційними технологіями і інструментальними засобами 

для вирішення загальних задач і для організації своєї праці; оволодіти 

досвідом участі і виконання  проектів групового характеру на стадії їх 

підготовки і реалізації  в галузі металургії. Предмет: роль інженера в 

сучасному суспільстві; особливості інженерної діяльності в галузі металургії.  

 

Техніка металургійного експерименту 
Мета: опанування теоретичними основами і практичним здійсненням 

експериментальних досліджень металургійних процесів і обладнання. 

Завдання: оволодіти теоретичними основами та набути практичні навички 

проведення експериментальних досліджень металургійних процесів. 

Предмет: техніка проведення металургійного експерименту; методи 

визначення термодинамічних характеристик металургійних реакцій і 

реагентів, вимірювання тиску пари металів і їх сполук; вакуумна техніка; 

елементи обробки результатів експерименту. 

 

Експлуатація металургійних печей 
Мета: формування у студентів знань та навичок, які забезпечують 

творчий підхід у вирішенні задач проведення виробничих іспитів та 

організації монтажу, наладки, раціонального використання і технічного 

обслуговування металургійних печей. Завдання: опанувати принципи 

раціонального використання, технічного обслуговування, експлуатації та 

ремонту металургійних печей; принципи забезпечення високої якості роботи 

і монтажу печей, основних механізмів і пристроїв. Предмет: будова, 

принцип дії, технічний стан металургійних печей, умови і режими їх роботи, 

термін служби, стадії відновлення та ремонту. 

 

Теоретичні основи рафінування кольорових металів 
Мета: формування знань і навичок щодо теоретичних основ і 

практичного здійснення типових рафінувальних процесів, необхідних для 

пошуку оптимальних технологічних схем і обладнання для отримання чистих 

кольорових металів, а також практичних навичок ефективного використання 

теоретичних основ рафінувальних процесів для удосконалення відповідних 

процесів. Завдання: оволодіти теоретичними основами головних 

рафінувальних процесів, методиками проведення технологічних розрахунків 

рафінувальних процесів, аналізу технологічних схем отримання кольорових 

металів високої чистоти. Предмет: класифікація рафінувальних процесів, їх 

сутність і фізико-хімічні основи, апаратурне оформлення і технологічні 
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параметри; розрахунки залишкового вмісту домішок після рафінування; 

ефективність методів рафінування кольорових металів. 

Технологія виробництва спецсталей та сплавів 
Мета: формування у студентів системи знань про сучасні технології 

виробництва спеціальних сталей і сплавів, необхідних для раціонального 

вибору технологій їх виробництва. Завдання: оволодіти теоретичними 

основами та практичними навичками з технології виробництва спеціальних 

сталей і сплавів; визначати найбільш ефективні режими процесів 

виробництва спеціальних сталей і сплавів, опанувати методиками 

технологічних розрахунків. Предмет: сировина і матеріали для виробництва 

спеціальних сталей і сплавів; сортамент, властивості, маркування і області 

застосування спеціальних сталей і сплавів; сучасні технології виробництва 

спеціальних сталей і сплавів. 

 

2.3.4 

Основи науково-технічної творчості 

Мета: вивчення методології створення нових технічних рішень в галузі 

металургії. Завдання : основні принципи створення нових технічних об’єктів 

на підставі загальних законів розвитку техніки. Предмет: процедури та етапи 

створення технічних об’єктів. 

 

Технологія нагріву та нагрівальне обладнання в обробці металів 

тиском 

Мета: вивчення необхідності, способів та технічних засобів для нагріву 

металу для обробки тиском. Завдання: ознайомлення із закономірностями 

зміни механічних властивостей металу при нагріванні та засобами нагріву. 

Предмет: технологія та обладнання нагріву металу перед ОМТ. 

 

Виробництво спецпрофілів 

 Мета: вивчення студентами теоретичних основ з класифікації й 

призначення періодичних та гнутих профілей, технологічних особливостей 

отримання колес , шарів та бандажів . Завдання: освоєння студентами 

теоретичних та технологічних аспектів виробництва періодичних та гнутих 

профілей, особливості технології виробництва колес , шарів та бандажів. 

Предмет: основи технології прокатного виробництва спецпрофілів. 

 

Виробництво труб 

 Мета: вивчення студентами теоретичних основ з класифікації й 

призначення труб, технологічних особливостей отримання труб економічних 

профілей. Завдання: освоєння студентами теоретичних та технологічних 

аспектів виробництва безшовних та зварювальних труб, особливості 

технології виробництва гнутих та періодичних профілей. Предмет: основні 

технології виробництва гарячекатаних, холоднодеформованих та зварних 

труб, матеріали, які найбільш використовуються при трубному виробництві 
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та методи їхньої підготовки. 

 

Проектування цехів для обробки металів тиском 

Мета: освоєння студентами питань закономірностей методів, 

принципів і логістики проектної справи в умовах конкурентної сучасних і 

майбутніх ринків металовиробів. Завдання: вивчення  студентами питань 

виробничого, будівельного, технологічного, агрегатного та 

енергозбережуючого проектування процесів ОМТ. Предмет: методологія 

проектування, тобто методи, способи та організація проектних робіт, 

починаючи з розробок щодо завдання на проектування та закінчуючи 

питаннями складання паспорту проекту. 

 

2.3.5 

 Основи наукових досліджень в сфері практичної механіки 

Мета: ознайомлення студентів з методологічними основами та 

технологією наукових досліджень, законодавчою базою організації науки. 

Завдання: оволодіння теоретико-методологічними основами організації та 

проведення наукового дослідження в сфері практичної механіки. Предмет: 

технічні засоби проведення експериментальних досліджень загального 

призначення, теоеретико-методологічні основи  наукових досліджень. 

 

 Техніко-економічне обгрунтування проектних рішень 

Мета: ознайомлення студентів з питань вибору оптимального проектного 

рішення внаслідок порівняльного аналізу ряду варіантів. Завдання: 

формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій з основ систем 

показників та розрахунків, які доводять ефективність інвестиційних рішень, 

передбачених інвестиційним проектом. Предмет: методика і специфіка 

розрахунку економічної ефективності проекту. 

 

Неруйнівний контроль 

Мета: ознайомлення студентів з методами досліджень, явищ або 

процесів, що використовуються для виявлення внутрішніх дефектів об’єкта 

без його руйнування. Завдання:  формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій для використаня методів оцінки надійності металургійного 

обладнання  неруйнівними методами. Предмет: дослідження технічного 

стану деталей і вузлів машин приладими й засоби неруйнівного контролю й 

технічної діагностики. 

 

Моніторінг та діагностика металургійного обладнання 

Мета: ознайомлення студентів з методологією процесів  моніторингу і 

технічної діагностики та з сучасними методами і засобами технічного 

діагностування металургійного обладнання. Завдання:  формування у 

майбутніх фахівців умінь та компетенцій з практичних основ технічного 

діагностування,  реєструючою апаратурою загального призначення, методів і 

засобів цільового моніторингу і діагностики, а також специфічними засобами 
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діагностування гідросистем. Предмет: показники технічного стану 

металургійного обладнання за результатами його  діагностування, 

реєструюча апаратура загального призначення. 

 

Моделювання та комп'ютерне проектування металургійного 

обладнаня 

Мета: ознайомлення студентів з теоретичними основами   сучасних 

методів і засобів моделювання та комп'ютерного проектування 

металургійного обладнаня. Завдання: оволодіння теоретичними  та 

практичними основами моделювання та комп'ютерного проектування 

металургійного обладнаня. Предмет: методологічні засоби (методи, 

алгоритми та спеціалізоване програмне забезпечення) для комп’ютерного 

моделювання та проектування металургійного обладнаня та процесів, що в 

них відбуваються. 

 

 

5. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості 

Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38.  

2. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти».  

4. Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.  

5. Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 №1085 Про Умови прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році.  

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : 

проект [Електронний ресурс] / Мво освіти і науки України. – К. – Режим 

доступу: (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazkizgromadskistyu/gromadske 

obgovorennya2016.html).  

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти 

http://mon.gov.ua/citizens/zv'yazkizgromadskistyu/gromadske
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(постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності закладів освіти».  

  

6. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. ESG [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ihed. 

org.ua/images/pdf/standardsandguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf  

2. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced2011en.pdf  

3. ISCEDF (МСКОГ) 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/iscedfieldsofeducationtramm

g2013.pdf  

4. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс].  Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/155618  

5. Закон України від 10.12.2015 № № 889VIII «Про державну службу» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada. 

gov.ua/laws/show/88919  

6. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2017 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/res /spravochniki/ 

klassifikprofessiy.aspx  

7.  Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

Схвалено сектором вищої освіти Науковометодичної Ради Міністерства 

освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:http://mon.gov.ua/  

8. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/13412011%D0%BF  

9. Области образования и профессиональной подготовки 2013 

(МСКОО 2013): Сопроводительное руководство к Международной 
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