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ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

«Металургія»  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 136 «Металургія» 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет Металургії 

Кафедра Металургії 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр  

Бакалавр з металургії зі 

спеціальності 136 «Металургія» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма  «Металургія» 

підготовки здобувачів вищої освіти першого  

(бакалаврського) рівня за  

галуззю знань 13 «Механічна інженерія»  

зі спеціальності 136 «Металургія» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації  

Акредитаційна комісія України 

Цикл/рівень  НРК України – 6 рівень, FQEHEA – перший цикл, 

ЕQFLLL – 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=32&lang=ru 
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2 - Мета освітньої програми 

Забезпечення формування та розвитку загальних і професійних компетентностей в 

галузі металургії, що направлені на здобуття знань і вмінь в області виробництва 

металів і сплавів. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

13 Механічна інженерія 

136 Металургія 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна.  

Основний фокус 

освітньої  

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта з металургії. Акцент на формуванні 

здатності керування металургійними процесами з метою 

отримання якісних металів і сплавів; розрахунків техніко-

економічних показників виробництва; плануванні та 

здійснюванні наукових досліджень з метою вдосконалення 

технологічних процесів; використовуванні спеціалізованих 

програм (CAD, CAE системи) при проектуванні та 

моделюванні технологічних процесів. 

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 

Придатність до 

працевлаштування 

За Державним класифікатором зі спеціальності 136  

«Металургія»:  

3117 – технік-технолог (виробництво кольорових металів і 

сплавів);  

3117 - технік-технолог (виробництво сталі  та феросплавів);  



5 
 

3117 – технік-технолог (виробництво чавуну); 

3117 – технік технолог (лиття металів); 

3117 – технік-технолог (обробка металів тиском); 

3117.24974 – технік-лаборант (металургія) 

Подальше 

навчання 

Можливість навчання за програмою другого рівня освіти за 

будь-якою галуззю знань. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання. Стиль навчання – активний, що дає 

можливість бакалавру  обирати предмети. Лекції, 

лабораторні роботи, семінари, практичні заняття, самостійна 

робота на основі підручників, навчальних посібників та 

конспектів лекцій, консультації із викладачами. Під час 

останнього року навчання бакалавр  

обирає напрям дослідження і частину часу присвячує 

написанню дипломної роботи. 

Оцінювання Система оцінювання знань по дисциплінам освітньої  програми 

складається з поточного і підсумкового видів контролю 

Поточний контроль знань проводиться у формі письмової 

роботи (тестування), виступів на семінарах (практичних 

заняттях) та підготовки  звітів у формі презентації. 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді 

екзамену/диференційованого заліку або заліку в усній або 

письмовій формі. Здобувач першого  (бакалаврського) рівня 

вважається допущеним до підсумкового контролю з 

дисциплін освітньо-професійної програми, якщо виконав всі 

види робіт, передбачені навчальним планом з цієї 

дисципліни. 

Письмові та усні екзамени, практичні та лабораторні звіти, 

презентації, вхідний, поточний, семестровий контроль, 

проектна робота, захист  кваліфікаційної роботи 

 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми і завдання, 

виробничі ситуації, проблеми у сфері професійної діяльності 

із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного 

характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

– базові знання фундаментальних розділів вищої 

математики;  

– базові знання фундаментальних розділів математики в 

обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом 

відповідної галузі знань, здатність використовувати 
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математичні методи в обраній професії;  

– базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; навички використання 

програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних 

мережах, уміння створювати бази даних і використовувати 

інтернет-ресурси; 

– базові знання фундаментальних наук, в обсязі, 

необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;  

– базові знання основних фізичних законів та явищ; 

- здатність  складати  рівняння  хімічних  реакцій  та  

проводити стехіометричні розрахунки; 

– здатність працювати автономно та в команді; 

- здатність до науково-дослідницької роботи; 

- здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, 

природничо-наукової та загальнонаукової інформації 

- професійне володіння комп’ютером; 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

–  знання англійської та інших мов; 

- екологічна грамотність. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

Загально-професійні: 

-вміння формулювати та розв’язувати задачі, які виникають 

в ході науково-дослідної діяльності та що вимагають 

поглиблених професійних знань; 

-здатність використовувати сучасні методи, засоби та 

технології дослідження та розробки об’єктів професійної 

діяльності; 

-вміння здійснювати збір, обробку, аналіз та систематизацію 

науково- технічної інформації за заданою темою своєї 

професійної діяльності, використовувати для цього сучасні 

інформаційні технології; 

-здатність використовувати математичний апарат і професій 

но профільовані знання й практичні навички в галузі фізики,  

хімії  та  фізичної  хімії  для  освоєння  теоретичних  основ  і  

практичного здійснення досліджень в металургії; 

-здатність  використовувати  довідкову  літературу  та  

професійні знання та практичні навички в галузі 

металознавства та  обробки  металів  для  дослідження  та  

визначення  фазового  складу та структури металу чи сплаву; 

-здатність  використовуючи  нормативно-технічну,  

довідкову  літературу  та  професійні  знання,  набуті  при  

вивченні  загально-професійних       дисциплін,    

досліджувати      металургійні  процеси. 

Спеціалізовано-професійні: 
-здатність    виконувати     техніко-економічне      
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обґрунтування   проектних рішень;  

 -уміти  оцінювати  відповідність  існуючого  рівня  ресурста  

енергоспоживання  сучасним  вимогам  та  розробляти  

заходи  щодо  раціонального  використання  сировини,  

матеріалів  та  енергоресурсів;  

 -здійснювати оптимізацію виробничої діяльності дільниці 

підприємства з урахуванням особливості існуючої 

технології;  

 -уміти визначати витрати ресурсів, вести первинний облік 

виробництва  та  проводити  аналіз  показників  роботи  на  

дільниці;  

 -уміти вибирати вихідні сировинні матеріали та 

напівпродукти відповідної якості згідно до  умов  

електротермічного виробництва;  

 -уміти вибирати та обґрунтовувати ефективні засоби 

підгтовки сировини та матеріалів для подальшої переробки у 

електротермічному виробництві;  

 -уміти  обґрунтовано  вибирати  та  контролювати  

параметри технологічних процесів теплової обробки 

матеріалів в залежності від особливостей електротермічного 

виробництва;  

-здатність розробляти заходи щодо захисту металу від 

корозійного впливу ; 

 -здатність  обирати  з  типового  обладнання  та  

устаткування таке,  що  є  оптимальним  для  технологічного  

процесу;  

-здатність  контролювати  дотримання  нормативної  

документації в частині ведення технологічного процесу ; 

-здатність  здійснювати  контроль  за  технологією  і  

виявляти   відхилення  від  заданого  режиму  роботи  

електротермічних агрегатів  

-уміти розробити заходи щодо контролю дотримання 

стандартів та технічних умов оцінки відповідності якості 

матеріалів,  напівпродуктів  та  готової  продукції  існуючим  

стандартам ; 

-уміти визначати можливі напрямки подальшої діяльності 

підприємства, спрямовані на збільшення прибутку;  

-уміти визначати економічну доцільність впровадження 

інноваційних проектів;  

-здатність виконувати розрахунки витрат матеріальних і 

енергетичних ресурсів та технологічних параметрів процесів 

теплової обробки матеріалів за відомими методиками ; 

-здатність  здійснювати  експлуатацію  та  контролювати  

стан електротермічного устаткування. 
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Проектно-конструкторські: навички з планування, 

проектування та виконання експериментів; розробка 

проектної документації на програмні системи; здатність 

формулювати мету проекту (програми), завдань при 

заданих критеріях, цільових функціях, обмеженнях, 

будувати структуру їх взаємозв'язків, визначати пріоритети 

вирішення завдань. 

Виробничо-технологічні: уміння обирати правильну 

технологію і процедури в наукових дослідженнях; 

формування і вирішення завдань виробничо-технологічного 

характеру; здатність порівнювати нові експериментальні 

дані з існуючими для перевірки їх адекватності; 

використання сучасних раціональних методик пошуку, 

обробки і аналізу наукової інформації; орієнтація у 

вітчизняній та закордонній спеціальній літературі. 

Контрольні: моніторинг роботи інформаційної системи; 

контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-

гігієнічних вимог; вміння контролювати і давати оцінку 

учасникам педагогічної діяльності. 
 

7 - Програмні результати навчання  

 За результатами навчання бакалавр з металургії повинен:  

- знати суспільні науки, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості, схильності до етичних 

цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, 

розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати в професійній і 

соціальній діяльності.  

- знати фундаментальні розділі математики, в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом 

відповідної галузі знань, здатність використовувати 

математичні методи в обраній професії.  

- знати інформатику й сучасні інформаційні технології; 

вміти використовувати програмні засоби і навички роботи в 

комп’ютерних мережах, вміти створювати бази даних і 

використовувати Інтернет-ресурси.  

- мати здатність продемонструвати письмові й усні 

комунікації рідною мовою; володіти іноземною мовою 

(мовами).  

- знати  принципи роботи теплотехнічного устаткування 

різного призначення і вивчите фізико-хімічні основи 

металургійного виробництва;  

- знати структуру і функціонування металургійних 

підприємств, з різними видами металургійного 
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устаткування;  

- знати теоретичні та технологічні основи виробництва 

агломерату, окатишів, брикетів та металізованої сировини; 

- знати нові  технології та процеси  отримання металів; 

- знати конструкції та особливості експлуатації основного 

технологічного обладнання металургійного виробництва; 

- знати технологію комплексної переробки металізованої 

сировини з вилученням благородних металів; 

- вміти організовувати та управляти  металургійним 

виробництвом; 

- вміти розраховувати та оцінювати техніко-економічні 

показники виробництва;   

- вміти використовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення (CAD, CAE системи) при проектуванні та 

моделюванні технологічних процесів; 

- вміти організувати роботу відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності.  

-  знати ділові комунікації у професійній сфері, основи 

ділового спілкування; 

- мати навички роботи в команді.  

- володіти добрими робочими навичками працювати 

самостійно (курсові проекти), або в групі (лабораторні 

роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), 

вміння отримати результат в рамках обмеженого часу з 

наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення 

плагіату. 
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8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

85% науково-педагогічних працівників, що задіяні до 

викладання професійноорієнтованих дисциплін за освітньо-

професійною програмою «Металургія» зі спеціальності 136 

«Металургія» мають наукові ступені та вчені звання, з 

досвідом дослідницької роботи за фахом. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Використання спеціалізованих металургійних і дослідних 

лабораторій та обладнання, сучасних комп’ютерних засобів 

та програмного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Використання навчальної (підручників та навчальних 

посібників з грифом МОН України; підручників та 

навчальних посібників з грифом Вченої ради ЗДІА),  

методичної  та  наукової літератури на паперових та 

електронних носіях завдяки фондам  наукової бібліотеки, 

діяльності Видавництва ЗДІА, веб-ресурсам академії.  

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними закладами 

зарубіжних країн  партнерів 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови на 

підготовчому відділенні  
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

 2 3 4 5 6 7 

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 

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 

 Усього 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 

металургійного 

виробництва 

5 150 60 90 залік 

8 
Механічне обладнання 

металургійних цехів 
4 120 48 72 залік 

9 Матеріалознавство 6 180 72 108 залік 

10 Загальна металургія 7 210 72 138 екзамен 

11 Металургійні печі 6 180 60 120 

залік, 

курсовий 

проект 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 

Стандартизація, 

метрологія та 

сертифікація 

4 120 48 72 залік 

13 Хімічна термодинаміка 5 150 48 102 екзамен 

14 
Теорія металургійних 

процесів 
4 120 48 72 залік 

15 

Сировинні матеріали 

та їх підготовка до 

металургійного 

виробництва 

4 120 36 84 екзамен 

16 

Теоретичні основи 

гідрометалургійних 

процесів 

5 150 60 90 залік 

17 

Технологія 

вуглеграфітових та 

вуглецевих 

композиційних 

матеріалів 

4 120 48 72 залік 

18 
Обробка металів 

тиском 
5 150 48 102 екзамен 

19 
Обробка тиском 

порошкових матеріалів 
4 120 36 84 екзамен 

20 Технологія металів 4 120 48 72 залік 

21 Навчальна практика 3 90 36 54 залік 

22 Виробнича практика 6 180 72 108 залік 

23 Переддипломна 

практика 
4,5 135 - 135 залік 

24 Підготовка та захист 

кваліфікаційної роботи 
10,5 315 - 315  

 Усього за циклом 1.2 100 3000 936 2064  

 Усього за 

обов’язковими 

компонентами 

120 3600 1140 2460  
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   2. ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1 Цикл загальної підготовки 

25 Фізичне виховання 8 240 96 144 залік 

26 
Інформатика та 

комп'ютерна техніка 
6 180 72 108 залік 

27 Вища математика 10 300 108 192 
залік 

екзамен 

28 Інженерна графіка 5 150 60 90 залік 

29 Фізика 7 210 72 138 
залік 

екзамен 

30 Хімія 5 150 48 102 екзамен 

31 Психологія 3 90 36 54 залік 

32 Правознавство 3 90 36 54 залік 

 Усього за 2.1.1 47 1410 528 882  

2.1.2 Цикл професійної підготовки 

33 

Безпека життедіяльно- 

сті та основи охорони 

праці 

3 90 36 54 залік 

34 
Теоретична та технічна 

механіка 
5 150 48 102 екзамен 

35 Техноекологія регіону 5 150 60 90 залік 

 Усього за 2.1.2 13 390 144 246  

 Усього за 2.1 60 1800 672 1128  

2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А (Металургія чорних металів) 

36 
Теорія та технологія 

доменного виробнитцва 
4 120 36 84 екзамен 

37 

Теорія та технологія 

сталеплавильного 

виробнитцва 

4 120 48 72 залік 

38 

Теорія та технологія 

електросталеплавильно

го виробнитцва 

5 150 36 114 

екзамен, 

курсова 

робота 

39 

Теорія та технологія 

феросплавного 

виробнитцва 

5 150 48 102 екзамен 
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1 2 3 4 5 6 7 

40 

Фізико-хімічні 

процеси 

позаагрегатного 

рафінування металу 

4 120 36 84 екзамен 

41 Порошкова металургія 4 120 36 84 екзамен 

42 
Проектування 

металургійних цехів 
6 180 48 132 

екзамен, 

курсовий 

проект 

43 
Теорія розливки та 

кристалізації сталі 
4 120 48 72 залік 

 Усього за Блок А 36 1080 336 744  

Блок Б (Металургія кольорових металів) 

44 

Теоретичні основи 

пірометалургійних 

процесів 

4 120 36 84 екзамен 

45 
Металургія легких 

металів 
5 150 48 102 

залік, 

курсова 

робота 

46 
Металургія рідкісних 

металів 
5 150 48 102 

залік, 

курсова 

робота 

47 
Металургія 

благородних металів 
5 150 48 102 екзамен 

48 
Металургія важких 

металів 
5 150 48 102 екзамен 

49 

Виробництво 

напівпровідникових 

матеріалів 

4 120 36 84 екзамен 

50 

Технологія та 

устаткування 

ливарного 

виробнитцва 

кольорових металів 

4 120 48 72 залік 

51 
Виробництво сплавів 

кольорових металів 
4 120 48 72 залік 

 Усього за Блок Б 36 1080 360 720  
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Блок В (Обробка металів тиском) 

52 
Теорія процесів 

прокатки 
5 150 48 102 екзамен 

53 
Обладнання прокатних 

цехів 
4 120 48 72 залік 

54 
Теорія обробки металів 

тиском 
4 120 36 84 екзамен 

55 

Технологія кування та 

об’ємного 

штампування 

4 120 36 84 екзамен 

56 
Технологія пресування 

та волочіння 
4 120 48 72 залік 

57 
Технологія листового 

штампування 
4 120 36 84 екзамен 

58 
Обтискне та сортове 

виробництво 
5 150 36 114 

екзамен, 

курсовий 

проект 

59 
Прокатка листів та 

штаб 
6 180 48 132 

екзамен, 

курсовий 

проект 

 Усього за Блок В 36 1080 336 744  

 Усього за 2.2 Блок А 36 1080 336 744  

 Усього за 2.2 Блок Б 36 1080 360 720  

 Усього за 2.2 Блок В 36 1080 336 744  

2.3 Компоненти вільного вибору студента 

2.3.1 

60 Професійна етика 5 150 48 102 екзамен 

61 
Культура ділового 

спілкування 
5 150 48 102 екзамен 

62 

Морально-етичні 

засади професійної 

діяльності 

5 150 48 102 екзамен 

63 Правова культура 5 150 48 102 екзамен 
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1 2 3 4 5 6 7 

64 
Ораторська 

майстерність 
4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

2.3.2 

65 

Основи комп'ютерно-

інтегрованого 

управління 

5 150 48 102 екзамен 

66 
Теорія інформації і 

кодування 
5 150 48 102 екзамен 

67 

Сучасні інструменти 

моделювання та 

проектування 

5 150 48 102 екзамен 

68 

Моделювання та 

оптимізація систем 

керування 

5 150 48 102 екзамен 

69 

Контролери та їх 

програмне 

забезпечення 

4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3 

70 
Основи інженерної 

діяльності 
5 150 48 102 екзамен 

71 

Техніка 

металургійного 

експерименту 

5 150 48 102 екзамен 

72 
Експлуатація 

металургійних печей 
5 150 48 102 екзамен 

73 

Теоретичні основи 

рафінування 

кольорових металів 

5 150 48 102 екзамен 

74 

Технологія 

виробництва 

спецсталей та сплавів 

4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.3.3 24 720 240 480  
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2.3.4 

75 
Основи науково-

технічної творчості 
5 150 48 102 екзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

76 

Технологія нагріву та 

нагрівальне 

обладнання в обробці 

металів тиском 

5 150 48 102 екзамен 

77 
Виробництво 

спецпрофілів 
5 150 48 102 екзамен 

78 Виробнитцтво труб 5 150 48 102 екзамен 

79 

Проектування цехів 

для обробки металів 

тиском 

4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.3.4 24 720 240 480  

2.3.5 

80 

Основи наукових 

досліджень в сфері 

практичної механіки 

5 150 48 102 екзамен 

81 

Техніко-економічне 

обгрунтування 

проектних рішень 

5 150 48 102 екзамен 

82 Неруйнівний контроль 5 150 48 102 екзамен 

83 

Моніторінг та 

діагностика 

металургійного 

обладнання 

5 150 48 102 екзамен 

84 

Моделювання та 

комп'ютерне проекту-

вання металургійного 

обладнання 

4 120 48 72 залік 

 Усього за 2.3.5 24 720 240 480  

 
Усього за вибірковими 

компонентами Блок А 
120 3600 1248 2352  

 
Усього за вибірковими 

компонентами Блок Б 
120 3600 1272 2328  

 
Усього за вибірковими 

компонентами Блок В 
120 3600 1248 2352  
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Блок А (Металургія чорних металів) 

 Загальна кількість 240 7200 2388 4812  

Блок Б (Металургія кольорових металів) 

 Загальна кількість 240 7200 2412 4788  

Блок В (Обробка металів тиском) 

 Загальна кількість 240 7200 2388 4812  

 

 

 

 

 

 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Кваліфікаційна робота із захистом в 

екзаменаційній комісії 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Кваліфікаційна робота має продемонструвати 

здатність випускника розв’язувати складні 

завдання і проблеми металургії на основі 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

наявності невизначених умов і вимог.  

Виконання кваліфікаційної роботи має за мету: 

– систематизувати, узагальнити і закріпити 

теоретичні знання, практичні вміння і навички їх 

застосування при вирішенні конкретних 

технологічних професійних завдань, відповідних 

видів професійної діяльності, що визначаються 

освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалавра; 

– розвити навички самостійної роботи при 

вирішенні професійних завдань; 

– придбати досвід обробки, аналізу і 

систематизації результатів своєї роботи, оцінки їх 

практичної значимості та можливих областей 

застосування, розробки практичних рекомендацій 

у досліджуваній області; 

– придбати досвід представлення і публічного 

захисту результатів своєї діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
 

1.1 Цикл загальної підготовки 

 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
Мета: формування у студентів чіткого і правильного розуміння ролі 

державної мови у професійній діяльності; досконале оволодіння нормами 

сучасної української літературної мови; формування культури усного та 

писемного мовлення. Завдання: виховати у студентів повагу до української 

літературної мови, до мовних традицій; сформувати навички оперування 

фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових 

текстів; навчити складати наукові тексти професійного спрямування (план, 

конспект, реферат тощо), робити необхідні нотатки, виписки відповідно до 

поставленої мети; складати різні типи документів, правильно добираючи 

мовні засоби, що репрезентують їх специфіку; виробити навички 

самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні та застосовувати їх 

на практиці. Предмет дисципліни: лексика та граматика сучасної української 

мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування та одержувати 

потрібну професійну інформацію. 

 

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. 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: формування системного уявлення студентів про провідні, 

визначальні тенденції розвитку української історії та української культури, що 

має сприяти їх кращій орієнтації в умовах суспільного буття. Завдання: 

виховання, навчання, формування вмінь студентів системно й історично 

аналізувати головні тенденції, які мали і мають місце в усіх галузях 

життєдіяльності українського народу; виявляти причинно-наслідкові зв’язки в 

подіях і явищах, вільно застосовувати понятійний та термінологічний апарат 

сучасної історії та української культури; поглибити розуміння економічних та 

соціальних процесів, розглядаючи їх на широкому тлі загального історичного 

розвитку Батьківщини. Предмет: основні періоди історії України, їх 



 

особливості, визначальні події та явища; історія соціально-економічних та 

суспільно-політичних відносин в Україні; роль у вітчизняній історії видатних 

представників українського народу; розвиток української духовної та 

матеріальної культури; взаємозв’язок України на різних етапах її розвитку зі 

світовим співтовариством. 

 

Філософія 

Мета: прищепити студентам основи світоглядної культури і навичок 

абстрактного мислення, які відповідають сучасним вимогам і є необхідним 

мінімумом для розвитку творчого мислення, спроможності до критичного 

аналізу ідей, позицій, думок самостійно мислячої особи, громадянина, 

вченого. Завдання: надати базові навички використання філософської 

методології при розгляді світоглядних проблем, у тому числі пов’язаних з 

розвитком науки. Предмет: філософські засади виробництва знання в науці, 

особливості наукового пізнання та наукового знання, види дослідження та 

види знання, норми і методи наукової раціональності. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

 

Електротехніка 

Мета: надання студентам загальних відомостей для свідомого, 

ефективного та безпечного використання електротехнічних пристроїв та 

обладнання в металургійному виробництві. Завдання: надати теоретичні 

знання і практичний досвід в галузі електротехніки, потрібний для подальшої 

діяльності під час виконання своїх фахових завдань вибирати необхідне 

електричне обладнання, електровимірювальні прилади, вміти їх правильно 

експлуатувати. Предмет: електричні кола, трансформатори, електричні 

машини та електропривод. 

 

Автоматизація металургійного виробництва 
Мета: оволодіння знаннями щодо технічних засобів і методів 

вимірювання та контролю за металургійними процесами; побудови систем 

автоматичного регулювання, визначення їх характеристик та показників 

процесу. Завдання: ознайомити з основними принципами організації 

автоматичного контролю, регулювання і керування технологічними 

процесами в металургійному виробництві та розгляд систем автоматизації, що 

працюють у галузі. Предмет: прилади вимірювання та контролю 

технологічних параметрів; структура й основні функції автоматизованих 

систем управління металургійними процесами та об’єктами; основні схеми 

автоматизації типових об´єктів галузі. 

 

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 металургійним 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 

металургійного підприємства в ринкових умовах. 

 

Механічне обладнання металургійних цехів 
Мета: вивчення сучасних конструкцій і технічних характеристик 

механічного обладнання металургійних цехів і методів його проектування. 

Завдання: вивчити принцип дії, особливості конструкцій технологічних 

машин і обладнання металургійних цехів, їх складових частин; виконувати 

експлуатаційні розрахунки стосовно до них. Предмет: механічне обладнання 

металургійних цехів і технологічні процеси металургійного виробництва. 

 

Матеріалознавство 
Мета: вивчення складу, структури, властивостей і поведінки матеріалів 

залежно 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 під час одержання та обробки 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 

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 стандартизації, метрології і 

сертифікації щодо якості сировини та готової продукції. Завдання: надати 

теоретичні знання і практичний досвід з основ стандартизації і сертифікації 

показників якості продукції, методів оцінювання її рівня, перспектив розвитку 

міжнародної стандартизації і сертифікації; виробити вміння 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. 

 

Хімічна термодинаміка 

Мета: формування професійних компетенцій на основі вивчення 

фундаментальних законів термодинаміки. Завдання: оволодіти новими і 

закріпити існуючі знання про хімічну термодинаміку і кінетику хімічних 

реакцій для проведення різноманітних досліджень, компетентного і 

відповідального вирішення задач, передбачених навчальною програмою. 

Предмет: начала термодинаміки і основні рівняння хімічної термодинаміки; 

рівняння формальної кінетики і кінетики складних реакцій; методики 

проведення розрахунків  термодинамічних характеристик хімічних реакцій і 

рівноважних концентрацій речовин. 

 

Теорія металургійних процесів 
Мета: надання студентам знань про теоретичні основи і закономірності 

явищ у металургійних системах, що відбуваються при одержанні, рафінуванні 

і обробці металів і сплавів. Завдання: закріплення існуючих знань, на базі 

яких будуть отримані фундаментальні і прикладні знання для проведення 

різноманітних досліджень, компетентного і відповідального вирішення задач, 

передбачених навчальною програмою. Предмет: суть явищ, що відбуваються 

в металургійних агрегатах, їх взаємопов’язаність і закономірність; наукові 

засади процесів одержання і переробки металів; термодинамічні і кінетичні 

закономірності основних металургійних процесів; основні термодинамічні 

властивості металургійних розплавів; методики проведення технологічних 

розрахунків металургійних процесів. 

 

Сировинні матеріали та їх підготовка до металургійного 

виробництва 



 

Мета: оволодіння певним обсягом наукових і практичних знань, які 

необхідні для вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Завдання: 

закріплення існуючих та отриманих знань, на базі яких будуть отримані 

фундаментальні і прикладні знання, необхідні для вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін. Предмет: коричні копалини, технологічні схеми 

здобуття і збагачення корисних копалин, огрудкування, паливо, флюси, 

відновники. 

 

Теоретичні основи гідрометалургійних процесів 
Мета: надання студентам чітких уявлень про теоретичні основи і 

практичне здійснення типових гідрометалургійних процесів, необхідних для 

пошуку оптимальних технологічних схем та обладнання для виробництва 

кольорових металів, удосконалення відповідних процесів. Завдання: 

теоретична та практична підготовка студентів для оволодіння теоретичними 

основами головних гідрометалургійних процесів, методиками проведення 

технологічних розрахунків гідрометалургійних процесів та аналізу 

технологічних схем отримання кольорових металів гідрометалургійними 

методами. Предмет: основні стадії технологічного процесу 

гідрометалургійної переробки сировини; термодинаміка і кінетика основних 

гідрометалургійних процесів; будова, принцип дії і методи розрахунку типової 

гідрометалургійної апаратури; методики проведення технологічних 

розрахунків гідрометалургійних процесів. 

 

Технологія вуглеграфітових та вуглецевих композиційних 

матеріалів 
Мета: надання студентам знань з теорії та практики створення 

вуглеграфітових і вуглецевих композиційних матеріалів. Завдання: 

ознайомити з існуючими методами в області теорії та практики створення 

вуглецевих композиційних матеріалів, виробництво електродів та спеціальних 

видів графітових виробів. Предмет: технології вуглеграфітових і вуглецевих 

композиційних матеріалів; методи та підходи до формування вуглеграфітових 

і вуглецевих композиційних матеріалів; технічна систематизація виробів з 

вуглецевих композиційних матеріалів; технологія рішення задач проектування 

та дослідження властивостей вуглеграфітових матеріалів і вуглецевих 

композитів. 

 

Обробка металів тиском 
Мета: вивчення теоретичних основ і основних процесів обробки металів 

тиском чорних і кольорових металів, включаючи обладнання, інструмент і 

технологію, які необхідні для здійснення цих процесів. Завдання: 

знаходження шляхів широкого застосування новітніх технологій в металургії. 

Більшість задач, які стоять перед обробкою металів тиском, можуть бути 

розв’язані з використанням нових технологій та обладнання, або модернізації 

існуючого обладнання. Опанування цими технологіями та методиками 

самостійного вирішення виробничих завдань дозволить майбутнім металургам 



 

приймати науково-обґрунтовані оптимальні рішення в своїй професійній 

діяльності. Предмет: розробка технологічних процесів формо змінювання 

металів за допомогою його деформування. 

 

Обробка тиском порошкових матеріалів 
Мета: вивчення студентами теоретичних основ отримання 

композиційних та спечених матеріалів та виробів на їх основі, що виробленні 

методами порошкової металургії.  Завдання: освоєння студентами 

теоретичних та технологічних аспектів отриманні методами порошкової 

металургії широкого спектру матеріалів, таких як: конструкційних спечених 

матеріалів загального призначення, фрикційних та антифрикційних матеріалів, 

спечених та високоміцних сталей та сплавів та ін. Предмет: виробництво 

металевих порошків та їх властивості;нові технологічні процеси в порошковій 

металургії;формування та спікання виробів з металічних та неметалічних 

порошків. 

 

Технологія металів 
Мета: конструкційних матеріалів та їх властивості, методів їх 

виробництва, основні технологічні методи формоутворення деталей. 

Завдання: ознайомлення з можливостями сучасного машинобудування та 

перспективними технологіями обробки конструкційних матеріалів, відкриття 

фізичної суті явищ, які проходять у матеріалах при дії на них різних факторів 

в умовах виробництва та експлуатації, їх вплив на властивості матеріалів, 

навчання теорії та практиці термічної обробки та іншим засобам знеміцнення 

матеріалів, які дають високу надійність та довговічність деталям машин, 

інструменту та іншим виробам. Предмет: основні закономірності будови, 

виробництва і обробки конструкційних матеріалів різноманітними методами й 

одержання визначених навичок рішення практичних задач на основі знань цих 

закономірностей 

 

Навчальна практика 
Мета: ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху; 

набуття знань щодо організації структури та складових процесу 

функціонування металургійних підприємств; підготовка до вивчення 

спеціальних дисциплін з металургії. Завдання: загальне ознайомлення з 

металургійним виробництвом, структурою металургійних підприємств та 

структурою їх підрозділів; з методичними підходами, прийомами та методами 

організації навчання в академії і самоорганізації діяльності студента; скласти 

функціональну схему взаємозв’язку основних цехів; скласти принципову 

схему найважливішого технологічного устаткування (агломераційної машини, 

доменної печі, мартенівської печі, дугової печі, кисневого конвертеру, 

прокатного стану, руднотермічної печі, електролізера, хлоратора, печі 

відновлення, печі сепарації); зробити загальний опис технологічних процесів 

виробництва агломерату, чавуну, сталі, губчастого титану, магнію та прокату. 

Предмет: сировина; будова та призначення технологічного обладнання 



 

основних металургійних цехів; технологічні схеми процесів та технології 

одержання чавуну, сталі, кольорових металів і прокату; призначення 

допоміжних цехів; техніка безпеки та охорона навколишнього середовища на 

підприємстві; історія розвитку підприємства; основні види продукції 

підприємств чорної та кольорової металургії. 

 

 

Виробнича практика 
Мета: одержання, поглиблення та закріплення теоретичних знань про 

технологію виробництва, конструкторську і технологічну документацію, 

економіку, організацію та техніку безпеки праці на металургійному 

виробництві; безпосередня підготовка студента до професійної діяльності; 

збирання і систематизація матеріалу для складання майбутніх курсових 

проектів (робіт). Завдання: вивчення організаційної структури 

металургійного підприємства; вивчення правил техніки безпеки і заходів щодо 

організації безпечної праці на робочих місцях; вивчення технологічної 

документації; вивчення технології металургійного виробництва чорних і 

кольорових металів, обробки металів тиском. Предмет: технологія та 

організація виробництва; техніка безпеки праці на виробництві; сировина, 

технологічне обладнання і сортамент продукції металургійного виробництва; 

програма виробництва; стандартизація і контроль якості продукції; новітні 

технології та зразки обладнання для виробництва чорних і кольорових 

металів, обробки металів тиском; способи оптимальної експлуатації 

обладнання; системи автоматизації і механізації виробничих процесів; основні 

техніко-економічні показники роботи обладнання. 

 

 

Переддипломна практика 
Мета: збирання і систематизація матеріалу для складання випускної 

кваліфікаційної роботи бакалавра; закріплення та поглиблення теоретичних 

знань і практичних навичок, набутих під час навчання за професійно 

орієнтованим блоком дисциплін; підготовка до професійної діяльності 

відповідно до кваліфікаційних вимог до випускника першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю «Металургія», придбання досвіду 

організаторської і виховної роботи у колективі. Завдання: вивчити існуючий 

технологічний процес і устаткування; проаналізувати недоліки існуючого 

технологічного процесу і устаткування; розробити можливі заходи щодо 

усунення недоліків; скласти опис технологічного процесу і устаткування після 

реконструкції; ознайомитися з функціональною структурою і інформаційним 

забезпеченням, основними принципами роботи автоматизованих систем 

управління; визначити заходи щодо забезпечення охорони праці і охорони 

навколишнього середовища; зібрати матеріали щодо економіки і управління 

виробництвом, для техніко-економічного обґрунтування створення нового 

(модернізації або реконструкції діючого) об'єкту проектування. Предмет: 

режими виплавки, розливки та позапічної обробки металів та сплавів; основні 



 

техніко-економічні показники виробництва, принципи організації і управління 

виробництвом; сучасні тенденції розвитку і застосування АСУТП; система 

оплати праці; перспективи розвитку одного з металургійних виробництв 

(доменного, конвертерного, мартенівського, електросталеплавильного, 

феросплавного, кольорової металургії тощо); заходи, що запроваджуються в 

цеху з охорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища 

 

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи 
Мета: визначення рівня фундаментальної та професійної підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 136 “Металургія”. Завдання: оцінити рівень знань, 

умінь та навичок базового рівня, які визначені у вимогах до обов’язкового 

рівня підготовки бакалаврів зі спеціальності 136 “Металургія”; 

систематизувати, узагальнити і закріпити теоретичні знання, практичні вміння 

і навички їх застосування при вирішенні конкретних технологічних 

професійних завдань, відповідних видів професійної діяльності, що 

визначаються вимогами даною освітньою програмою підготовки бакалавра зі 

спеціальності 136 “Металургія”;  розвити навички самостійної роботи при 

вирішенні професійних завдань; придбати досвід обробки, аналізу і 

систематизації результатів роботи, оцінки їх практичної значимості та 

можливих областей застосування, розробки практичних рекомендацій у 

досліджуваній області; придбати досвід представлення і публічного захисту 

результатів своєї діяльності. Предмет: металургія чорних і кольорових 

металів, обробка металів тиском; виробничі технологічні процеси, їх 

вдосконалення, розробка та засвоєння нових технологій; апаратурно-

технологічна схема металургійного процесу; креслення, опис конструкції та 

розрахунок металургійного агрегату, розрахунки матеріального та 

енергетичного (теплового) балансів; методи дослідження фізико-хімічних 

систем і об’єктів чорної і кольорової металургії. 

 

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 студентів знань та навичок з використання 

комп’ютерів у професійній та повсякденній діяльності (робота в середовищі 

сучасних операційних систем, створення текстових та інших документів), а 

також формування логічного мислення. Завдання: навчити студентів 

використовувати прикладні офісні програми, основам програмування. 

Предмет: структурна організація персонального комп’ютера, програмне 

забезпечення, глобальна мережа Інтернет. 

 

Вища математика 
Мета: формування у майбутніх фахівців з металургії 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: надати студентам знання 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 металургійних 

процесів; навчити користуватися математичним апаратом при дослідженні 

металургійних процесів. Предмет: загальні математичні властивості і 

закономірності. 

 

Інженерна графіка 
Мета: формування у майбутніх фахівців умінь і знань з формоутворення 

геометричних об’єктів, виконання та читання технічних креслень, виконання 

ескізів і робочої документації. Завдання: навчити розв’язувати на кресленнях 

геометричні задачі, а також задачі геометричного моделювання. Предмет: 

формоутворення геометричних об’єктів, методи побудови і читання технічних 

креслень, подання та обробка графічної інформації із застосуванням 

комп’ютерної технології опису і конструювання геометричних форм об’єкта, 

що проектується. 

 

Фізика 
Мета: вивчення основних фізичних явищ; оволодіння 

фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної та сучасної 

фізики; набуття навиків вимірювання різних фізичних величин та проведення 

експерименту. Завдання: розкрити зміст матерії і форм її руху, простору і 

часу як форм існування матерії, взаємозв’язку і взаємоперетворюваності видів 

матерії і рухів, єдності матеріального світу; оволодіння методами аналізу 

фізичних явищ в металургійних системах, пристроях та прийомами 

розв’язування фізичних задач. Предмет: фундаментальні закони природи і 

основні фізичні закони в області термодинаміки, електрики і магнетизму, 

механіки, оптики і атомної фізики. 

 

Хімія 



 

Мета: загальні закономірності хімічних процесів. Завдання: 

формування діалектичного мислення і сприяння розвитку хімічного світогляду 

студентами. Предмет: загальні хімічні закономірності, засади і 

фундаментальні основи загальної хімії, фізико-хімічних процесів у розчинах і 

розплавах, окисно-відновних реакцій, електрохімічних процесів, хімічних 

джерел струму і корозії металів. 

 

Психологія 
Мета: формування знань щодо механізмів психологічних виявів 

особистості, соціальної групи та навичок у колективі. Завдання: розкрити 

психологічні закономірності управлінської діяльності, дати студентам знання, 

що застосовуються при вирішенні проблеми управління організацією та її 

членами. Предмет: механізми формування та функціонування психіки 

людини, формування особистості у процесі виховання та освіти. 

 

Правознавство 
Мета: формування системи знань з основ теорії держави і права та 

провідних галузей права (конституційного, адміністративного, цивільного, 

фінансового, банківського, трудового, господарського, міжнародного тощо); 

засвоєння методів правового регулювання економіки; з’ясування засад 

юридичного забезпечення підприємницької й господарської діяльності. 

Завдання: сформувати у студентів правову свідомість та правову культуру, 

надати допомогу студентам у зв’ясуванні проблем становлення державності та 

правової системи України, ознайомити з порядком вирішення спірних питань 

різних галузей права, оскарження рішень суду, ознайомити з механізмом 

захисту прав і свобод людини і громадянина, сформувати вміння та навички 

користування нормативно-правовими актами України та міжнародними 

актами. Предмет: основи теорії держави і права; основи соціального захисту; 

основні нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері 

кримінального, цивільного, адміністративного, конституційного, фінансового, 

екологічного, земельного, господарського, 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 щодо забезпечення безпечних умов 

існування людини у природному соціальному і техногенному середовищах. 

Завдання: надати студентам знання з виробничої санітарії в металургійних 

цехах, безпеки праці при експлуатації, обслуговуванні металургійного 

обладнання; ознайомити з характеристикою основних шкідливих і 

небезпечних чинників виробничого та природного середовища, державною 

системою забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці, її 

правовою, нормативною, організаційною основами. Предмет: теоретичні i 



 

практичні основи безпеки у системi “Людина – середовище проживання – 

машини і технологічні процеси – 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: набути знання та навички щодо основ правового 

регулювання техногенної та екологічної безпеки металургійних підприємств 

згідно положень національних законодавчо-нормативних актів, принципів 

планування й контролю діяльності підприємств (організацій) в сфері 

екологічної безпеки, методології ідентифікації аспектів виробничої діяльності 

і відповідних їх 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 (Металургія чорних металів) 

 

Теорія та технологія доменного виробництва 

Мета: формування у майбутніх металургів знань теоретичних основ і 

навичок щодо практичного здійснення доменного процесу, необхідних для 

пошуку оптимальних схем, режимів та обладнання для отримання якісних 

чавунів з мінімальними показниками витрат шихтових матеріалів і паливно-

енергетичних ресурсів. Завдання: теоретична і практична підготовка 

студентів для оволодіння теоретичними основами закономірностей процесів 

виплавки чавуну; оволодіння методами проведення технологічних розрахунків 

основних ТЕП, а також аналізу технологічних схем та вибору максимально 

ефективної технології. Предмет: конструкція доменної печі, фізико-хімічні 

процеси в доменній печі, технологія доменної плавки. інтенсифікація 

доменного процесу.  

 



 

Теорія та технологія сталеплавильного виробництва 

Мета: придбання студентом теоретичних знань щодо процесів 

сталеплавильного виробництва і вивчення можливостей сучасних технологій 

виробництва сталі. Завдання: закріплення існуючих знань, на базі яких будуть 

отримані фундаментальні і прикладні знання для проведення різноманітних 

досліджень. Предмет: теоретичні основи сталеплавильного виробництва, 

сучасні технології виплавки сталі, сировинні матеріали, основні параметри 

процесів і формули для їх визначення.  

 

Теорія та технологія електросталеплавильного виробництва 

Мета: формування у майбутніх металургів знань теоретичних основ і 

навичок щодо практичного здійснення електросталеплавильних процесів, 

необхідних для пошуку оптимальних схем, режимів та обладнання для 

отримання якісних чавунів з мінімальними показниками витрат електроенергії 

та вихідних матеріалів. Завдання: теоретична і практична підготовка 

студентів для оволодіння теоретичними основами закономірностей процесів 

виплавки електросталі; оволодіння методами проведення технологічних 

розрахунків основних ТЕП, а також аналізу технологічних схем та вибору 

максимально ефективної технології. Предмет: різновиди електричних печей, 

фізико-хімічні процеси електросталеплавильного виробництва, технологія 

плавки, розкислення та легування.  

 

Теорія та технологія феросплавного виробництва 

Мета: придбання теоретичних знань щодо сировинних матеріалів, 

фізико-хімічних основ і технологічних схем виробництва феросплавів 

рудновідновлювальних печах та інших агрегатах з використанням існуючих  

відновників. Завдання: закріплення існуючих і набуття нових знань, 

необхідних для оцінювання і вирішення технологічних питань феросплавного 

виробництва. Предмет: різновиди феросплавних процесів; печі для 

виробництва феросплавів; підготовка шихтових матеріалів; технологія 

отримання основних сплавів. 

 

Фізико-хімічні процеси позаагрегатного рафінування металу 

Мета: придбання теоретичних знань щодо обґрунтування й вивчення 

можливостей позаагрегатного рафінування металів і фізико-хімічних процесів, 

що лежать в його основі; сучасного стану технології для його реалізації. 

Завдання: набуття знань та навичок розрахунку рівноважного складу системи 

«метал-шлак-газ», оптимальних режимів розкислення, легування, 

десульфурації і вакуумування металу. Предмет: рафінування сталі в вакуумі; 

розкислення сталі; продувка інертним газом; обробка твердими, рідкими і 

порошкоподібними матеріалами; комбінована обробка сталі в ковші з 

нагрівом. 

 

Порошкова металургія 



 

Мета: технологічна підготовка бакалавра в області знань з теорії та 

практики створення порошкових матеріалів з комплексом заданих 

властивостей, з механіки та фізики процесів формування та спікання 

матеріалів, між фазової взаємодії. Завдання: засвоєння методів управління 

властивостями матеріалів за рахунок регулювання технологічних параметрів; 

набуття навичок роботи з довідковою літературою. Предмет: способи 

отримання металевих порошків та їх властивості; теорія і технологія 

формування заготовок; методи спікання. 

 

Проектування металургійних цехів 

Мета: придбання теоретичних знань щодо головних принципів 

проектної роботи, планування й устаткування основних металургійних цехів. 

Завдання: закріплення існуючих знань, на базі яких будуть отримані 

фундаментальні та прикладні знання для проведення проектної роботи, 

вирішення задач, передбачених навчальною програмою. Предмет: вивчення 

головних принципів проектної роботи, планування і устаткування основних  

металургійних цехів, їхнє місце і взаємозв’язок на генеральному плані заводу. 

 

Теорія розливки та кристалізації сталі 

Мета: ознайомлення з сучасним станом способів розливки сталі, 

новітніми  розробками та технологічними особливостями  розливки сталі. 

Завдання: вивчення основних способів розливки сталі, їх недоліків та 

переваг, ознайомлення з особливостями  кристалізації сталі та методами 

підвищення виходу годного металу,   вибір оптимальних технологічних 

параметрів   розливки сталі, вміння виконувати розрахунки основних розмірів 

виливниць та   обирати тип та кількість МБЛЗ для сталеплавильного цеху.  

Предмет: технологічні особливості розливки сталі у виливниці та на машинах 

безперервного лиття заготовок, кристалізація спокійної, киплячої та 

напівспокійної сталі. 

 

Блок Б (Металургія кольорових металів) 

 

Теоретичні основи пірометалургійних процесів 

Мета: формування у майбутніх металургів знань і навичок щодо 

теоретичних основ і практичного здійснення типових пірометалургійних 

процесів, необхідних для пошуку оптимальних технологічних схем та 

обладнання для отримання кольорових металів, а також практичних навичок 

ефективного використання теоретичних основ пірометалургійних процесів для 

удосконалення відповідних процесів. Завдання: теоретична та практична 

підготовка студентів для оволодіння теоретичними основами головних 

пірометалургійних процесів (сульфатизуючого та окислювального випалу, 

рудних і рафінірувальних плавок, процесів відновлення металів, 

окислювального рафінування металів, випаровування і конденсації, 

рафінування металів ліквацією та ректифікацією), методиками проведення 

технологічних розрахунків пірометалургійних процесів, а також для аналізу 



 

технологічних схем отримання кольорових металів пірометалургійними 

методами. Предмет: термодинаміка і кінетика основних пірометалургійних 

процесів; агрегати для здійснення пірометалургійного процесів і їх 

розрахунок; методики проведення технологічних розрахунків 

пірометалургійних процесів. 

 

Металургія легких металів 

Мета: надання студентам чітких уявлень про теоретичні основи 

процесів, технології та нові методи виробництва глинозему, алюмінію, магнію 

та інших легких металів. Завдання: оволодіти теоретичними основами 

процесів отримання легких металів і методиками проведення технологічних 

розрахунків; обґрунтовувати вибір технології та обладнання для отримання 

заданих показників під час переробки рудної і вторинної сировини легких 

металів. Предмет: властивості, напрямки використання легких металів і їх 

хімічних сполук, сировина для їх отримання; технологічні процеси 

виробництва глинозему та переробки вторинної сировини легких металів; 

технології електролітичної виплавки і рафінування алюмінію, магнію та інших 

легких металів; конструкція, принцип дії типового обладнання для 

виробництва легких металів. 

 

Металургія рідкісних металів 
Мета: надання студентам чітких уявлень про теоретичні основи 

процесів, технології, обладнання та нові методи виробництва тугоплавких, 

розсіяних, рідкісноземельних, радіоактивних і легких рідкісних металів. 

Завдання: оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками 

щодо отримання рідкісних металів та їх сполук із рудної і вторинної сировини; 

виконувати технологічні розрахунки процесів отримання рідкісних металів; 

використовувати методики обчислення параметрів і показників металургійних 

процесів; вибирати технологічні схеми виробництва рідкісних металів із 

рудної і вторинної сировини; обґрунтувати вибір найбільш ефективних 

режимів отримання рідкісних металів. Предмет: класифікація, властивості і 

області застосування рідкісних металів; основні види сировини для отримання 

рідкісних металів; сучасні технологічні схеми отримання рідкісних металів та 

їх сполук; конструкція і принцип дії металургійного обладнання; фізико-

хімічна сутність процесів отримання рідкісних металів із рудної і вторинної 

сировини. 

 

Металургія благородних металів 
Мета: надбання студентами знань з теоретичних основ (термодинаміки і 

кінетики), технології та апаратурного оформлення типових процесів при 

виробництві благородних металів. Завдання: застосовувати отриманні знання 

для розробки технологічних схем переробки рудної або вторинної сировини 

для отримання благородних металів; обґрунтовувати вибір технології та 

апаратури для одержання заданих показників при переробці руд, концентратів, 

сировини вторинних благородних металів; засвоїти методики проведення 



 

технологічних розрахунків металургійних процесів. Предмет: фізико-хімічні 

властивості, галузі використання благородних металів та їх хімічних сполук; 

теорія і технологія процесів амальгамації, ціанування, афінажу; будова, 

принцип дії типової апаратури для виробництва золота, срібла та платинових 

металів. 

 

Металургія важких металів 

Мета: засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для 

раціонального вибору технологій виробництва важких металів, оцінювання 

різних способів удосконалення відповідних процесів. Завдання: теоретична та 

практична підготовка студентів для оволодіння теоретичними основами та 

технологією отримання важких металів, методиками проведення 

технологічних розрахунків металургійних процесів, аналізу технологічних 

схем отримання важких металів. Предмет: технологічні процеси виробництва 

важких металів із рудної і вторинної сировини; їх рафінування; методики 

обчислення параметрів і показників металургійних процесів. 

 

Виробництво напівпровідникових матеріалів 
Мета: засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для 

раціонального вибору технологічні схеми виробництва заданого виду 

напівпровідникового матеріалу, вибору основних і допоміжних матеріалів, що 

застосовують у виробництві напівпровідників. Завдання: застосовувати 

отримані знання для вирішення конкретних завдань виробництва 

напівпровідників; визначати процес, за яким раціональніше виготовляти 

напівпровідники; опанувати технологічними розрахунками. Предмет: 

виробництво напівпровідників, методи вирощування кристалів, отримання 

епітаксіальних шарів силіцію і силіцію для сонячних елементів, виробів 

методом лиття, кристалiзацiя розплавів, рафінування, структура 

монокристалів і контроль якості легованого напівпровідникового силіцію. 

 

Технологія та устаткування ливарного виробництва кольорових 

металів 
Мета: формування теоретичних знань і навичок практичного здійснення 

сучасних способів отримання виливків кольорових металів, обгрунтування 

вибору оптимальних технологічних схем та обладнання для виготовлення 

виливків кольорових металів та сплавів на їх основі. Завдання: визначати 

найбільш ефективні способи та умови проведення процесів лиття кольорових 

металів і їх сплавів; вибирати основні і допоміжні матеріали щодо оснащення 

процесів виготовлення виливків; використовувати основні методики щодо 

виготовлення та контролю виливків кольорових металів і їх сплавів; 

розробляти технологічні схеми виготовлення виливків кольорових металів і 

сплавів на їх основі; оцінювати різні способи удосконалення відповідних 

процесів. Предмет: теоретичні основи ливарних процесів; сучасні 

технологічні схеми виготовлення виливків кольорових металів і сплавів на їх 

основі; основні види ливарного оснащення, конструкція і принцип дії 



 

ливарного та металургійного обладнання; спеціальні способи лиття 

кольорових металів і сплавів на їх основі; методи контролю та методики щодо 

виготовлення виливків кольорових металів та їх сплавів. 

 

Виробництво сплавів кольорових металів 
Мета: засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для 

раціонального вибору технологій виробництва сплавів кольорових металів із 

рудної і вторинної сировини, оцінювання різних способів удосконалення 

відповідних процесів. Завдання: вибирати технологічні схеми та визначати 

найбільш ефективні режими процесів виробництва сплавів кольорових 

металів, опанувати методиками технологічних розрахунків, методами 

контролю та методиками визначення властивостей сплавів кольорових 

металів. Предмет: класифікація, властивості, маркування і області 

застосування алюмінієвих, магнієвих, титанових, мідних і нікелевих сплавів; 

сучасні технологічні схеми і фізико-хімічні основи процесів виробництва 

сплавів кольорових металів; методи контролю і методики визначення 

властивостей сплавів кольорових металів. 

 

Блок В (Обробка металів тиском) 

 

Теорія процесів прокатки 
Мета: освоєння студентами теоретичних питань різних процесів 

прокатки металу.  Завдання: оволодіння знаннями з теорії процесів прокатки, 

методами розрахунку напруженого і деформованого стану металу при різних 

процесах ОМТ, визначення граничних умов пластичної деформації металу. 

Предмет: геометричні  параметри і контактне тертя, поперечне та поздовжнє 

течія металу, енергосилові параметри  прокатки, непрості  процеси прокатки. 

 

Обладнання прокатних цехів 
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 обладанняя, тобто 

методи, способи та організація проектних робіт, починаючи з розробок щодо 

завдання на проектування та закінчуючи питаннями складання паспорту 

проекту. 

 

Теорія обробки металів тиском 

Мета: освоєння студентами теоретичних питань різних процесів 

обробки металів тиском.  Завдання: оволодіння знаннями з теорії обробки 

металів тиском, методами розрахунку напруженого і деформованого стану 

металу при різних процесах ОМТ, визначення граничних умов пластичної 

деформації металу. Предмет: фізичні процеси при пластичні деформації, 

напружено-деформований стан, умови пластичності. 



 

 

 

Технологія кування та об’ємного штампування 

Мета: формування у студентів професійних знань по проектуванню та 

розрахунках технологічних процесів кування та об’ємного штампування. 

Завдання:  оволодіння студентами знань по розробці технологічних процесів 

кування та об’ємного штампування, проектуванню технологічного 

інструменту. Предмет: технологія та обладнання для кування та об’ємного 

штампування . 

 

Технологія пресування та волочіння 
Мета: технологічні основи процесів пресування та волочіння, визначити 

основні закономірності деформаційно-силового режиму цих процесів, навчити 

студентів вміти знаходити оптимальні варіанти вибору обладнання для 

процесів пресування та волочіння, проводити теоретичні та технологічні 

розрахунки процесів, знати галузі застосування та шляхи вдосконалення 

виробництва продукції методами пресування та волочіння. Завдання: 

засвоєння студентами комплексу знань з технології виробництва виробів з 

застосуванням процесів ОМТ. Предмет: головне та допоміжне обладнання, 

що застосовується при пресуванні та волочінні. 

 

Технологія листового штампування 
Мета: формування у студентів професійних знань по проектуванню та 

розрахунках технологічних процесів  листового штампування. Завдання:  

оволодіння студентами знань по розробці технологічних процесів  листового 

штампування, проектуванню технологічного інструменту. Предмет: 

технологія та обладнання для листового штампування . 

 

Обтискне та сортове виробництво 
Мета:навчити студентів вміти знаходити оптимальні варіанти 

технологічного процесу виробництва сортового прокату та заготівель, 

проводити розрахунки калібрування валків, знати галузі застосування та 

шляхи вдосконалення виробництва продукції за рахунок розробки системи 

калібрування. Завдання: оволодіння знаннями з технології прокатування 

сортового профілю та заготівель, методи розрахунку раціонального 

калібрування валків, визначення оптимальних схем прокатування. Предмет: 

калібровка валків, технологія прокатки в калібрах, режими обтиснень , тощо. 

Прокатка листів та штаб 
Мета: освоєння студентами технології виробництва товстих листів, 

гарячекатаних та холоднокатаних листів та штаб у відповідних цехах в умовах 

вільної, напівбезперервної, безперервної та повністю безперервної прокатки. 

Завдання: ознайомлення студентів з основними методами прокатки листів та 

штаб, надання знань щодо застосування та шляхи вдосконалення виробництва 

листопрокатної продукції. Предмет: технологія та обладнання виробництва 

гарячекатаних та холоднокатаних штаб. 



 

 

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 

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 

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 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 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 

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: надбання студентами чітких уявлень про науково-технічну 

творчість, винахідництво, патентознавство; оволодіння методами пошуку 

нових творчих рішень і прийомів усунення технічних суперечностей. 

Завдання: ознайомити з існуючими методами активізації творчості і 

подолання психологічної інерції; оволодіти методами вирішення технічних 

задач, самостійного вирішування питань удосконалення існуючих технологій, 

техніки, матеріалів і створення нових технологій, техніки, матеріалів; 

визначити загальні технічні рішення щодо удосконалення обладнання та 

процесів металургійного виробництва; скласти патентний огляд на задану 

тему, сформулювати заявку на винахід або раціоналізаторську пропозицію. 

Предмет: науково-технічна творчість; сучасні методи пошуку нових 

технічних рішень та методи активізації творчості; подолання психологічної 

інерції; технічні системи; технологія рішення винахідницьких задач. 

 



 

 

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 профілів, технологічних особливостей 

отримання колес, шарів та бандажів. Завдання: освоєння студентами 

теоретичних та технологічних аспектів виробництва періодичних та гнутих 

профілів, 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 

профілів. Завдання: освоєння студентами теоретичних та технологічних 

аспектів виробництва безшовних та зварювальних труб, особливості 

технології виробництва гнутих та періодичних профілів. Предмет: основні 

технології виробництва гарячекатаних, холоднодеформованих та зварних 

труб, матеріали, які найбільш використовуються при трубному виробництві 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 енергозберігаючого 

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: формування знань щодо методології та методик планування 

експерименту в сфері практичної механіки, надбання практичних навичок 

застосування отриманих теоретичних знань і спеціальних комп’ютерних 

програм для обробки і аналізу отриманих результатів. Завдання: засвоїти 

основні принципи і методи організації наукових досліджень, опанувати 

пошуком та аналізом науково-технічної літератури за напрямом досліджень, 

обиранням напряму, планування і проведення експериментів, обробкою 



 

результатів із застосуванням спеціальних комп’ютерних програм. Предмет: 

сутність, етапи проведення й інформаційне забезпечення наукових 

досліджень; методи теоретичних, експериментальних і спеціальних 

досліджень у сфері практичної механіки; методи планування експерименту, 

обробки та аналізу експериментальних даних; основні положення стандартів 

щодо оформлення результатів наукових досліджень. 

 

 

Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень 
Мета: надання студентам теоретичних знань і практичних навиків щодо 

техніко-економічного обґрунтування проектних рішень у виробництві чорних 

і кольорових металів та виробів з них. Завдання: застосовувати отриманні 

знання, уміння і навики для грамотного виконання техніко-економічного 

обґрунтування масштабу металургійного виробництва; вибору та 

обґрунтування місця будівництва; вибору та обґрунтування технологічної 

схеми; складання матеріального та енергетичного балансів металургійних 

процесів; вибору та розрахунку обладнання; розміщення обладнання та 

планування виробничих приміщень; вирішення питань охорони праці та 

охорони навколишнього середовища при технологічному проектуванні 

промислового виробництва; визначення техніко-економічних показників 

виробництва, що проектується; виконання економічної оцінки проектних 

рішень, оцінки обґрунтованості нових технологічних рішень, прийнятих у 

проекті. Предмет: розробка проекту технологічного циклу щодо виробництва 

чорних і кольорових металів та виробів з них; розробка проекту окремих 

апаратів або модернізації окремих елементів виробничого процесу; 

визначення економічної ефективності проекту; здійснення техніко-

економічного обґрунтування проектних рішень. 

 

Неруйнівний контроль 
Мета: ознайомлення студентів з методами досліджень явищ або 

процесів, що використовуються для виявлення внутрішніх дефектів об’єкта 

без його руйнування. Завдання: сформувати у майбутніх фахівців уміння та 

компетенції для використання методів оцінювання надійності металургійного 

обладнання неруйнівними методами. Предмет: дослідження технічного стану 

деталей і вузлів машин приладами та засобами неруйнівного контролю і 

технічної діагностики. 

 

Моніторинг та діагностика металургійного обладнання 
Мета: формування у студентів знань та навичок, які забезпечують 

творчий підхід у вирішенні задач проведення моніторингу та діагностики 

раціонального використання і технічного обслуговування металургійного 

обладнання. Завдання: опанувати принципами раціонального використання, 

технічного обслуговування та ремонту металургійного обладнання; 

принципами забезпечення високої якості моніторингу та діагностики 

металургійного обладнання. Предмет: технічний стан металургійного 



 

обладнання, умови і режими його роботи, термін служби, стадії відновлення 

та ремонту. 

 

Моделювання та комп'ютерне проектування металургійного 

обладнання 
Мета: навчити студента проектувати металургійне обладнання за 

допомогою сучасних комп’ютерних програм із використанням сучасних 

інженерних методик проектування, чисельних методів механіки, математики 

та моделювання. Завдання: теоретична підготовка та практичне опрацювання 

способів і методів комп’ютерного проектування металургійного обладнання з 

використанням сучасної комп’ютерної техніки. Предмет: організаційно-

технічна система, призначена для автоматизації процесу проектування 

металургійного обладнання, що складається з комплексу технічних, 

програмних та інших засобів автоматизації діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності закладів освіти».  
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