
 

 
 

 

 



 

 



 

1. ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНІ  ТЕХНОЛОГІЇ» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет металургії 

Кафедра автоматизованого управління 

технологічними процесами 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня за галуззю знань 15 «Автоматизація та 

приладобудування» зі спеціальності 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 3 ріки 10 місяців 

Наявність 

акредитації  

2014 

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

ЕQFLLL – 6 рівень 

Передумови  Повна загальна освіта; 

освітно-кваліфікаційний рівень «Молодший 

спеціаліст»; 

рівень освіти «Молодший бакалавр»  

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://zgia.zp.ua/index.php?page=58&lang=ua 



 

2 - Мета освітньої програми 

Забезпечити, на основі повної вищої освіти, та «Молодший спеціаліст» та РО 

«Молодший бакалавр», підготовку технічних та інженерних кадрів в області 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій шляхом здобуття 

ними компетентностей, достатніх для виконання типових інженерних та 

конструктурських досліджень, результати яких мають практичне значення, а 

також їх підтримку в ході підготовки та захисту дипломного проекту 

бакалавра. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

15 Автоматизація та приладобудування 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Орієнтація програми Освітньо-професійна програма.  

Теортетична і прикладна. 

Отримання знання в управлінні та автоматизації 

технологічних процесів; розрахуванні технічних 

засобів автоматизації, показників систем 

керування та техніко-економічних показників 

виробництва; з метою вдосконалення 

технологічних процесів; використовуванні 

спеціалізованих програм (CAD, CAE, SCADA 

системи) при проектуванні та моделюванні 

технологічних процесів. 

Основний фокус 

освітньої  

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій з можливістю набуття необхідних 
практичних навиків для професійної кар’єри.  

Ключові слова: автоматизовані системи 

управління технологічними процесами, SCADA-

системи, контролери, програмування 

контролерів, принципи управління і 

регулювання, нижній рівень АСУ ТП, 

комп’ютерне моделювання та оптимізація. 

Особливості програми Освітньо-професійна програма (240 кредитів) 

включає навчальні компоненти, що реалізується 

з використанням програмних пакетів, методів 

математичного моделювання, в ході проектної 

діяльності, потребує теоретичних знань та 

практичних навичок. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

За Державним класифікатором зі спеціальності 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології»:  



 

3113 - диспетчер електромеханічної служби; 

диспетчер-інформатор 

3114 - технік із конфігурованої комп'ютерної 

системи; технік обчислювального 

(інформаційно-обчислювального) центру; 

3115 - технік з автоматизації виробничих 

процесів; 

3118 - копіювальник технічної документації ; 

кресляр 

3119 - диспетчер виробництва; технік з 

метрології; технік із стандартизації; технік з 

налагоджування та випробувань; 

3121 -технік-програміст;  фахівець з 

інформаційних технологій; 

3123 - контролер роботів  

3340 - асистент вчителя; інструктор виробничого 

навчання; лаборант (освіта); асистент 

математика 

Подальше навчання Бакалаври з науковим хистом за рекомендацією 

професорсько-викладацького складу кафедри 

мають можливість продовжити навчання в 

магістратурі за програмою другого циклу FQ-

EHEA, 7 рівня EQF-LLL  та 7 рівня HPK. 

Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних 

університетах і компаніях. Участь у програмах 

навчання упродовж всього життя (LLL). 

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 другого-третього року навчання 

бакалавр обирає напрям дослідження. Впродовж 

останнього року  частину часу присвячує 

виконанню окремих видів робіт, що 

допомагають у подальшому написанню 

дипломного преокту, яку презентує та захищає 

перед екзаменаційною комісією. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, звіти з практичних та 

лабораторних занять, презентації, поточний 

контроль, захист кваліфікаційноїроботи. 



 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вчитися, здобувати нові знання, 

уміння, у тому числі в галузі, відмінної від 

професійної; здатність застосовувати професійні 

знання й уміння на практиці; здатність 

адаптуватися до різних професійних ситуацій, 

проявляти творчий підхід, ініціативу; здатність 

критично оцінювати й переосмислювати 

накопичений досвід (власний і чужий), 

аналізувати свою професійну й соціальну 

діяльність; здатність вести дослідницьку 

діяльність, включаючи аналіз проблем, 

постановку цілей і завдань, вибір способу й 

методів дослідження, а також оцінку його якості; 

здатність організовувати діяльність, працювати 

автономно та у команді 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; 

– Здатність розвивати та застосовувати у 

професійній діяльності творчі здібності; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

– здатність до використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

– здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

– здатність використовувати іноземну мову для 

здійснення науково-технічної діяльності;  

– здатність приймати обґрунтовані рішення; 

– здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями; 

– здатність виявляти та оцінювати ризики; 

– відповідальність за якість роботи, що 

виконується; 

– здатність працювати автономно та в команді; 

– здатність виявляти зворотні зв’язки та 

корегувати свої дії з їх врахуванням; 

– здатність організовувати робоче місце; 

– здатність відповідально ставитися до 

професійних обов’язків та виконуваної роботи. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

- здатність розробляти проектну та робочу 

технічну документацію у галузі автоматизації  

технологічних процесів та виробництв, 

оформляти завершені проектно-конструкторські 



 

розробки; 

- здатність розробляти, проектувати та 

вдосконалювати елементи комп’ютерно-

інтегрованих систем управління об’єктами і 

процесами, алгоритми їх функціонування; 

- здатність використовувати сучасні методи і 

засоби проектування в розробці алгоритмічного 

та програмного забезпечення систем 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій; 

- здатність використовувати у професійній 

діяльності програмні засоби автоматизованого 

проектування; 

- здатність розробляти, налагоджувати та 

вдосконалювати програмне забезпечення 

комп’ютерно-інтегрованих систем; 

- здатність обирати програмно-апаратні засоби 

автоматизації об’єктів і процесів виробництв; 

 - здатність визначати, оцінювати і пояснювати 

сутність фізичних явищ, які відбуваються у 

об’єктах та системах управління; 

 - здатність використовувати та експлуатувати 

наявні засоби та системи автоматизованого 

управління; 

 - здатність використовувати професійно-

профільовані та фундаментальні знання для 

створення автоматизованих систем управління 

різних галузей використання; 

 - здатність застосовувати методи збирання, 

оброблення, збереження та подання 

вимірювальної інформації; 

- здатність застосовувати комп’ютерну техніку 

та розробляти прикладні програмні продукти для 

вирішення виробничо-технічних задач; 

- здатність розробляти програмно-алгоритмічні 

засоби реалізації методів управління в 

автоматизованих системах та комп’ютерно-

інтегрованих технологіях; 

- здатність формулювати та коректно ставити 

завдання молодшому технічному персоналу; 

- здатність регламентувати профілактичні, 

ремонтні роботи систем автоматизації та 

складати графіки їх технічного обслуговування. 

Здатність контролювати дотримання підлеглими 

вимог техніки безпеки, охорони праці та 



 

промислової санітарії; 

- здатність використовувати методи 

фундаментальних і прикладних дисциплін у 

дослідницькій діяльності; 

- здатність розробляти, та використовувати 

математичні і комп’ютерні моделі у наукових 

дослідженнях; 

- здатність користуватися сучасними науково-

дослідницькими інформаційними системами; 

- здатність проводити експерименти на 

функціонуючих об’єктах відповідно до заданої 

методики та виконувати обчислювальні 

експерименти з метою отримання математичних 

моделей процесів та об’єктів. 

7 - Програмні результати навчання  

 - знання норм, положень міжнародних, 

державних та галузевих стандартів в 

професійній області; 

- знання мов програмування; 

- с знання структури систем автоматизованого 

управління та властивості їх елементів; 

- знання методів визначення характеристик 

систем автоматичного управління; 

- знання засобів і методів побудови мереж 

передачі даних; 

- знання основних понять та механізмів 

функціонування технічних об’єктів і систем. 

- знання фізичної сутності явищ, що 

відбуваються у технічних об’єктах; 

- знання законів автоматичного регулювання; 

- знання принципів побудови систем 

автоматичного управління; 

- знання метрологічної термінології та основ 

теорії вимірювань; 

- знання спеціалізованих мов програмування; 

- знання принципів дії та будови основних 

технічних засобів вимірювання та 

автоматизації, що застосовуються на 

виробництвах; 

- знання типових засобів вимірювання, 

регуляторів та комп’ютерно-інтегрованих 

засобів автоматизації; 

- знання основних положень законодавства про 



 

працю, існуючі норми організації праці; 

- знання положення охорони праці та техніки 

безпеки на виробництві; 

- знання положення безпеки життєдіяльності. 

- знання сучасних інформаційних технологій; 

- знання методів ідентифікації моделей та 

комп’ютерного моделювання; 

- знання особливостей побудування 

математичних моделей об’єктів і процесів; 

- знання можливостей застосування методів 

комп’ютерного моделювання; 

- знання структурно-алгоритмічних рішень 

теорії автоматичного керування; 

- знання можливостей дротових та бездротових 

технологій побудови систем керування; 

- уміти розробляти та використовувати 

проектно-конструкторську документацію; 

- уміти складати електричні схеми цифрових та 

мікропроцесорних пристроїв;  

- уміти розробляти структуру автоматичних 

систем; 

- уміти розробляти алгоритми управління; 

- уміти визначати характеристики систем 

автоматичного управління та їх елементів; 

- уміти проектувати і розробляти прикладні 

програми для розв’язку задач професійної 

діяльності; 

- уміти розробляти структуру мереж передачі 

даних.  

- уміти аналізувати схемні рішення електронних 

пристроїв, та їх функції, 

- уміти аналізувати виробничий  процес як 

об’єкт автоматизованого управління; 

- уміти оцінювати результати вимірювань, 

обчислювати, аналізувати та усувати похибки 

вимірювань; 

- уміти обирати та використовувати технічні 

засоби автоматизації, що застосовуються на 

виробництвах; 

- уміти налагоджувати та обслуговувати 

програмно-технічні засоби систем керування.  

- уміти визначати ефективні та раціональні 

шляхи управління персоналом; 

- уміти аналізувати ринкову ситуацію з метою 

пошуку замовників та покупців продукції і 



 

професійних послуг; 

- уміти організовувати робоче місце; 

- уміти аналізувати технічний об’єкт як об’єкт 

моделювання; 

- уміти складати, ідентифікувати та розв’язувати 

математичні моделі у фахових дослідженнях; 

- уміти оцінювати ефективність структурно-

алгоритмічних та програмно-технічних рішень 

в складі систем керування; 

- уміти аналізувати вплив роботи система 

автоматичного управління на показники якості 

виробничого (технологічного) процесу; 

˗ уміти застосовувати сучасні програмні 

комплекси у науково-дослідних роботах. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 100% науково-педагогічних працівників, що 

задіяні до викладання професійноорієнтованих 

компонент за освітньо-професійною програмою  

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» зі спеціальності 151 «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології» мають 

наукові ступені та вчені звання, з досвідом 

дослідницької та професійної роботи за фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Використання спеціалізованих лабораторій та 

обладнання з автоматизації, 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 

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 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 

діфференц

ійований 

залік 

2 Іноземна мова 8 240 84 156 екзамен 

3 Історія України та 

української культури 
6 180 60 120 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 Економіка 

металургійного 

виробництва 

5 150 60 90 залік 

7 Матеріалознавство 6 180 72 108 залік 

8 Металургійні печі 5 150 60 90  залік 

9 Спеціальні розділи 

вищої математики 
5 150 60 90 залік 

10 Основи метрології та 

вимірювальні прилади 
4 120 48 72 залік 

11 
Основи електроніки 4 120 48 72 залік 



 

12 
Теорія автоматичного 

керування 
9 270 84 186 

екзамен 

курсова 

робота 

13 Мікропроцесорні та 

програмні засоби 

автоматизації 

5 150 48 102 

залік 

курсовий 

проект 

14 Проектування систем 

автоматизації та основи 

систем 

автоматизованого 

проектування 

5 150 60 90 залік 

15 Електроніка та 

мікропроцесорна 

техніка 

4 120 48 72 залік 

16 Бази даних в 

автоматизованих 

системах керування 

технологічними 

процесами 

4 120 36 84 екзамен 

17 Автоматизація 

технологічних процесів 

та виробництв 

7 210 60 150 

екзамен 

курсовий 

проект 

18 Технологічні та 

спеціальні вимірювання 
4 120 36 84 екзамен 

19 Ідентифікація та 

моделювання 

технологічних об'єктів 

4 120 48 72 залік 

20 

Навчальна практика 3 90 36 54 

діфференц

ійований 

залік 

21 

Виробнича практика 6 180 72 108 

діфференц

ійований 

залік 

22 
Переддипломна 

практика 
4,5 135 0 135 

діфференц

ійований 

залік 

23 Підготовка та захист 

кваліфікаційної роботи 
9 270 0 270  

Усього за циклом 1.2.  100 3000 924 2076  

Усього за обов’язковими 

компонентами 

 

120 3600 1128 2472  



 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

24 
Фізичне виховання 8 240 96 144 залік 

25 Інформатика та 

комп'ютерна техніка 
6 180 72 108 залік 

26 
Вища математика 10 300 108 192 екзамен 

27 
Інженерна графіка 5 150 60 90 залік 

28 Фізика 7 210 72 138 екзамен 

29 
Хімія 5 150 48 102 екзамен 

30 Психологія 3 90 36 54 залік 

31 Правознавство 3 90 36 54 залік 

Усього за  2.1.1. 47 1410 528 882  

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

32 Безпека 

життедіяльності та 

основи охорони праці 

3 90 36 54 залік 

33 Теоретична та 

технічна механіка 
5 150 48 102 екзамен 

34 
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 

35 Моделювання об'єктів 

автоматизації на ЕОМ 
5 150 48 102 екзамен 

36 ЕОМ в системах 

управління 
4 120 48 72 залік 

37 Програмування 

систем реального часу 
4 120 48 72 залік 

38 
Технічні засоби 

автоматизації 
7 210 60 150 

екзамен 

курсовий 

проект 



 

39 Проектування 

автоматизованих 

систем керування 

технологічними 

процесами 

4 120 36 84 екзамен 

40 Монтаж, 

налагодження і 

надійність систем 

автоматизації 

4 120 48 72 залік 

41 Автоматизовані 

системи контролю 
4 120 48 72 залік 

42 Промислові мережі 

автоматизованих 

систем управління та 

технології обміну 

4 120 48 72 залік 

Усього за  Блок А 36 1080 384 696  

Блок Б 

43 

Технології сучасних 

галузей 

промисловості 

5 150 48 102 екзамен 

44 

Сучасні технології 

програмування 

складних систем 

4 120 48 72 залік 

45 

Оптимальні та 

адаптивні системи 

управління 

4 120 48 72 залік 

46 

Промислові 

контролери та їх 

програмування 

7 210 60 150 

екзамен 

курсовий 

проект 

47 
Багаторівневі системи 

управління 
4 120 36 84 екзамен 

48 

Виконання та 

оформлення 

проектних робіт 

4 120 48 72 залік 

49 
Комп'ютерно-

інтегровані технології 
4 120 48 72 залік 

50 
Технології збору та 

архівування даних 
4 120 48 72 залік 

Усього за  Блок Б 36 1080 384 696  

Усього за  2.2. Блок А 36 1080 384 696  

Усього за  2.2. Блок Б 36 1080 384 696  



 

2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1. 

51 Професійна етика 5 150 48 102 екзамен 

52 Культура ділового 

спілкування 
5 150 48 102 екзамен 

53 Морально-етичні 

засади професійної 

діяльності 

5 150 48 102 екзамен 

54 Правова культура 5 150 48 102 екзамен 

55 Ораторська 

майстерність 
4 120 48 72 залік 

Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

2.3.2. 

56 Основи комп'ютерно-

інтегрованого 

управління 

5 150 48 102 екзамен 

57 Теорія інформації і 

кодування 
5 150 48 102 екзамен 

58 Сучасні інструменти 

моделювання та 

проектування 

5 150 48 102 екзамен 

59 Моделювання та 

оптимізація систем 

керування 

5 150 48 102 екзамен 

60 Контролери та їх 

програмне 

забезпечення 

4 120 48 72 залік 

Усього за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3. 

61 Основи інженерної 

діяльності 
5 150 48 102 екзамен 

62 Техніка 

металургійного 

експерименту 

5 150 48 102 екзамен 

63 Експлуатація 

металургійних печей 
5 150 48 102 екзамен 



 

64 Теоретичні основи 

рафінування 

кольорових металів 

5 150 48 102 екзамен 

65 Технологія 

виробництва 

спецсталей та сплавів 

4 120 48 72 залік 

Усього за 2.3.3 24 720 240 480  

2.3.4. 

66 
Основи науково-

технічної творчості 
5 150 48 102 екзамен 

67 

Технологія нагріву та 

нагрівальне 

обладнання в обробці 

металів тиском 

5 150 48 102 екзамен 

68 
Виробництво 

спецпрофілів 
5 150 48 102 екзамен 

69 Виробництво труб 5 150 48 102 екзамен 

70 

Проектування цехів 

для обробки металів 

тиском 

4 120 48 72 залік 

Усього за 2.3.4 24 720 240 480  

2.3.5. 

71 

Основи наукових 

досліджень в сфері 

практичної механіки 

5 150 48 102 екзамен 

72 

Техніко-економічне 

обгрунтування 

проектних рішень 

5 150 48 102 екзамен 

73 Неруйнівний контроль 5 150 48 102 екзамен 

74 

Моніторінг та 

діагностика 

металургійного 

обладнання 

5 150 48 102 екзамен 

75 

Моделювання та 

комп'ютерне 

проектування 

металургійного 

обладнання 

4 120 48 72 залік 



 

Усього за 2.3.5 24 720 240 480  

Усього за вибірковими 

компонентами Блок А 
120 3600 1296 2304  

Усього за вибірковими 

компонентами Блок Б 
120 3600 1296 2304  

Блок А 

Загальна кількість 240 7200 2424 4776  

Блок Б 

Загальна кількість 240 7200 2424 4776  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Кваліфікаційна робота із захистом в 

екзаменаційній комісії 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

Виконання кваліфікаційної роботи має за мету: - 

систематизувати, закріпити та розширити 

теоретичні знання та практичні навички по 

спеціальності, розвинути творчі здібності та вміння 

бакалавра повною мірою застосувати свої знання 

для вирішення інженерно технічних, проектно- 

конструкторських і організаційно-економічних 

задач при автоматизації технологічних процесів; - 

розвинути навички самостійної роботи при 

вирішенні конкретних задач з автоматизації, 

розробці та удосконаленні систем автоматизації 

технологічних процесів; - напрацювати практичні 

навички по виконанню розрахунково-графічних та 

проектно-конструкторських робіт за допомогою 

ПЕОМ. - перевірити та оцінити професійну 

придатність майбутнього бакалавра до самостійної 

роботи на промислових підприємствах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Завданнями є: 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. Завданнями є: 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. Завданнями є: 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. Завданнями є: 

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. 

 

Економіка металургійного виробництва. Мета: надання знань з 

основних розділів прикладної економіки, організації та результативності 

господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва. 

Завданнями є: 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. 

 

Матеріалознавство. Мета: вивчення складу, структури, властивостей і 

поведінки матеріалів залежно від дії зовнішнього середовища. Завданнями 

є: 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. 

 

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. Завданнями є: 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. 

 

Спеціальні розділи вищої математики. Мета: оволодіння методикою 

наукового дослідження, що дозволяє отримувати достовірні і точні 

результати для вивчення закономірностей в явищах та процесах. 

Завданнями вивчення дисципліни є закріплення існуючих знань, на базі 

яких будуть отримані фундаментальні та прикладні знання для проведення 

різноманітних досліджень, компетентного і відповідального вирішення 

певних задач, які направлені на формування, набуття та отримання певних 

навичок, передбачених у межах дисципліни. Предмет:  елементи теорії 

функції комплексної змінної, основи операційного числення, ряди Фур’є, 

застосування чисельних методів до інженерних розрахунків. 

 

Основи метрології та вимірювальні прилади 

Метою курсу є вивчення студентами загальної теорії вимірювань, 

методів вимірювання фізичних величин та похибок вимірювання, обробки 

результатів вимірювання, вимірювальних систем та їх функціональних 

складових. Також студентами вивчаються пристрої, що використовуються 

для вимірювання параметрів технологічних процесів: температури, тиску, 

витрат, рівня, складу рідин та газів, вологості, геометричних розмірів тощо. 

Основними завданнями є закріплення знань, на базі яких стане можливою 

вибір технічних засобів вимірювання та розробка систем автоматизації як 

окремого металургійного агрегату, так і виробництва в цілому. Предметом 

вивчення дисципліни є: метрологічні характеристики засобів вимірювання; 

системи стандартизації та уніфікації; прилади вимірювання та контролю 

технологічних параметрів. 

 

Основи електроніки. Мета: Формування у студентів основних 

уявлень щодо конструкції і принципів роботи сучасних електронних 

приладів. Завдання: освоєння знань основних видів пристроїв електронної 

техніки, мати уявлення щодо матеріалів, які використовуються в 

електронних приладах, елементну базу сучасної електроніки, напрямки 



 

подального розвитку електроніки. Предмет дисципліни: основні пристрої 

електроніки, принципи роботи та процеси, що протікають у електронних 

пристроях. 

 

Теорія автоматичного керування. Мета дисципліни – в набутті знань 

та навиків аналізу і синтезу систем автоматичного регулювання та керування. 

Основними завданнями є закріплення знань, на базі яких стане можливою 

математична розробка настроювань регуляторів на базі отриманих 

теоретичних знань. Предметом вивчення дисципліни є: системи 

автоматичного керування, їх склад та основні характеристики; системи 

управління об’єктами. 

 

Мікропроцесорні та програмні засоби. Мета дисципліни – 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. Основними завданнями вивчення курсу є 

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; дати методику створення проектів у 

популярних інструментальних системах програмування сучасних 

мікропроцесорних контролерів і методику їх проектного компонування та 

налагодження роботи. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: 

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  контролерів 

корпорацій ; Технічне та програмне забезпечення мікропроцесорних 

контролерів корпорацій  OMRON і  Rockwell Automation; Т ехнічне та 

програмне забезпечення мікропроцесорних контролерів корпорації GE Fanuc. 

 

Проектування систем автоматизації та основи систем 

автоматизованого проектування. Метою є вивчення організації процессу 

проектування; складу, змісту та характеристик проектної документації; 

структури технічного завдання на проектування;  складових графічної 

частини проекту, текстових матеріалів для проекту систем автоматизації та 

принципів розобки креслень у прикладних пакетах САПР. Завдяння: 

придбання навиків по розробці технічного проекту та складанню креслень 

(схем) сучасних систем контролю та управління технологічними процессами 



 

у прикладних пакетах САПР. Предметом є сучасні підходи щодо 

проектування систем автоматизації технологічних процесів для умов різного 

виробництва. 

 

Електроніка та мікропроцесорна техніка. Метою є формування 

навичок програмування мікропроцесорних систем та їх використання для 

рішення задач автоматизації. Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Електроніка і мікропроцесорна техніка» є вивчення систем числення та 

кодування інформації, структури мікропроцесора та мікропроцесорної 

системи на прикладі КР1816ВЕ31, команд мови ASM-51, принципів обміну 

інформацією мікропроцесора з периферійними пристроями. Предметом 

вивчення навчальної дисципліни є: системи числення і кодування інформації; 

структура мікропроцесорної системи та мікропроцесора; програмування 

мікропроцесора та засоби відлагодження програм; міжсистемний обмін 

інформацією 

 

Бази даних в автоматизованих системах керування 

технологічними процесами.  Метою викладання дисципліни "Бази даних 

АСК ТП" є навчання студентів сучасним теоріям баз даних, необхідним для 

аналізу та моделювання інформаційних процесів та процесів керування; 

пошуку оптимальних рішень практичних проблем та вибору найкращих 

способів реалізації цих рішень; формування у студентів уявлень щодо 

основних понять теорії і практики сучасних СУБД; вивчення основ 

проектування та створення БД в складі інформаційних систем. Завданнями 

навчальної дисципліни є оволодіння студентами методами опису, аналізу та 

побудови моделей інформаційних процесів у технологічних, технічних та 

організаційних системах керування базами даних, їх якісними 

дослідженнями, а також аналізу баз даних (БД) та їх практичним 

використанням. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: інформаційні 

системи підприємства; сучасні технології проектування і створення баз 

даних; мова запитів SQL. 

 

Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Мета курсу - 

ознайомити студентів з сучасною методикою аналізу технологічних агрегатів 

як об’єктів автоматизації, математичним описом їх статичних і динамічних 

характеристик, розробкою алгоритмів управління по вибраних вихідних 

параметрах, аналізом можливих режимів роботи агрегатів і розробкою 

структурних та функціональних схем управління, контролю і захисту. 

Основними завданнями є закріплення знань, на базі яких стане можливою 

розробка функціональних схем автоматизації на базі отриманих теоретичних 

та практичних знань. Предметом вивчення дисципліни є: системи 

автоматичного управління на об’єктах автоматизації; системи управління 

об’єктами. 

 



 

Технологічні та спеціальні вимірювання Мета: оволодіння 

необхідним рівнем проектування технологічних процесів, складальних 

одиниць, оснащення шляхом використання принципів взаємозамінності, 

стандартизації і забезпечення засобами вимірювання і контролю основних 

параметрів для забезпечення якості протікання технологічних процесів. 

Отримані знання повинні забезпечити створення методичної основи в 

подальшій підготовці студента по питанням стандартизації і метрології при 

вивченні інших дисциплін і підвищення знань в практичній інженерній і 

науковій роботі. Завдання. вивчення теоретичних основ стандартизації та 

метрології; оволодіня методикою вибору технічних засобів вимірювання 

витрати, температури, тиску, рівня, геометричних розмірів ультразвукового 

контролю, хімічного складу при проектуванні систем автоматичного 

контролю на діючому виробництві; оволодіння навиками обов’язкового 

використання стандартів, що мають важливе відношення до проектування 

виробів з високим рівнем уніфікації і взаємозамінності його складових 

частин, з відповідним рівнем надійності і довговічності; придбання 

практичних навиків в користуванні універсальними засобами вимірювання. 

Предмет:  питання теорії взаємозамінності і основи технічних вимірювань; 

методики розрахунку і вибору технічних засобів вимірювання; норми і 

правила точності вимірювальних параметрів; конструкції, характеристики і 

правила настройки засобів вимірювання; методологічні основи 

стандартизації, сертифікації і якості продукції. 

 

Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів. Метою є 

оволодіння навичками аналізу та озробки математичної моделі 

технологічного об’єкту, а також системи управління з меою оптимального 

управління технологічними процесами. Основними завданнями є 

закріплення знань математичного моделювання та виробничих процесів і 

об’ктів автоматизації, на базі яких будуть отримані достатні, фундаментальні 

та прикладні знання для розробки математичних моделей з меою проведення 

ідентифікації об’єктів та різноманітних досліджень, компетентного і 

відповідального  вирішення задач оптимізації та управління технологічними 

процесами. Предмет дисципліни: структура та компоненти моделі 

технологічного об’єкту; методи розробки моделі; задачі моделювання; 

методи ідентифікації технологічних об’єктів; математичне моделювання 

типових об’єктів; імітаційне моделювання технологічних об’єктів та систем 

управління.  

 

Навчальна практика. Мета: ознайомлення студентів із сучасним 

виробництвом міста та області; ознайомлення з технологічними процессами 

та об*єктами, що автоматизуються, рівнем та станом автоматизації, 

перспективами розвитку. Завдання: отримання знань щодо конструкцій 

основних та допоміжних агрегатів різних галузей промисловості, а також 

процесів, що протікають на них з ціллю  побудови, у майбутньому, схем 



 

автоматичного керування конкретними технологічними процессами, обрання 

теми спеціальних досліджень та при виборі теми дипломного проекту. 

 

Виробнича практика. Мета практики -  одержання , поглиблення й 

закріплення теоретичних знань про технологію виробництва, 

конструкторську і технологічну документацію, економіку, організацію та 

техніку безпеки праці на виробництві. Завдання: сформувати у фахівця  ВНЗ  

професійні вміння, навики приймати самостійні рішення на конкретному 

кроці в реальних умовах роботи підприємства, шляхом використання в 

виробничих умовах різних обов’язків, притаманних майбутньої професії. 

Виробнича практика запроваджується після третього курсу у відповідності з 

“Положенням про виробничу практику студентів вищих учбових закладах 

України”. Практика впроваджується на при кінці 6 семестру та триває чотири 

тижні. Після закінчення виробничої практики студент  повинен скласти звіт з 

практики. Звіт про виробничу практику є основним документом, який 

характеризує роботу студента під час практики. 

 

Переддипломна практика. Переддипломна практика є заключним 

етапом підготовки бакалаврів і призначена для поглиблення теоретичних 

знань, отриманих студентом в академії та збирання матеріалів, необхідних 

для виконання дипломного проекту. Метою практики є вивчення 

організаційної структури підприємства і особливостей експлуатації 

технологічних агрегатів, а також принципу побудови автоматизованої 

системи керування технологічними процесами. 

 

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи. Мета: систематизація, 

закріплення та розширення теоретичних знань та практичних  навичок із 

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» , 

вирішення технічних, практичних, проектно-конструкторських і 

організаційно-економічних задач у галузі автоматизації; перевірка та оцінка 

професійної придатності майбутнього магістра до самостійної роботи на 

промислових підприємствах; підтвердження кваліфікації магістра шляхом 

публічного захисту кваліфікаційної роботи у екзаменаційній комісії. Основні 

завдання: самостійно підготувати монографію, доповідь, оприлюднити 

результати теоретичних та практичних проектних розробок. зробити доклад 

та успішно захистити результати  роботи, а також оцінити рівень знань, умінь 

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

підготовки бакалаврів зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології», самостійно підготувати доклад та презентаційні 

матеріали щодо представлення кваліфікаційної роботи за темою розробки; 

розвернуто та обґрунтовано давати відповіді на запитання членів 

екзаменаційної комісії та зауваження керівника. Предмет: процеси та 

об’єкти автоматизації; автоматизовані системи керування; їх математичне, 

програмне, інформаційне та технічне забезпечення;, електронні джерела 



 

інформації, способи та засоби проектування; монографія кваліфікаційної 

роботи, презентаційні матеріали, доповідь за темою досліджень. 

 

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 життедіяльності та основи охорони праці. Мета: отримання 

базових знань щодо забезпечення безпечних умов існування людини у 

природному соціальному і техногенному середовищах. Завданнями 

дисципліни є: 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. Завданнями дисципліни є: 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 

 

Моделювання об'єктів автоматизації на ЕОМ. Метою викладання 

навчальної дисципліни є формування у студентів навичок розробки 

математичних моделей технічних об’єктів та дослідження цих моделей. 



 

Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам 

інформації про загальні поняття математичного моделювання та принципи 

використання ОЕМ для задач моделювання; представлення рівнянь 

математичної фізики та пояснення основні способів їх розв’язку; розкриття 

основних етапи побудови математичних моделей на макрорівні та пояснення 

методів їх дослідження.  Предметом вивчення навчальної дисципліни є: 

класифікація математичних моделей та методів моделювання; рівняння 

математичної фізики та методи їх розв’язку; засоби синтезу математичних 

моделей технічних систем. 

 

ЕОМ у системах управління. Метою є забезпечення технічної 

підготовки майбутнього фахівця у галузі проектування та розробки для ЕОМ 

верхнього рівня автоматизованих систем управління технологічними 

процессами графічного інтерфейсу оператора. Основними завданнями є 

прижбання навиків роботи зі SCADA-системами, які використовуються для 

побудови багаторівневих АСУТП, а також для створення на ЕОМ верхнього 

рівня графічного інтерфейсу оператора-технолога. Предметом є роль та 

структура ЕОМ верхнього рівня автоматизованих систем управління 

технологічними процесами.  

 

Програмування систем реального часу. Мета дисципліни – навчити 

студентів програмувати логічні контролери мовами міжнародного стандарту 

ІЕС61131-3 – LD, FBD, IL, ST, SFC і створювати додатки користувача для 

логічних контролерів у середовищах програмування KW MULTIPROG, а 

також CоDeSys і Concept. Завдання дисципліни – ознайомити студентів з 

міжнародним стандартом ІЕС61131-3, його загальними елементами, 

синтаксисом мов програмування – LD, FBD, IL, ST, SFC, Softlogic-системою 

програмування KW MULTIPROG, інструментами програмування ПЛК, 

методикою створювання додатків користувача мовами міжнародного 

стандавту у Softlogic-системі KW MULTIPROG, а також CоDeSys і  

середовищі Concept.  Предмет: міжнародний стандарт ІЕС61131-3 і Softlogic-

система програмування ПЛК KW MULTIPROG; графічні мови 

програмування контролерів - LD, FBD; текстові мови програмування 

контролерів - IL, ST; мова програмування SFC і створення додатків 

користувача у середовищах CоDeSys і  Concept. 

 

Технічні засоби автоматизації. Мета дисципліни – навчити студентів 

орієнтуватися  у технічних засобах автомтизації, що пропонуються 

виробниками; усвідомлено вибирати їх при створенні систем автоматичного 

регулювання та управління і з’єднувати між собою; здійснювати розрахунки 

та вибір регулювальних органів і виконавчих механізмів; настроювати 

аналогові та цифрові регулятори і досліджувати їх характеристики; 

створювати принципові електричні схеми, працювати з системами 

автоматичного регулювання і налагоджувати  їх роботу. Завдання 

дисципліни – ознайомити студентів з етапами розвитку, упорядкування  та 



 

уніфікації технічних засобів автоматизації; з будовою, схемами та 

особливостями роботи найбільш поширених електричних перетворювачів 

інформації, релейних елементів та електричних апаратів керування, 

регулювальних органів, виконавчих механізмів і пускачів, аналогових та 

цифрових регуляторів,  пристроїв оперативного керування та допоміжних 

засобів автоматизації; дати методику розрахунків та вибору регулювальних 

органів і виконавчих механізмів, з’єднання їх між собою, а також методику 

настроювання і роботи з аналоговими та цифровими регуляторами; навести 

приклади використання технічних засобів автоматизації та показати варіанти  

принципових електричних схем різних систем автоматичного регулювання. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: загальні відомості та  

еелектричні перетворювачі інформації; реле та перемикальні пристрої в 

системах автоматизації; виконавчі пристрої; пускальні пристрої та аналогові 

регулятори; особливості роботи та будова цифрових регуляторів; промислові 

цифрові регулятори; пристрої оперативного керування та допоміжні засоби 

автоматизації; використання технічних засобів в  системах автоматичного 

регулювання 

 

Проектування автоматизованих систем керування технологічними 

процесами. Метою дисципліни є вивчення організації процессу 

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 курсу полягає у придбанні навиків по 

розробці технічного проекту та складанню креслень (схем) сучасних систем 

контролю та управління технологічними процессами у ПП САПР. Предмет: 

проектна документація; технічне завдання на проектування; текстові 

матеріали та креслення проекту автоматизації.  

 

Монтаж, налагодження і надійність систем автоматизації. Мета 
дисципліни є отримання студентами знань з монтажу, наладки та експлуатації, 

та придбання навиків сучасних систем контролю та автоматизації. Основними 

завданнями вивчення курсу є закріплення існуючих знань, на основі яких 

будуть отримані фундаментальні та прикладні знання для побудови систем 

автоматичного керування. Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

монтаж та налагодження обладнання КВПіА на металургійних об’єктах. 

 

Автоматизовані системи контролю. Метою дисципліни є та 

налагодження автоматизованих систем контролю. Основними завданнями є 

придбання навиків розробки АСК на базі технічного забезпечення різних 

виробників та спеціальних програмних пакетів, що використовуються на 

промислових підприємствах та у проектних організаціях. Предмет 

дисципліни: автоматизовані системи контролю для задач різних сфер 

виробництва.  



 

Промислові мережі автоматизованих систем управління та 

технології обміну. Метою викладання дисципліни «Промислові мережі АСК 

ТП» є підготовка спеціалістів, які мають знання у галузі основ організації 

систем передачі даних, мережних протоколів і стандартів на локальні, 

корпоративні і глобальні комп’ютерні  мережі, а також володіють навичками 

в проектуванні, розгортанні та підтримці комп’ютерних мереж. Завданнями 

навчальної дисципліни є вивчення основних стандартів комп’ютерних 

мереж; ознайомлення з  еталонною моделлю взаємодії відкритих систем і 

алгоритмами, що використовуються на різних її рівнях для вирішення 

проблем, пов’язаних з процесом передачі даних; вивчення інструментарію 

для проектування комп’ютерних мереж та моделювання процесів, які в них 

відбуваються; вивчення основних мережних протоколів і специфіки роботи з 

ними з точки зору проектування та адміністрування мереж. Предметом 

вивчення навчальної дисципліни є: Інформаційні мережі підприємства; 

Стандартні протоколи обміну інформацією; Методики проектування 

інформаційних мереж. 

 

Блок Б 

 

Технології сучасних галузей промисловості. Мета: ознайомлення з 

високими технологіями, формування навичок розробки математичних 

моделей технічних об’єктів та дослідження цих моделей. Основними 

завданнями є надання студентам інформації про високі технології, 

конструкції та принципи роботи основного та допоміжного обладнання 

сучасних технологічних процесів. Предметом є класифікація галузей 

сучасної промисловості; технологічні процеси у сучасній промисловості; 

Процеси у сучасній промисловості. 

 

Сучасні технології програмування складних систем. Метою 
викладання дисципліни «Сучасні технології програмування складних 

систем» є формування у студентів професійних знань з технології розробки 

програмного забезпечення ерготичних систем з використанням сучасних 

інструментальних засобів візуального об’єктно-орієнтованного 

програмування. Завданням дисципліни є набуття студентами прикладних 

знань, а також закріплення існуючих знань, на базі яких здійснюється 

розробка програмного забезпечення людино-машинних автоматизованих 

систем, що функціонують у реальному часі. Предметом дисципліни є 

архітектура сучасних ерготичних автоматизованих систем реального часу, 

основні поняття технології та етапи розробки програмного забезпечення 

автоматизованих систем, основні поняття об'єктно-орієнтованого 

програмування, універсальна інструментальна система програмування 

Delphi, спеціалізований інструментальний пакет програм WinCC фірми 

Siemens. 

 



 

Оптимальні та адаптивні системи управління Ціллю викладання 

дисципліни є отримання студентами знань з аналізу апріорної та поточної 

інформації про властивості об’єкта; визначення виду збурень, формуванню 

умов, що обмежують, цільових критеріїв; основним класам и методам 

синтеза оптимальних і адаптивних систем управління. А також набуття 

навичок з розрахунку та моделюванню оптимальних і адаптивних систем 

управління для використання у виробничій діяльності, що пов’язана з 

екслуатацією, настройкою та розробкою систем та пристроїв управління 

даним классом. Основні завдання: мати уяву про основні класи оптимальних 

і адативних систем; про способи коригування властивостей систем за 

допомогою оптимальних і адативних регуляторів; знати види збурень; 

характеристики основних класів адаптивних систем, особливості методів 

синтеза оптимальних і адаптивних регуляторів, властивості та область 

застосування основних видів оптимальних і адаптивних регуляторів; вміти 

проводити аналіз априорної та поточної інформації про властивості об’єкта, 

визначати цільові критерії, формулювати задачу синтеза оптимальних і 

адаптивних регуляторів, вибирати алгоритм створення адаптивної системи. 

Предмет дисципліни: адаптивні системи, оптимальне управління, динамічне 

програмування; пошукові та безпошукові системи; типи адатації.  

 

Промислові контролери та їх програмування. Предмет присвячений 

вивченню будови і особливостей роботи промислових контролерів, 

використанню їх у системах автоматичного керування, створенню 

відповідної техдокументації, прикладного програмного забезпечення і 

заходів для підвищення надійності роботи систем автоматизації. Мета 

дисципліни – розширити знання студентів зі створення систем автоматичного 

керування на базі мікропроцесорних промислових контролерів, навчити їх 

правильно вибирати ПЛК, здійснювати конфігурацію,  блок-схеми 

алгоритмів керування, розробляти проектну документацію і прикладне 

програмне забезпечення  промислових контролерів різних виробників. 

Завдання дисципліни – ознайомити студентів з конструкцією промислових 

контролерів ведучих мирових виробників і пакетами їх програмування, 

обґрунтовано вибирати моделі і модифікації ПЛК, розробляти прикладне 

програмне забезпечення, створювати схеми приєднання датчиків, виконавчих 

механізмів та інших пристроїв системи управління до вхідних і вихідних 

модулів контролера, здійснювати налагодження, правильно реагувати на 

виникнення різних нештатних і аварійних ситуацій в роботі системи 

автоматичного керування. 

 

Багаторівневі системи управління Метою викладання навчальної 

дисципліни є вивчення: основних методик побудови розгалужених 

багаторівневих АСУ ТП; сучасних тенденцій розвитку апаратного 

забезпечення АСУ ТП та мережевих технологій; принципів управління і 

регулювання технологічним процесом з верхнього рівня АСУ ТП. 

Завданням дисципліни є придбання навиків розробки, створення та 



 

моделювання роботи багаторівневої АСУ ТП на базі сучасних програмних 

засобів, що використовуються на промислових підприємствах. Предмет – 

автоматизовані системи управління технологічними процесами. 

 

Виконання та оформлення проектних робіт. Метою дисципліни є 

вивчення організації процессу 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 курсу 

полягає у придбанні навиків по розробці технічного проекту та складанню 

креслень (схем) сучасних систем контролю та управління технологічними 

процессами у ПП САПР. Предмет: проектна документація; технічне 

завдання на проектування; текстові матеріали та креслення проекту 

автоматизації.  

 

Комп'ютерно-інтегровані технології. Метою викладання навчальної 

дисципліни є вивчення теоретичних та прикладних задач щодо побудови 

комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами на 

базі типових рішень з використанням сучасних електронних і 

мікропроцесорних засобів управління. Розробка прикладного програмного 

забезпечення для задач автоматизації і обробки даних. Завданням 

дисципліни є придбання навиків розробки та створення систем автоматизації 

технологічними процесами на базі сучасних технічних засобів автоматизації 

та програмного забезпечення. Предмет – комп’ютерно-інтегровані систем 

керування технологічними процесами. 

 

Технології збору та архівування даних. Метою викладання навчальної 

дисципліни є вивчення сучасних пристроїв збору та обробки інформації, що 

надходить з технологічного процесу в автоматизованих системах управління, 

та сучасних засобів розробки програмного забезпечення для створення 

підсистем моніторингу та архівування даних. Завданням дисципліни є 

придбання навиків розробки та налагодження  роботи АСУ ТП на базі 

SCADA – систем, що використовуються на промислових підприємствах. 

Предмет – SCADA-системи. 

 

2.3. Цикл компонент 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. 

Завданнями є: 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. Завданнями 

дисципліни є: 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. Завданнями дисципліни є: 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. Завданнями дисципліни 

є: 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. Завданнями 

дисципліни є: 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. Завданнями дисципліни 

є: 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. Завданнями дисципліни є: 

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 процессу 

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. Завданнями дисципліни є: 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. 

Завданнями дисципліни є: 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. 

Завданнями дисципліни є: 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. 

 

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. Завданнями дисципліни є: 

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 принципами 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. Завданями дисципліни є: 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. Завданнями дисципліни є: 

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 спец профілів. 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. Завданнями дисципліни є: 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 обгрунтування проектних рішень. Мета: 

надання студентам теоретичних знань і практичних навиків щодо техніко-

економічного обгрунтування проектних рішень у виробництві чорних і 

кольорових металів та виробів з них. Завданнями дисципліни є: 

застосовувати отриманні зання, уміння і навики для грамотного виконання 

техніко-економічного обгрунтування масштабу металургійного виробництва; 



 

вибору та обгрунтування місця будівництва; вибору та обгрунтування 

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 обгрунтованості 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 обгрунтування проектних рішень. 

 

Неруйнівний контроль. Мета: ознайомлення студентів з методами 

досліджень явищ або процесів, що використовуються для виявлення 

внутрішніх дефектів об’єкта без його руйнування. Завданнями дисципліни є: 

сформувати у майбутніх фахівців уміння та компетенції для використаня 

методів оцінювання надійності металургійного обладнання неруйнівними 

методами. Предмет: дослідження технічного стану деталей і вузлів машин 

приладами та засобами неруйнівного контролю і технічної діагностики. 

 

Моніторінг та діагностика металургійного обладнання. Мета: 

формування у студентів знань та навичок, які забезпечують творчий підхід у 

вирішенні задач проведення моніторінгу та діагностики раціонального 

використання і технічного обслуговування металургійного обладнання. 

Завданнями дисципліни є: опанувати принципами раціонального 

використання, технічного обслуговування та ремонту металургійного 

обладнання; принципами забезпечення високої якості моніторінгу 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. Завданнями дисципліни є: 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. 
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