


 



1. ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

«МЕТАЛУРГІЯ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» 

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 

Магістр  

Магістр з металургії за за освітньо-професійною 

програмою металургія кольорових металів  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма  «Металургія 

кольорових металів» підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти другого (магістерського) рівня   

галуззю знань 13 «Механічна інженерія»  

спеціальності 136 «Металургія»  

 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1 рік 5 місяців 

Наявність 

акредитації  

– 

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень, FQEHEA – другий цикл, 

QFLLL – 7 рівень 

Передумови  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 

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=ua 

 

  

 

 

 

2 – Мета освітньої програми 



Забезпечити підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів в області 

металургії шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання 

оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та 

захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

13 Механічна інженерія 

136 Металургія 

Орієнтація програми Освітньо-професійна програма.  

Програма орієнтує на отримання поглиблених 

знань в управлінні металургійним виробництвом; 

розрахунків техніко-економічних показників та 

технологічних схем металургійного виробництва; 

плануванні та здійснюванні наукових досліджень з 

метою вдосконалення технологічних процесів в 

галузі металургії кольорових металів; 

використанні спеціалізованих програм (CAD, CAE 

системи) при проектуванні та моделюванні 

технологічних процесів. 

Основний фокус 

освітньої  

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
металургії кольорових металів з можливістю 
набуття необхідних дослідницьких навиків для 
наукової кар’єри.  

Ключові слова: метал, руда, концентрат, 

хімічний склад, технологічна схема, піч, плавка, 

рафінування, дослідження, аналіз результатів.  

Особливості програми Освітньо-професійна програма (90 кредитів) 

включає навчальні дисципліни, що поглиблюють 

дослідницькі компетентності та знання 

спеціальних розділів фундаментальних та 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

За Державним класифікатором зі спеціальності 

136  «Металургія»:  

2147.2 – інженер – металург; інженер технолог; 

2147.1 – науковий співробітник (металургія); 

2432.2 – фахівець в галузі науково-технічної 

інформації; 

1237.1 – головний фахівець – керівник науково-

дослідних підрозділів з науково-технічної 

підготовки виробництва; 

1237.2 – начальник (завідувач) науково-



дослідних підрозділів з науково-технічної 

підготовки виробництва; 

2149.2 – інженери (інші галузі інженерної 

справи); інженер з підготовки виробництва; 

інженер з комплектування устаткування та 

матеріалів; інженер – конструктор; інженер з 

патентної та винахідницької роботи; інженер-

контролер; інженер з якості;інженер з 

стандартизації; диспетчер диспетчерської 

служби управління; інженер по охороні праці та 

техніці; 

2146.2 – інженер-лаборант;  

2310.2 – викладач вищого навчального закладу;  

2320 – викладач професійного навчально-виховного 

закладу. 

Подальше навчання Магістри з науковим хистом за рекомендацією 

кафедри мають можливість продовжити 

навчання в аспірантурі за програмою третього 

рівня FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 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 магістранту 

обирати предмети. Лекції, лабораторні роботи, 

семінари, практичні заняття, самостійна робота 

на основі підручників, навчальних посібників та 

конспектів лекцій, консультації із викладачами. 

Під час першого року навчання здобувач обирає 

напрям дослідження. Значну частину часу 

присвячує написанню кваліфікаційної випускної 

роботи. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, звіти з практичних та 

лабораторних занять, презентації, поточний 

контроль, захист кваліфікаційної роботи 

магістра. 

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) 

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; 

– 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. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

– Здатність працювати в групі над великими 

проектами в галузі металургії. 

– Здатність застосовувати системний підхід до 

вирішення інженерних проблем на основі 

досліджень в рамках спеціалізації. 

– Здатність розуміти потреби користувачів та 

клієнтів і важливість таких питань як естетика у 

процесі проектування в металургії. 

– Здатність розуміти і враховувати соціальні, 

екологічні, етичні, економічні та комерційні 

міркування, що впливають на реалізацію 

технічних рішень в металургії. 

– Здатність демонструвати розуміння ширшого 

міждисциплінарного інженерного контексту і 

його основних принципів при вирішенні 

металургійних проблем. 

– Здатність демонструвати розуміння 

необхідності дотримання професійних і етичних 

стандартів високого рівня при вирішенні 

проблем. 

– Здатність демонструвати розуміння правових 

рамок, що мають відношення до діяльності в 

металургії, зокрема питання персоналу, здоров'я, 

безпеки і ризику (у тому числі екологічного 

ризику). 



– Здатність демонструвати розуміння 

відповідних кодексів практики і промислових 

стандартів у металургійному виробництві та 

наукових дослідженнях в сфері металургії. 

– Здатність демонструвати широке розуміння 

проблем якості в металургії. 

– Здатність досліджувати, аналізувати і 

вдосконалювати  технологічні процеси в 

металургії відповідно до спеціалізації. 

– Здатність виявляти об’єкти для вдосконалення 

техніки і технології відповідно до спеціалізації. 

– Здатність науково обґрунтовувати вибір 

матеріалів та обладнання для реалізації 

металургійних технологій. 

– Здатність оцінювати ризики при плануванні 

або впровадженні нових технологічних процесів у 

металургії. 

– Уміння грамотно здійснювати аналіз і синтез 

при вивченні технічних систем у металургії. 

– Уміння вибирати і застосовувати на практиці 

методи дослідження, планування і проводити 

необхідні експерименти, інтерпретувати 

результати і робити висновки щодо 

оптимальності рішень, що приймаються. 

Уміння враховувати сучасні тенденції 

проектування технологій в металургії. 

Загально-професійні: 

– уміння 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; 

– уміння 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 професійно 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      

обґрунтування проектних рішень;  

– уміти оцінювати відповідність існуючого  

рівня ресурсу 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  

виробництва кольорових металів та їх сполук, 

композиційних та напівпровідникових 

матеріалів;  

– уміти вибирати та обґрунтовувати ефективні 

засоби підготовки сировини та матеріалів для 

подальшої переробки у виробництві кольорових 

металів та їх сполук, композиційних та 

напівпровідникових матеріалів;  

– уміти  обґрунтовано вибирати та  

контролювати параметри технологічних 

процесів теплової обробки матеріалів в 

залежності від особливостей виробництва 

кольорових металів та їх сполук, композиційних 

та напівпровідникових матеріалів;  

– уміти обґрунтовано вибирати та контролювати  

параметри технологічних процесів гідро-, піро- 

та електрометалургійної обробки сировини і 

матеріалів в залежності від особливостей 

виробництва кольорових металів та їх сполук, 

композиційних та напівпровідникових 



матеріалів; 

– 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 металургійних 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 гідро-, піро- та 

електрометалургійних процесів отримання 

кольорових металів та їх сполук 

(напівпродуктів), напівпровідників за відомими 

методиками; 

– здатність здійснювати експлуатацію та  

контролювати стан гідро-, піро- та 

електрометалургійного устаткування. 

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. 

Навчально-методичні: вміти забезпечувати 

високий науково-теоретичний і методичний 

рівень викладання дисциплін; будувати логічно 

завершений педагогічний процес; виділяти і 

встановлювати взаємозв’язки між складовими 

освітнього процесу; планувати зміст різних видів 

діяльності, робити ранжування комплексу цілей і 

задач для кожного етапу педагогічного процесу; 

робити установку на стимулювання до науково-

дослідної діяльності, стійкий інтерес до 

професійної діяльності і науки. 

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  

 Спільні вимоги 

1. Здатність обґрунтувати оптимальну схему 

металургійного виробництва з урахуванням його 

особливостей для подальшого визначення 

оптимального режиму роботи металургійного 

агрегату за спеціалізацією. 

2. Знати особливості технологій збагачення та 

кускування металургійної сировини, гідро-, піро- 

та електрометалургійної переробки рудної і 

вторинної сировини для отримання кольорових 

металів і їх сполук (напівфабрикатів), 

композиційних та напівпровідникових 

матеріалів, ресурсозберігання в металургії. 

3. Здатність визначити види та процедури 

випробувань якості кінцевої продукції, методи 

подальшого поліпшення якості кінцевої 

продукції.  

4. Уміння за допомогою спеціалізованих 

сучасних методів та засобів обробляти 

статистичні дані, розраховувати та оптимізувати 

технологічні параметри.  

5. Уміння розробити заходи з охорони праці 

та навколишнього середовища при проведенні 

досліджень та у виробничій діяльності. 



6. Уміння скласти психологічний портрет 

людини, підібрати робітників на визначені 

посади, знайти шляхи виходу з конфліктної 

ситуації для ефективного управління 

персоналом. 

7. Уміння розробити стратегію розвитку 

організації, прийняти  управлінське рішення з 

складної управлінської проблеми в 

екстремальних умовах, оцінити документально 

оформлене управлінське рішення. 

8. Здатність та уміння сприймати та розуміти 

науково-технічну іноземну літературу зі 

спеціальності, складати науково-технічну    

документацію іноземною мовою; спілкуватися 

на професійні теми іноземною мовою. 

9. Здатність пояснювати процеси, що 

відбуваються на основних етапах 

металургійного виробництва, відповідно до 

спеціалізації. 

10. Здатність застосовувати набуті теоретичні 

знання, зокрема з фізичної хімії, термодинаміки і 

кінетики, в інженерній практиці відповідно до 

спеціалізації. 

11. Здатність співвідносити хімічний склад, 

структуру і властивості  матеріалів 

металургійного виробництва. 

12. Здатність формувати структуру і 

властивості продукції металургійного 

виробництва відповідно до спеціалізації та 

потреб замовників. 

13. Здатність аналізувати і вирішувати складні 

інженерні проблеми в металургії. 

14. Здатність аналізувати енергетичну 

ефективність технологічного обладнання, 

відповідно до спеціалізації, та пропонувати 

заходи з енергозбереження. 

15. Здатність пропонувати нові технічні 

рішення і застосовувати нові металургійні 

технології відповідно до спеціалізації. 

16. Здатність організовувати і керувати 

лабораторним контролем сировини і продукції 

металургійного виробництва відповідно до 

спеціалізації. 

Додаткові вимоги до результатів навчання 

за освітньо-професійною програмою 



підготовки магістрів  

17. Здатність обрати і обґрунтувати вихідну 

сировину, матеріали та напівпродукти 

відповідно до умов металургійного виробництва 

за спеціалізацією з урахуванням технологічних 

та інших невизначеностей. 

18. Здатність розрахувати витратні показники 

сировини, матеріалів та енергії для впливу на 

продуктивність агрегату та на якість кінцевого 

продукту за спеціалізацією з урахуванням 

технологічних та інших невизначеностей. 

19. Уміння з урахуванням суперечливості 

вимог скласти проект технологічної інструкції 

відповідно до спеціалізації. 

20. Уміння виконати фрагменти маркетингової 

програми і стратегії маркетингу, оцінити шляхи 

просування металургійної продукції до 

споживача, методи встановлення цін на неї. 

21. Здатність виконати аналіз змісту 

зовнішньоторговельного контракту, оцінити 

його переваги та ризики з позиції конкретного 

підприємства і визначити доцільні заходи щодо 

його виконання. 

22. Здатність запропонувати заходи з охорони 

праці від шуму, вібрації, збиткової теплоти та дії 

електричного струму, розробити первинні 

заходи з пожежної безпеки для заданих умов 

металургійного виробництва. 

23.  Здатність керувати складними 

металургійними процесами. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 100% науково-педагогічних працівників, що 

задіяні до викладання професійноорієнтованих 

дисциплін за освітньо-професійною програмою 

«Металургія кольорових металів» зі 

спеціальності 136 «Металургія» мають наукові 

ступені та вчені звання, з досвідом 

дослідницької роботи за фахом 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Використання спеціалізованих металургійних та 

дослідних лабораторій та обладнання, сучасних 

комп’ютерних засобів та програмного 

забезпечення. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

Використання віртуального навчального 

середовища Запорізької державної інженерної 



забезпечення 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 країн  партнерів 

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 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

4 120 48 72 залік 

Разом 4 120 48 72  

1.2 Цикл професійної підготовки 

2 Науково-педагогічний 

практикум за фахом 
4 120 36 84 екзамен 

3 Контроль якості та 

сертифікація продукції 
4 120 36 84 екзамен 

4 Охорона праці в галузі 

та цивільний захист 
3 90 36 54 залік 

Разом 11 330 108 222  



1.3 Практична підготовка 

5 Переддипломна 

практика 
6 180   180 залік  

Разом 6 180   180   

1.4 Підсумкова атестація 

6 Підготовка 

кваліфікаційної 

роботи магістра 

22,5 675   675  

7 
Підсумкова атестація 1,5 45   45  

Разом 24 720   720  

Разом з обов’язкових 

компонент 
45 1380 156 1194  

    2. ВИБІРКОВІ  КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент  вибору навчального закладу 

8 Інтелектуальна 

власність 
1 30 12 18 залік 

9 Філософські 

проблеми наукового 

пізнання 

1 30 12 18 залік 

Разом  2 60 24 36  

2.2 Цикл професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент  вибору навчального закладу 

10 
Науково-дослідна 

робота  
16 480 - 480 

залік, 

курсова 

робота 

Разом  16 480  - 480  

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

11 Фізико-хімічні процеси 

виробництва 

кольорових металів 

5 150 36 114 екзамен 

 Конструкція агрегатів 

кольорової металургії 
          

12 Аналітичні та 

експериментальні 

дослідження в 

кольоровій металургії 

4 120 36 84 екзамен 

 
Теоретичні основи 

наукових досліджень 
          



13 Нанотехнології та 

плазмові процеси в 

кольоровій металургії 

4 120 36 84 екзамен 

 Металургійна 

термодинаміка 
     

14 Технологічні 

особливості процесів 

виробництва 

кольорових металів за 

фахом 

5 150 48 102 екзамен  

 Теорія і технологія 

порошкової 

металургії 

     

Разом  18 540 156 384  

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

15 Оптимізація 

металургійних 

процесів кольорової 

металургії  

4 120 48 72 залік 

 Моделювання 

металургійних 

процесів кольорової 

металургії 

     

16 Технологія 

виробництва 

вуглеграфітових та 

вуглецевих 

композиційних 

матеріалів 

5 150 48 102 екзамен 

 Технологічне 

проектування 
          

Разом 9 270 96 174  

Разом з вибіркових 

компонент 
45 1350 276 1074  

Разом з циклу компонент 

загальної підготовки 
6 180 72 108  

Разом з циклу компонент 

професійної підготовки   
54 1620 360 1260  

РАЗОМ 90 2700 432 2268  

 



 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 



Структурно-логічна схема підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою   

«Металургія кольорових металів» зі спеціальності  136 «Металургія»  
1 КУРС                                                                                                              2 КУРС 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 кредитів     30 кредитів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 кредитів 

Технологічні особливості 

виплавки кольорових 

металів за фахом 

5 кредити 

Фізико-хімічні процеси 

виробництва кольорових 

металів 

5 кредити 

Нанотехнології та плазмові 

процеси в кольоровій 

металургії 

4 кредити 

Науково-педагогічний 

практикум за фахом 

4 кредити 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

4 (2+2) кредити 

Аналітичні та 

експериментальні 

дослідження в кольоровій 

металургії  

4 кредитів 

 

Науково-дослідна робота з курсовим 

16 (6+10) кредитів 

Інтелектуальна власність 

1 кредит 

Охорона праці в галузі  

та цивільний захист 

3 кредити 
 

Філософські проблеми 

наукового пізнання  

1 кредит 

Контроль якості та 

сертифікація продукції 

4 кредити 

Переддипломна практика 

6 кредитів  

Підготовка кваліфікаційної  

роботи магістра 

22,5 кредитів  

Підсумкова атестація  

1,5 кредитів  

Оптимізація 

металургійних 

процесів кольорової 

металургії 

4 кредитів 

 

Технологія 

виробництва 

вуглеграфітових та 

вуглецевих 

композиційних 

матеріалів  

5 кредити 
 

 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Кваліфікаційна робота магістра із захистом в 

державній екзаменаційній комісії  

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

Кваліфікаційна робота магістра має 

продемонструвати здатність випускника 

розв’язувати складні завдання і проблеми 

металургії на основі досліджень та/або здійснення 

інновацій за наявності невизначених умов і вимог. 

Кваліфікаційна робота магістра має бути 

перевірена на плагіат.  

Виконання кваліфікаційної роботи магістра має за мету:  

- систематизувати, закріпити та розширити 

теоретичні знання та практичні навички зі 

спеціальності, розвинути творчі здібності та вміння 

магістра повною мірою застосувати свої знання для 

вирішення науково-технічних, проектно-

конструкторських і організаційно-економічних задач 

в галузі металургії;  

- розвинути навички самостійної роботи при 

вирішенні конкретних задач в області металургії, 

розробці та удосконаленні процесів виробництва 

металу, напрацювати практичні навички по 

виконанню розрахунково-графічних та проектно-

конструкторських робіт за допомогою ПЕОМ;  

- перевірити та оцінити професійну придатність 

здобувача до самостійної роботи на промислових 

підприємствах, в проектних і науково-дослідних 

організаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. ОБОВЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

1.1 Цикл загальної підготовки 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Мета: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови 

та залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань. Завдання: 

створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування 

іноземною мовою у професійних, наукових та інших цілях; забезпечити 

володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; на 

базі синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і закономірностей 

іноземної мови, та соціокультурних знань і вмінь здійснювати іншомовну 

комунікацію; застосовувати культурологічну інформацію у професійній 

діяльності та використовувати власний досвід оволодіння іншомовним 

мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву 

підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів; 

демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною 

мовою; усвідомлювати важливість і необхідність оволодіння всіма чотирма 

видами мовленнєвої діяльності; усвідомлювати зміст і основні завдання 

курсу практики усного та писемного мовлення. Предмет: іноземний 

науковий дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої 

комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та 

прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному 

та професійному середовищі. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

Науково-педагогічний практикум за фахом.  

Мета: здобуття знань і практичних навиків (за фахом) з організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах, проведення наукових 

досліджень і оформлення результатів у вигляді наукових статей, тез доповіді 

на конференції, підготовці презентації на задану тематику з використанням 

сучасної комп’ютерної техніки, оформлення навчально-методичної 

документації та підготовки лекції. Завданнями є: оформити тези доповіді на 

конференцію, наукову статтю і презентацію на задану тематику (за фахом). 



 

Предмет дисципліни: знати форми і методи організації навчального процесу 

у вищих навчальних закладах; знати загальні підходи і основні методи 

розв’язування науково-дослідних задач. вироблення знань організації 

основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і 

методів, що сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студента; вивчення передового практичного досвіду; формування умінь 

професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією. 

Контроль якості і сертифікація продукції 

Мета: формування у студентів професійних знань для розв’язування 

нових завдань, сучасних технологій, новітніх досягнень науки, техніки та 

вимог стандартів, що гарантують якість продукції, а також  орієнтуватись у 

питаннях контролю якості, сертифікації та відповідності продукції, вміти 

вести пошук і добирати методи, способи та засоби вимірювальної техніки; 

обробляти, використовувати, передавати та користуватись цими знаннями у 

повсякденній праці. Завдання: полягає в оволодінні студентами знань  

основних принципів  організації стандартизації, управління якістю 

відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000, структуру системи  

сертифікації УкрСЕПРО, міжнародне співробітництво України в галузі 

сертифікації та акредитації. Предмет:   державні еталони;  державна, 

міжнародна та міждержавна стандартизація; нормативно-технічні документи. 

Охорона праці в галузі та цивільний захист 

Мета: формування у майбутніх фахівців вмінь і компетентностей для 

забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного 

досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 

діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у 

конкретній галузі, а також теоретична і практична підготовка студентів з 

метою організації захисту населення у надзвичайних ситуаціях, вивчення 

шляхів і способів підвищення організації і проведення рятувальних і інших 

невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих. 

Завдання: оволодіння знаннями для: забезпечення гарантії збереження 

здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних 

галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та 

формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та 

власну безпеку, а також навчити здобувачів діям у надзвичайних ситуаціях; 

захисту дорослого населення і дітей; організації і проведення рятувальних і 



 

інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф і 

стихійних лих; оцінювання обстановки і відповідних дій у надзвичайних 

ситуаціях. Предмет: законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці 

в галузі, система управління охороною праці в організації, спеціальні розділи 

охорони праці в галузі професійної діяльності, надзвичайні ситуації та їх 

вплив на життєдіяльність людини, основні заходи і засоби захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій. 

 

1.3 Практична підготовка 

Переддипломна практика 

Метою переддипломної практики є: підготовка здобувачами вищої 

освіти індивідуального завдання з усебічного вивчення конкретної 

металургійної проблеми та збір практичних та статистичних матеріалів для 

виконання кваліфікаційної роботи магістра. 

Переддипломна практика – завершальний етап у підготовці 

висококваліфікованих фахівців у області металургії. Проходження 

переддипломної практики забезпечує перевірку теоретичних знань, 

отриманих студентами в період навчання у вищому навчальному закладі, їх 

закріплення, а також освоєння практичних навичок у сфері професійної 

діяльності. 

Завданням практичної підготовки є: 

 - поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з дисциплін 

професійної підготовки;  

- формування у майбутніх фахівців компетентностей в сфері 

металургії; 

 - систематичне оновлення та творче застосування набутих знань у 

практичній діяльності при вирішенні завдань. 

 

1.4 Підсумкова атестація 

Підготовка кваліфікаційної роботи магістра 

Мета: виконання кваліфікаційної роботи магістра має за мету: 

систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання та практичні 

навички по спеціальності, розвинути творчі здібності та вміння магістра 

повною мірою застосувати свої знання для вирішення науково-технічних, 

проектно-конструкторських і організаційно-економічних задач у кольоровій 

металургії; розвинути навички самостійної роботи при вирішенні конкретних 



 

задач кольорової металургії, розробці та удосконаленні виробничих 

технологічних процесів; напрацювати практичні навички по виконанню 

розрахунково-графічних та проектно-конструкторських робіт за допомогою 

ПЕОМ, перевірити та оцінити професійну придатність майбутнього магістра 

до самостійної роботи на промислових підприємствах, в проектних і науково-

дослідних організаціях. 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

Інтелектуальна власність  

Мета: надбання студентами знань системи інтелектуальної власності і, 

зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній 

діяльності, методологічних основ створення об'єктів промислової власності і 

інженерної психології, міжнародного співробітництва у галузі 

інтелектуальної власності, захисту патентних прав, авторського права та 

суміжних прав, а також системи патентної інформації. Завдання: вміння 

застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової 

охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції, провести 

патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити заявку на винахід 

або інший об'єкт промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, 

зокрема на комп'ютерні програми і бази даних, документи на комерційну 

таємницю, використати патентну інформацію та документацію при 

проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-

технологічних розробок з метою створення конкурентоспроможної 

продукції; навичок роботи з нормативно-правовими документами, патентною 

документацією, в оформленні матеріалів заявки на об'єкт права 

інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

знак для товарів та послуг, топографія інтегральної мікросхеми, твори науки, 

літератури і мистецтва тощо), а також ліцензійного договору на передачу 

права або використання об’єкту права інтелектуальної власності. Предмет: 

система правових відносин щодо регулювання прав інтелектуальної 

власності майнових та особистих немайнових прав авторів, підстави їх 

виникнення та здійснення. 

Філософські проблеми наукового пізнання. 



 

Мета: надання базових навичок використання філософської 

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

розвитком науки. Завдання: ознайомлення з особливостями, методами й 

структурою наукового знання, його філософськими підставами; короткою 

історією філософії науки і її основних плинів; актуальними філософськими й 

методологічними проблемами сучасної науки, основними тенденціями й 

проблемами її подальшого розвитку. Предмет: філософські засади 

виробництва знання в науці, особливості наукового пізнання та наукового 

знання, види дослідження та види знання, норми і методи наукової 

раціональності.  

 

2.2 Цикл професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

Науково-дослідна робота.  

Мета: здобуття знань і практичних навиків з організації навчального 

процесу у вищих навчальних закладах, проведення наукових досліджень і 

оформлення результатів у вигляді наукових статей, тез доповіді на 

конференції, підготовці презентації на задану тематику з використанням 

сучасної комп’ютерної техніки, оформлення навчально-методичної 

документації. Завданнями є: виконувати інформаційний пошук; формувати 

задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень; 

виконувати розрахунки економічної ефективності теми та результатів 

наукових досліджень; оформляти результати НДР; організовувати роботу у 

наукових колективах; використовувати набуті знання в практичній 

економічній та управлінській діяльності. задану тематику. Предмет 

дисципліни: знати форми і методи організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах; знати загальні підходи і основні методи розв’язування 

науково-дослідних задач. вироблення знань організації основних форм 

навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методів, що 

сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студента; вивчення 

передового практичного досвіду; формування умінь професійного і 

педагогічного спілкування зі студентською аудиторією. 

 

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Фізико-хімічні процеси виробництва кольорових металів. 



 

Мета: формування у студентів професійних знань з теоретичних основ 

і практичного здійснення основних гідро-, піро- та електрометалургійних 

процесів, необхідних для пошуку оптимальних технологічних параметрів, 

схем та обладнання для виробництва кольорових металів, формування 

навичок ефективного використання теоретичних основ металургійних 

процесів для удосконалення відповідних процесів. Завданням є: навчити 

студентів використовувати фундаментальні фізико-хімічні закони для 

пояснення та систематизації явищ у металургійних і оксидних расплавах, 

застосовувати досягнення фізико-хімічних наук для вдосконалення 

технологічних процесів виробництва кольорових металів. Предмет 

дисципліни: термодинаміка і кінетика процесів отримання кольорових 

металів із різних видів сировини та виробів з них сучасними способами; 

фізико-хімічні властивості сировинних матеріалів, вогнетривів, кольорових 

металів та їх з’єднань, поверхневі явища, газо- і гідродинаміку багатофазних 

металургійних систем і явища тепло- і масопереносу в металургійних 

агрегатах; опанування методиками проведення технологічних розрахунків 

металургійних процесів; основні стадії технологічного процесу металургійної 

переробки сировини; будова, методи розрахунків фізико-хімічні процесфв 

виробництва кольорових металів; заходи щодо заощадження енергії і металу, 

подолання шкідливих дій на навколишнє середовище. 

Конструкція агрегатів кольорової металургії. 

Мета: вивчення конструкції головного і допоміжного обладнання 

заводів кольорової металургії України та інших держав, ознайомлення з 

існуючою класифікацією металургійних агрегатів, засобів підвищення 

термінів та якості їхнього використання. Завданням є: ознайомлення з 

основними типами металургійних агрегатів, елементами їх конструкцій і 

принципом роботи, а також допоміжного обладнання при проведенні 

металургійних процесів, вивчення різноманітних конструкцій агрегатів 

основних виробництв кольорової металургії. Предмет дисципліни: 

класифікація і властивості сучасних металургійних агрегатів та 

технологічних аспектів його застосування; конструкція і принцип дії 

головного обладнання кольорової металургії, яке використовується для 

підготовки вихідної сировини для плавки, плавки рудної та вторинної 

сировини; найбільш імовірні області використання тих чи інших агрегатів, в 

галузях виробництва кольорових металів. 



 

Аналітичні та експериментальні дослідження в кольоровій 

металургії. 

Мета: засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для 

виконання наукових досліджень та плідної творчої роботи магістрами з 

металургії кольорових металів та успішного застосування ними сучасних 

методів наукових досліджень у своїй майбутній професійній діяльності. 

Завданням є: вміння користуватися сучасними джерелами наукової 

інформації, використовувати моделювання та математичні методи аналізу 

об’єкту досліджень, організація та проведення експериментальних 

досліджень, виконувати обробку результатів попереднього експерименту. 

Предмет дисципліни: аналіз останніх досягнень науки і техніки та 

передового світового досвіду; методика пошуку, накопичення та обробки 

наукової інформації; методологію та методи теоретичних досліджень; 

методологію та класифікацію експериментальних досліджень; структуру та 

технологію попереднього експерименту; задачі та методики проведення 

основного експерименту, аналіз умов технологічного процесу. 

Теоретичні основи наукових досліджень. 

Мета: опанування методами теоретичних досліджень; придбання 

навичок формулювання теми і вибору методики досліджень; вивчення вимог 

до наукового рукопису. Завданням є: пошук, накопичення та обробка 

наукової інформації для обґрунтування своєї теми досліджень; 

формулювання актуальності теми, вибирання об’єкта і предмета досліджень; 

постановка завдань дослідження; вибір матеріалу і методики досліджень. 

Предмет дисципліни: загальна класифікація наукових досліджень, 

особливості пошукових науково-дослідницьких робіт; наукові документи і 

видання, їх класифікація; техніко-економічне обґрунтування як основа для 

визначення напряму наукових досліджень; оформлення результатів наукової 

роботи. 

Нанотехнології та плазмові процеси в кольоровій металургії. 

Мета: формування навичок проведення аналізу і вибору оптимальних 

методів нанотехнологій і низькотемпературної плазми для вирішення 

проблем сучасного металургійного комплексу. Завданням є: вивчення 

основних фізичних і хімічних явищ, законів і теорій, що покладено в основу 



 

нанотехнологій; опанування основами методів отримання конкретних 

наноматеріалів і нанопристроїв; застосування низькотемпературної плазми та 

нанотехнологій для отримання металевих матеріалів з високими 

функціональними властивостями. Предмет дисципліни: основні поняття, 

закони і методи нанотехнологій в кольоровій металургії, теорія і практика 

отримання низькотемпературної плазми, типи та конструкції плазмотронів. 

Металургійна термодинаміка. 

Мета: опанування студентами законів і методів хімічної 

термодинаміки для практичного дослідження різноманітних металургійних 

процесів. Завданням є: застосовувати отримані знання для визначення і 

оцінки факторів за допомогою яких можливо передбачити протікання 

процесу в бажаному напрямку за умов існуючого виробництва та 

лабораторних досліджень, без витрат коштів і сировини і одержання 

максимальної кількості продукції, опанувати технологічні розрахунки. 

Предмет дисципліни: методи і закони і хімічної термодинаміки, напрямок 

протікання хімічного процесу при виробництві кольорових металів, шлях і 

швидкість реакції при проведенні процесів кольорової металургії, поведінка 

компонентів, що складають розплав (метал-шлак-гази). 

Технологічні особливості процесів виробництва кольорових 

металів за фахом. 

Мета: формування професійних знань з теоретичних основ і 

практичного здійснення сучасних процесів виробництва кольорових металів 

із рудної і вторинної сировини, необхідних для пошуку оптимальних 

технологічних схем та обладнання для виробництва кольорових металів, а 

також оцінювання різних способів удосконалення відповідних процесів. 

Завданням є: вивчення теоретичних основ та технологічних особливостей 

виробництва кольорових металів із рудної і вторинної сировини, оволодіння 

методиками проведення технологічних розрахунків металургійних процесів, 

а також аналіз технологічних схем виробництва кольорових металів. 

Предмет дисципліни: класифікація, властивості та області застосування 



 

кольорових металів різного ступеня чистоти; основні види сировини для 

виробництва кольорових металів, сучасні технологічні схеми переробки 

рудної і вторинної сировини кольорових металів; загальна класифікація 

металургійних процесів, фізико-хімічна суть і технологічні особливості 

основних металургійних процесів виробництва кольорових металів 

сучасними способами; основні стадії технологічного процесу металургійної 

переробки сировини; будова, принцип дії типового металургійного 

обладнання, заходи щодо заощадження енергії і металу, подолання 

шкідливих дій на навколишнє середовище. 

Теорія і технологія порошкової металургії. 

Мета: формування знань і навичок щодо теоретичних основ і 

практичного здійснення типових процесів порошкової металургії, 

необхідним для пошуку оптимальних технологічних схем та обладнання для 

отримання порошків кольорових металів, а також практичних навичок 

ефективного використання теоретичних основ процесів для удосконалення 

відповідних процесів. Завданням є: формування теоретичних знань та 

практичних навичок щодо отримання порошків кольорових металів і сплавів 

та спечених виробів з них; набуття знань та навичок з метою їх подальшого 

впровадження для визначення оптимальних технологічних умов проведення 

процесів порошкової металургії; вивчення сучасних тенденцій щодо 

розробки технологічних схем виробництва порошків кольорових металів та 

спечених виробів з них. Предмет дисципліни: теоретична та практична 

підготовка студентів для оволодіння теоретичними основами та технологією 

виробництва порошків алюмінію, магнію і міді механічними методами; міді, 

нікелю, вольфраму, молібдену, цирконію, титану, ніобію та ін. методами 

відновлення; міді, нікелю, срібла, олова методом електролітичного 

осадження; титану, танталу, цирконію та ін. електролізом розплавів, а також 

аналізу технологічних схем для виробництва порошків кольорових металів і 

спечених виробів з них. 

 



 

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

Оптимізація металургійних процесів кольорової металургії. 

Мета: оволодіння теорією і практикою оптимізації металургійних 

процесів в кольоровій металургії. Завданням є: побудова моделей та 

постановка завдань оптимізації процесів виробництва кольорових металів, 

опанування методикою оптимізації виплавки сплаву заданого хімічного 

складу шляхом вирішення системи нелінійних рівнянь. Предмет дисципліни: 

вивчення базових основ теорії оптимізації; постановка задачі, формування 

критерію оптимізації, визначення обмежень, що накладаються на параметри 

оптимізації; вивчення методів безумовної оптимізації (одно- та 

багатопараметричної), координаційного спуску, умовної оптимізації (методу 

швидкого спуску, методу множників Лагранжа, методів штрафних функцій). 

Моделювання металургійних процесів кольорової металургії. 

Мета: надбання студентами чітких уявлень про основи методологічних 

питань моделювання, правил та методик математичного моделювання, 

визначення оптимальних параметрів і умов реалізації металургійних процесів 

виробництва кольорових металів. Завданням є: вивчення засобів 

моделювання, створення математичних моделей дійсних металургійних 

процесів, а також побудова моделей процесів отримання кольорових металів, 

моделювання параметрів металургійних процесів виробництва кольорових 

металів, обробка статистичних експериментальних даних та рішення 

оптимізаційних завдань з використанням Mathcad. Предмет дисципліни: 

види моделей, структура процесу моделювання, складність моделей і систем, 

теорія подоби при моделюванні методики аналізу та пошуку факторів, які є 

об’єктом моделювання і оптимізації процесів отримання кольорових металів, 

та рішення вдосконалення технологічних задач з використанням 

інформаційних технологій. 

Технологія виробництва вуглеграфітових та вуглецевих 

композиційних матеріалів. 

Мета: оволодіння теорією і практикою в області створення вуглецевих 



 

матеріалів та вуглеграфітових композиційних матеріалів, основам новітніх 

високопродуктивним, ресурсозберігаючих та маловідходних технологій їх 

виробництва. Завданням є: ознайомлення студентів з існуючими методами в 

області теорії та практики створення вуглецевих композиційних матеріалів, 

виробництво електродів та спеціальних видів графітових виробів. Предмет 

дисципліни: вивчення технологічних особливостей отримання вуглецевих та 

графітованих матеріалів та конструкцій з них; загальні теоретичні основи 

хімічних і фізико-хімічних методів в технології вуглецевих матеріалів; 

основні методи дослідження процесів в технології вуглецевих матеріалів; 

Технологічне проектування 

Мета: поглиблення теоретичних основ і практичних навиків 

технологічного проектування металургійного виробництва кольорових 

металів. Завданням є: оволодіння теоретичними основами та технологією 

виробництва, розробкою та реалізацією можливих напрямів будівництва 

нового підприємства та розробка нових технологій виробництва, 

розширенням того підприємства, що діє, реконструкцією застарілого та 

технологічним переозброєнням діючого підприємства чи лабораторії. 

Предмет дисципліни: формулювання та підготовка вихідних даних і вимог 

до наукових і конструктивних організацій і суміжних галузей виробництва, 

обґрунтування стадійного проектування та визначення завдань, складу та 

змісту проекту в цілому і його окремих частин на різних стадіях 

проектування; забезпечення повноти та комплексності всіх питань проекту та 

єдності методів розробки і оформлення проектної документації при 

мінімально необхідному об’ємі для кожної стадії технологічного 

проектування, використання нормативних матеріалів для проектування; 

розробка системи управління та планування, основні положення 

технологічного проектування металургійного виробництва кольорової 

металургії. 
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