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Передмова

1. Розроблено

Кафедрою Металургія та технологія зварювального виробництва
ДВНЗ «І'Іриазовськийдержавний технічний університет»

2. Освітня програма

Затверджена на засіданні кафедри Металургія та технологія зварювального
виробництва ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (протокол МеЗ від
19.10.2016р.)

3. Розробники

Голова робочої групи - В.В. Чигарьов. завідувач кафедри металургії та технології
зварювального виробництва ДВНЗ «ПДТУ». професор. доктор технічних наук.

Члени робочої групи - В.М. Алістратов. кандидат технічних наук. доцент кафедри
металургії та технології зварювального виробництваДВНЗ «ПДТУ»; А.Г. Білик. кандидат
технічних наук, доцент кафедри металургії та технології зварювального виробництва
ДВНЗ «ПДТУ»; С.В. Гулаков, професор. доктор технічних наук. ДВНЗ «ПДТУ»;
В.Я.Зусін. професор. доктор технічних наук. ДВНЗ «ПДТУ»: С.В. Щетінін. професор,
доктор технічних наук. ДВНЗ «ПДТУ».



Освітній ступінь

Галузь знань

Спеціальність
Спеціалізація

Кваліфікація

Тип диплома

Форма та термін навчання

Вищий навчальний заклад

Структурний підрозділ

Акредитуюча організація

Пері0д акредитації

Рівень програми

Вимоги освітньої програми

ОСВІТНЯПРОГРАМА

Магістр

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та констру-
кцій

Магістр з прикладної механіки

Диплом маґістра , додаток до диплому

Диплом магістра з відзнакою, додаток до диплому

Очна (денна), нормативний термін навчання - 1,5 роки

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський держав-
ний технічний університет»

Факультет машинобудування та зварювання

Акредитаційна комісія України

Сертифікат про акредитацію спеціальності 8.05050403 - Відно-

влення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

серія НД-ІУ, номер М.) 0578263 від 15 березня 2016 р., термін дії

до 01 липня 2026 р.

РО-ЕНЕА - другий цикл, ЕОР-ЬЬЬ - 7 рівень та НРК - 7 рівень
/ Магістр

Студент повинен виконати програму підготовки згідно навча-

льного плану, який включає 90 кредитів Європейської кредит-
ної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 1 кредит до-

рівнює 30 годинам загального навчального навантаження сту-

дента.

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складан-
ня семетрових іспитів з навчальної дисципліни, захисту курсо-
вих робіт та проектів, захисту звіту з практики, захисту магіс-

терської роботи.



Знання і розуміння

Застосування знань і

розумінь

Формування суджень

Відомості про освітні

КОМПОНЄНТИ

Опис результатів навчання (набуті компетенції)

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й

практичні навички з фундаментальних дисциплін щодо іннова-

ційних технологій зварювання та споріднених процесів у прик-
ладній механіці;

- здатність застосовувати знання та розуміння для розв7язання

проблем у зварюванні та споріднених процесах;
- здатність розробляти стратегічні альтернативи розвитку тех-
нологій зварювання та споріднених процесів;

- Здатність розвэязувати складні задачі і проблеми у пев-

ній галузі професійної діяльності або у процесі навчання; що

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій

та характеризується невизначеністю умов і вимог.

- Розв7язання складних задач і проблем; що потребує

оновлення та інтеграції знань; часто в умовах
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Використання іноземних мов у професійній діяльності.

Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків; а також

знань та пояснень; що їх обґрунтовують; до фахівців і нефахів-

ців; зокрема до осіб; які навчаються.
- Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умо-

вах, що потребує застосування нових підходів та прогнозуван-
ня.

Відповідальність за розвиток професійного знання і практик;
оцінку стратегічного розвитку команди.
- Здатність до подальшого навчання; яке значною Мірою є авто-

номним та самостійним.

- навчальний план (нормативна і варіативна частини); робочий
навчальний план; індивідуальний навчальний план;

- програма навчальної дисципліни;

- курсові проекти (роботи);

- практики;



Реалізація дисциплін за
вибором студента

Академічна мобільність

Академічні права

Професійніправа

Диплом з відзнакою

Наукова складова

- державна атестація;

- схема оцінювання у ДВНЗ «ПДТУ».

Студент здійснює вибір з урахуванням власних потреб та упо-
добань шодо майбутньої фахової діяльності. Вибір навчальних

дисциплін у межах освітньої програми та робочого навчального

плану в обсязі не менш 25 % загальної кількості кредитів, у то-

му числі з інших рівнів вищої освіти та спеціальностей.

Можливість навчатися в іншому ВНЗ на території України або

поза її межами без відрахування з основного місця навчання, зі

збереженням стипендії та перезарахування отриманих кредитів

на основі ЄКТС.

Переваги: культурний діалог, розширення кругозору, набуття

нових унікальних професійних навичок, удосконалення нави-

чок володіння іноземними мовами і як результат підвишення

конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ри-

нку праці.

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні

Робота за фахом

Додаткова інформація
Не менше 75 % відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін

та практичної підготовки, з оцінками «добре» з інших дисцип-
лін та з оцінками «відмінно» за результатами державної атеста-
ції.

Університетська наука. Реалізація студентами здібностей і та-
лантів через участь у науково-дослідній роботі та винахідниць-

кій діяльності.



Додаток А
Каталог дисциплін за навчальним планом спеціальності
(за курсами з 5по 6, обсяг: кредити ЄКТС і години)

% Назва навчальної ис ипліни Кредитів КіЛЬКіСТЬ
Ь? д Ц ЄКТС годин

12. САПР у зварюванні 3 90

13.Технологія та обладнання паяння
.

З 90
метал1в

14.Технологіята обладнання обробки З 90

поверхонь потоками енергії
15. Проектування матеріалів для на- 3 90

плавлення та зварювання

Практична підготовка

% Науково-досл1днапрактика 6 180

: Підготовка магістерської дисертації 24 720

Всього 90 2700

вальних процесів

% .. . Кредитів Кількість
> Назва навчальн01 дисципл1ни
М ЄКТС годин

Нормативні навчальні дисципліни
Дисципліни професійної та практичної підготовки

1. Основи наукових досліджень 5 150

2.Охорона праці в галузі 3 90

3. Інженерія поверхні 5 150

Вибіркові навчальні дисципліни
4. Ділова іноземна мова 4 120

5. Цивільний захист 3 90

6.Організація, керування і плануван-
% 5 150
? ня зварювального виробництва
Щ .7.Проектування цех1в для зварюван-

.
4 120

ня 1 наплавлення

8.Математичне моделювання систем
. . . .

5 1 50
1 процес1в та методи оптим1зац1ї

9. Патентознавство та авторське пра-
4 120

во

10. Педагогіка вищої школи 3 90

11.Спеціальні розділи теорії зварю-
5 150


