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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 136 «Металургія»
1 - Загальна інформація

Вищшйнавчалы-шйзаклад Державний вищий навчальний заклад «Приазовський
державний технічний університет»

Структурншй підрозділ Металургійний факультет
Ступінь вищої освіти Магістр
Кваліфікація освітня,що
присвоюється

Магістр з металургії

Кваліфікація в дштломі Магістр з металургії
ОфіціЇп-[а назва освітньої
програми

Освітньо-професійна металів
ТИСКОМ»

програма «Обробка

ТШ диплому

Диплом магістра, одиничний і додаток до диплому
Диплом магістра з відзнакою, одиничний і додаток до
диплому (не менше 75 % відмінних оцінок з усіх
навчальних дисциплін та практичної підготовки з
оцінками «добре» з інших дисциплін та з оцінками
«відмінно» за результатами державної атестації)

Обсяг освітньоїпрограми

Студент повинен виконати програму підготовки згідно
навчального плану, який включає 90 кредитів ЄКТС (1
кредит дорівнює 30 годинам загального навчального
навантаження студента)

Обмежеі-п-[я щодо форм
навчаішя Відсутні

Акредитуючаорганізація Акредитаційна комісія України

Період акредитації
Сертифікат про акредитацію спеціальності:
серія НД-ІУ, номер М 0578244 від 15 березня 2016 р.,
термін дії до 01 липня 2026 р.

Рівень / цикл програми

другий (магістерський) рівень:
. за Національною рамкою кваліфікацій (НРК) * 7
рівень;
. за Європейською рамкою кваліфікацій для навчання
впродовж життя (ЕОР ЬЬЬ) * Ьеуе] 7;
- за Рамкою кваліфікацій Європейського простору
вищої освіти (ОР ЕНЕА) * Зесопсі сус1е.

Передумови Наявність ступеня бакалавра
Мова(и)викладання Державна

Терміндії освітньої
програми

Термін дії освітньої програми не перевищує період
акредитації. Регулярний моніторинг та удосконалення
програми в процесі її реалізації

Інтернет-адресаошсу
освітньоїпрограми

Ьпр://рзш.ес1и

2 - Мета освітньоїпрограми
Підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології
виробництва металів та іншої продукції з обробки металів тиском

3 - Ха актеристика освітньоїпрограми
Об'єкти вивчення: наукові основи, технології та

Предметнаобласть
обладнання з обробки металів тиском
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і

використовувати сучасні технології металургійного
виробництва.



Теоретичний зміст: виробництва
металургійної продукції.

теорія процесів

Методи, методики та технології: експериментальні
методи дослідження матеріалів і процесів, методи
моделювання, спеціальні методи, технології металургії
відповідно до обробки металів тиском.
Інструменти та обладнання: експериментально-
вимірювальні інструменти, технологічне обладнання,
спеціалізоване програмне забезпечення.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Основншй фокус освітньої
програми

Вища освіта в галузі «Механічна інженерія»
спеціальністю «Металургія»

38.

Особливостіпрограми

Реалізація дисциплін за вибором студента: студент
здійснює вибір з урахуванням власних потреб та
уподобань шодо майбутньої фахової діяльності. Вибір
навчальних дисциплін у межах освітньої програми та
робочого навчального плану в обсязі не менш 25 %
загальної кількості кредитів, у тому числі з інших рівнів
вищої освіти та спеціальностей.
Університетська наука: реалізація студентами
здібностей і талантів через участь у науково-дослідній
роботі та винахідницькій діяльності.

4 - ПрИДаТІ-ІЇСТЬ ВІШУСКНИІЄЇВ ДО працевлаштування та ПОДаЛЬШОГО навчаІ-п-[я

Придатність до
працевлаштування

Набуття сукупності знань, умінь, навичок, володіння
підходами для вирішення виробничої ситуації, а також
здатність і бажання до неперервного удосконалення та
професійного розвитку. Робота за фахом. Право
викладання у ВНЗ

Подальше навчаі-п-[я Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому)
рівні і 8 рівні НРК. Аспірантура.
- Викладання та оцінювання

ВШСЛаДЗІ-П-[Я та навчаш-[я

Студентоцентроване навчання. Максимальне
забезпечення студентам їх шансів отримати перше місце
на ринку праці, підвишення їхньої «вартості» у
працедавців, задоволення тим самим актуальних потреб
останніх. Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття,
самостійна робота на основі підручників та конспектів,
консультації із викладачами

Оцішоваі-п-[я

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного
складання письмових (усних) заліків або екзаменів з
навчальної дисципліни, захисту звітів з педагогічної і

науково-дослідної практик, проходження державної
атестації після завершення навчання і повного виконання
навчального плану у вигляді захисту випускної
кваліфікаційної роботи.

Ф - Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Здатність розв”язувати складні задачі і проблеми у
металургії або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності 1. Здатність проведення досліджень на відповідному



(ЗК) р1вн1.
2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
з різних джерел.
3. Здатність бути критичним і самокритичним.
4. Навички міжособистісної взаємодії.
5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети.
6. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності).
7. Цінування та повага різноманітності та
мультикультурності.
8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
9. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
11. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
12. Визначеність і наполегливість шодо поставлених
завдань і взятих обов”язків.
13. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.
14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
15. Здатність усвідомлювати людські можливості та
гендерні проблеми.

Спеціальні (фахові)
компетентності (ФК)

1. Здатність працювати в групі над великими проектами в
галузі металургії.
2. Здатність застосовувати системний підхід до
вирішення інженерних проблем на основі досліджень в
рамках обробки металів тиском.
3. Здатність розуміти потреби користувачів і клієнтів і
важливість таких питань як естетика у процесі
проектування в металургії.
4. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні,
етичні, економічні та комерційні міркування, що
впливають на реалізацію технічних рішень в металургії.
5. Здатність демонструвати розуміння ширшого
міждисциплінарного інженерного контексту і його
основних принципів при вирішенні металургійних
проблем.
6. Здатність демонструвати розуміння необхідності
дотримання професійних і етичних стандартів високого
рівня при вирішенні проблем.
7. 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).
8. Здатність демонструвати розуміння відповідних
кодексів практики і промислових стандартів у
металургійному виробництві та наукових дослідженнях в
сфері металургії.
9. Здатність демонструвати широке розуміння проблем
якості в металургії.



10. Здатність досліджувати, аналізувати і

вдосконалювати технологічні процеси в обробці металів
тиском.
11. Здатність виявляти об”єкти для вдосконалення
техніки і технології відповідно до обробки металів
тиском.
12. Здатність науково обґрунтовувати вибір матеріалів та
обладнання для реалізації металургійних технологій.
13. Здатність оцінювати ризики при плануванні або
впровадженні нових технологічних процесів у металургії.
14. Уміння грамотно здійснювати аналіз і синтез при
вивченні технічних систем у металургії.
15. Уміння вибирати і застосовувати на практиці методи
дослідження, планування і проводити необхідні
експерименти, інтерпретувати результати і робити
висновки щодо оптимальності рішень, шо приймаються.
16. Уміння враховувати сучасні тенденції проектування
технологій в металургії.

7 - Програмні результати навчаІ-п-Ія:
. визначені стандартом вищої освіти спеціальності«Металургія»

Спільні вимоги 1. Здатність обґрунтувати оптимальну схему
металургійного виробництва з урахуванням його
особливостей для подальшого визначення оптимального
режиму роботи металургійного агрегату в обробці
металів тиском.
2. Здатність визначити види та процедури випробувань
якості кінцевої продукції, методи подальшого
поліпшення якості кінцевої продукції.
3. Уміння за допомогою спеціалізованих сучасних
методів та засобів обробляти статистичні дані,
розраховувати та оптимізувати технологічні параметри.
4. Уміння розробити заходи з охорони праці та
навколишнього середовища при проведенні досліджень
та у виробничій діяльності.
5. Уміння скласти психологічний портрет людини,
підібрати робітників на визначені посади, знайти шляхи
виходу з конфліктної ситуації для ефективного
управління персоналом.
6. Уміння розробити стратегію розвитку організації,
прийняти управлінське рішення з складної управлінської
проблеми в екстремальних умовах, оцінити
документально оформлене управлінське рішення.
7. Здатність та уміння сприймати та розуміти науково-
технічну іноземну літературу зі спеціальності, складати
науково-технічну документацію іноземною мовою;
спілкуватися на професійні теми іноземною мовою.
8. Здатність пояснювати процеси, що відбуваються на
основних етапах металургійного виробництва, відповідно
до обробки металів тиском.
9. Здатність застосовувати набуті теоретичні знання, зокрема
з фізичної хімії, термодинаміки і кінетики, в інженерній
практиці відповідно до обробки металів тиском.



10. Здатність співвідносити хімічний склад, структуру і
властивості матеріалів металургійного виробництва.
11. Здатність формувати структуру і властивості
продукції металургійного виробництва відповідно до
обробки металів тиском та потреб замовників.
12. Здатність аналізувати і вирішувати складні інженерні
проблеми в металургії.
13. Здатність аналізувати енергетичну ефективність
технологічного обладнання, відповідно до обробки
металів тиском, та пропонувати заходи з
енергозбереження.
14. Здатність пропонувати нові технічні рішення і

застосовувати нові металургійні технології відповідно до
обробки металів тиском.
15. Здатність організовувати і керувати лабораторним
контролем сировини і продукції металургійного
виробництва відповідно до обробки металів тиском.

Додаткові вимоги до
результатів навчання за
освітньо-професіЇп-юю
програмоюпідготовки
магістрів

16. Здатність обрати і обґрунтувати вихідну сировину,
матеріали та напівпродукти відповідно до умов
металургійного виробництва за обробкою металів тиском
з урахуванням технологічних та інших невизначеностей.
17. Здатність розрахувати витратні показники сировини,
матеріалів та енергії для впливу на продуктивність
агрегату та на якість кінцевого продукту за обробкою
металів тиском з урахуванням технологічних та інших
невизначеностей.
18. Уміння з урахуванням суперечливості вимог скласти
проект технологічної інструкції відповідно до обробки
металів тиском.
19. Уміння виконати фрагменти маркетингової програми
і стратегії маркетингу, оцінити шляхи просування
металургійної продукції до споживача, методи
встановлення цін на неї.
20. Здатність виконати аналіз змісту
зовнішньоторговельного контракту, оцінити його
переваги та ризики з позиції конкретного підприємства і

визначити доцільні заходи щодо його виконання.
21. 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.
22. Здатність керувати складними металургійними
процесами.

. визначеніДВНЗ «Приазовський державншй технічншй університет»
ЗнаІ-п-[я і розумію-[я 1. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі

навчання та професійної діяльності на рівні новітніх
досягнень, які є основою для оригінального мислення та
інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької
роботи;
2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або
професійній діяльності та на межі предметних галузей.

Застосуваннязнань і 3. Здатність розв”язувати складні задачі і проблеми у



розумінь металургійній галузі професійної діяльності або у
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень,
та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог;
4. Розв”язання складних задач і проблем, що потребує
оновлення та інтеграції знань, часто в умовах
неповної/недостатньої інформації та суперечливих
вимог;
5. Провадження дослідницької та/або інноваційної
діяльності;
6. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків,
а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують до
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;
7. Використання іноземних мов у професійній діяльності.

Формування суджень 8. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних
умовах, що потребує застосування нових підходів та
прогнозування;
9. Відповідальність за професійний розвиток
професійного знання і практик, оцінку стратегічного
розвитку команди;
10. Здатність до подальшого навчання, яке значною
мірою є автономним та самостійним.

Відомості про освітні
компоненти

. навчальний план (нормативна і варіативна частини),
робочий навчальний план, індивідуальний навчальний
план;
. програма навчальної дисципліни;
. курсові проекти (роботи);
. практики;
. державна атестація;
. схема оцінювання у ДВНЗ «ПДТУ».

8 - Ресурсне забезпечеІ-п-[я реалізації програми

Кадрове забезпечеьшя

Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних і педагогічних працівників ДВНД «ПДТУ»
та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань
на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах.
Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних,
наукових і науково-педагогічних працівників

Матеріально-технічне
забезпечеІ-п-[я

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для
організації освітнього процесу, у тому числі самостійної
роботи студентів.

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечеІ-п-[я

Забезпечення наявності інформаційних систем для
ефективного управління освітнім процесом.
Забезпечення ефективної системи запобігання та
виявлення академічного плагіату у наукових працях
працівників ДВНЗ «ПДТУ» і здобувачів вищої освіти

9 - Академічна мобільність

Національна і Міжнародна
кредитна мобільність

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 навичок володіння іноземними мовами і

як результат підвищення конкурентоспроможності на
внутрішньому та зовнішньому ринку праці.

Навчання інозеМІ-шх Іноземцям та особам без громадянства створюються
здобувачів вищої освіти належні умови для вивчення державної мови.


