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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 136 

«Металургія» 
1 - Загальна інформація 

Вищий навчальний заклад 
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський 

державний технічний університет» 

Структурний підрозділ Металургійний факультет 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Кваліфікація освітня, що 

присвоюється 
Бакалавр з металургії 

Кваліфікація в дипломі Бакалавр зі спеціальності «Металургія» 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Освітньо-професійна програма «Металургія» 

Тип диплому 

Диплом бакалавра, одиничний і додаток до диплому. 

Диплом бакалавра 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 освітньої програми 

Студент повинен виконати програму підготовки згідно 

навчального плану, який включає: 

 на базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 4 роки; 

 на базі фахової передвищої освіти не менш ніж 120 

кредитів ЄКТС, скорочений термін навчання 3 роки. 

1 кредит дорівнює 30 годинам загального навчального 

навантаження студента 

Обмеження щодо форм 

навчання 
Відсутні 

Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України 

Період акредитації 

Сертифікат про акредитацію спеціальності: 

серія НД-ІІ, номер № 0578240 від 15 березня 2016 р., 

термін дії до 01 липня 2026 р. 

Рівень / цикл програми 

Перший (бакалаврський) рівень: 

 за національною рамкою кваліфікацій (НРК) - 6 рівень; 

 за Європейською рамкою кваліфікацій для навчання 

впродовж життя (EQF LLL) – Level 6; 

 за Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої 

освіти (QF EHEA) – First cycle 

Передумови 

Наявність атестату і додатка до нього та сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання для здобувачів 

освіти на основі повної загальної середньої освіти. 

Наявність ступеню фахової передвищої освіти для 

здобувачів освіти за скороченим терміном навчання 

Мова(и) викладання Державна 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії освітньої програми не перевищує період 

акредитації. Регулярний моніторинг та удосконалення 

програми в процесі її реалізації 

Інтернет-адреса опису 

освітньої програми 
http://pstu.edu 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології виробництва 

металів та іншої продукції металургії 

http://pstu.edu/


3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

Об'єкти вивчення: наукові основи, технології та 

обладнання металургії 

Теоретичний зміст: теорія металургійних процесів 

Методи, методики та технології: експериментальні 

методи дослідження матеріалів і процесів, методи 

моделювання, спеціальні методи, технології металургії 

Інструменти та обладнання: експериментально-

вимірювальні інструменти, технологічне обладнання 

металургії, спеціалізоване програмне забезпечення 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус освітньої 

програми 

Вища освіта в галузі «Механічна інженерія» за 

спеціальністю «Металургія» 

Особливості програми 

Реалізація дисциплін за вибором студента: студент 

здійснює вибір з урахуванням власних потреб та уподобань 

щодо 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 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

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. 

Подальше навчання 
Доступ до навчання на другому (магістерському) рівні – 7 

рівні НРК 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Студентоцентроване навчання. Максимальне забезпечення 

студентам їх шансів отримати перше місце на ринку праці, 

підвищення 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 

Оцінювання 

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного 

складання письмових (усних) заліків або екзаменів з 

навчальної дисципліни, захисту курсових робіт та проектів, 

захисту звіту з практики, проходження державної атестації 

після завершення навчання і повного виконання 

навчального плану у формі публічного захисту 

кваліфікаційного проекту (кваліфікаційної роботи) або 

єдиного державного кваліфікаційного екзамену 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми металургії у професійній діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теоретичних положень та методів інженерії і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 



Загальні компетентності 

(ЗК) 

1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

2. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

4. Здатність працювати в команді. 

5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

10. Здатність працювати автономно. 

11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

13. Здатність планувати та управляти часом. 

14. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність застосовувати системний підхід до вирішення 

проблем металургії. 

2. Здатність демонструвати практичні інженерні навички. 

3. Здатність демонструвати знання і розуміння наукових 

фактів, концепцій, теорій, принципів і методів, необхідних 

для професійної діяльності в сфері металургії. 

4. Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння 

інших інженерних спеціальностей. 

5. Здатність застосовувати наукові і інженерні методи, а 

також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

типових завдань металургії. 

6. Здатність демонструвати творчий та інноваційний 

потенціал в синтезі рішень і в розробці проектів в 

металургії. 

7. Здатність виявляти, класифікувати і описувати 

ефективність систем, компонентів і процесів в металургії 

на основі використання аналітичних методів і методів 

моделювання. 

8. Здатність ідентифікувати фактори, що впливають на 

витрати в планах і проектах та керувати ними. 

9. Здатність демонструвати розуміння контекстів, в яких 

можуть бути застосовані знання металургії (наприклад, 

управління процесами та обладнанням, менеджмент, 

розробка технології тощо). 

10. Здатність дослідити та визначити проблему у сфері 

металургії, а також ідентифікувати обмеження, зокрема ті, 

що пов’язані з питаннями охорони природи, сталого 

розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків. 

11. Здатність демонструвати знання характеристик 

специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів 

металургії. 

12. Здатність працювати з технічною невизначеністю. 

13. Здатність демонструвати знання і розуміння 



математичних принципів і методів. 

14. Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення 

досягнення поставленої мети з урахуванням всіх аспектів 

вирішуваної проблеми, включно із виробництвом, 

експлуатацією, технічним обслуговуванням та утилізацією. 

15. Здатність демонструвати знання і розуміння 

комерційного та економічного контексту діяльності у сфері 

металургії. 

16. Здатність демонструвати розуміння вимог до 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 

розвитку. 

17. Здатність керувати проектами і оцінювати їх 

результати. 

18. Здатність демонструвати знання методів управління в 

металургії, які можуть бути використані для досягнення 

інженерних цілей в межах комерційного та економічного 

контексту. 

19. Здатність демонструвати обізнаність з питань 

інтелектуальної власності та контрактів у металургії. 

7 - Програмні результати навчання: 

 визначені стандартом вищої освіти спеціальності «Металургія» 

Фундаментальні та 

інженерні науки 

1. Знання і розуміння математики та інших 

фундаментальних наук, що лежать в основі металургії, на 

рівні, необхідному для досягнення інших результатів 

освітньої програми. 

2. Знання і розуміння інженерних дисциплін, що лежать в 

основі спеціальності, на рівні, необхідному для досягнення 

інших результатів програми, в тому числі певна 

обізнаність в їх останніх досягненнях. 

3. Здатність демонструвати передові знання принаймні за 

одним з таких напрямів: чорна металургія (за підгалузями), 

кольорова металургія (за підгалузями), порошкова 

металургія, електрометалургія, обробка металів тиском, 

ливарне виробництво. 

Інженерний аналіз 4. Здатність виявляти, формулювати і вирішувати 

інженерні завдання; розуміти важливість нетехнічних 

(суспільство, здоров'я і безпека, охорона навколишнього 

середовища, економіка, промисловість) обмежень. 

5. Здатність обирати і застосовувати придатні типові 

методи досліджень (аналітичні, розрахункові, 

моделювання, експериментальні); правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень та робити 

висновки. 

6. Здатність здійснювати пошук літератури, 

консультуватися і критично використовувати наукові бази 

даних та інші відповідні джерела інформації з метою 

детального вивчення і дослідження інженерних питань. 

Проектування в металургії 7. Здатність розробляти і проектувати, складні вироби, 

процеси і системи, які задовольняють встановлені вимоги, 

що передбачає обізнаність про нетехнічні (суспільство, 

здоров'я і безпека, навколишнє середовище, економіка і 

промисловість) аспекти, обрання і застосовування 



адекватної методології проектування, у тому числі 

інструментів автоматизованого проектування. 

8. Здатність демонструвати знання передових досягнень 

металургії, управління проектами та бізнес-практик у 

відповідній спеціальності, зокрема оцінювання ризиків і 

управління змінами, і бути в курсі їх обмежень. 

Інженерна діяльність 9. Здатність обирати і використовувати системи управління 

і організації металургійного виробництва .  

10. Здатність обирати і використовувати відповідне 

обладнання, інструменти та методи у металургії. 

11. Розуміння застосовуваних матеріалів, обладнання та 

інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їх 

обмежень. 

12. Здатність поєднувати теорію і практику для вирішення 

інженерних завданьметалургії. 

13. Здатність демонструвати розуміння проблем здоров'я, 

безпеки і правових питань та відповідних обов'язків згідно 

із спеціальністю, соціальних та екологічних наслідків 

технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо 

дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної 

практики. 

14. Здатність застосовувати норми інженерної діяльності у 

металургії. 

Загальні навички 15. Здатність ефективно співпрацювати і спілкуватися з 

питань інформації, ідей, проблем та рішень, що стосуються 

спеціальності, з інженерним співтовариством і 

суспільством загалом. 

16. Здатність розпізнавати необхідність і самостійно 

навчатися протягом життя. 

17. Здатність демонструвати розуміння широкого 

міждисциплінарного контексту металургії. 

 визначені ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

Знання і розуміння 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та 

професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних 

досягнень розв’язання складних непередбачуваних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності 

та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію 

інформації (даних), вибір методів та інструментальних 

засобів, застосування інноваційних підходів. 

2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійної діяльності. 

Застосування знань і 

розумінь 

3. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у металургійній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

4. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, 

проблем, рішень та власного досвіду у металургійній галузі 

професійної діяльності. 

Формування суджень 5. Управління комплексними діями або проектами, 

відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних 

умовах. 



6. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб 

та/або груп осіб. 

7. Здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію. 

8. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

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 забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

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 

забезпечення 

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, у тому числі самостійної 

роботи студентів. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

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 іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Іноземцям та особам без громадянства створюються 

належні умови для вивчення державної мови. 



 


