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пpo ПpoвеДення aкpeДиТaцiйнoi ексПеpTизи з пiДгoтoвки мaгiстpiв Та
. пеpепiлгoToBки фaхiвuiв y гaлyзi 0505 <MaшинoбyлyBaння тa мaтеpiaлooбpoбкa''

(13 Mехaнiчнa iнrкенеpiя), 3a HaпpяMкoIи 6.050503 <<Marшинoбyлyвaння>>
сПецiaЛЬHiсТЬ l33 Гaлyзеве маtшинобy.цyBaнHя' спецiaлiзaцiя 8.05050302
<IнстpyмеHTaЛнr виpoбниЦтво>> y {еpxсaвному Bищoпty нaBЧaЛЬнovry зaклaДi
<<Пpиaзовський Деp)I(aBIrий теxнiчний yнiвеpситет>

Biдпoвiднo Дo нaкaзy Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни вiл |з'12'20|6 p. Nl 354-4
rксПеpТнa кoмiсiя y склaлi:

гoЛoBи кoмiсii

Киpиненкo Iгop Геopгiйовин ,цекaI{ мехaнiчнoгo фaкyльтетy Хapкiвськoгo
нaцioнaльнoГo aBToМoбiльнo-лopo)КнЬoГo yнiвеpситеTy' .цoкTop теxнiчних нayк, пpoфесop;

членiв кoмiсiТ:
Бiлoдiденкo Cеpгiй BалентинoBиЧ - зaвiдyвaч кaфелpи МarrJин Тa aгpегaтiв
метaтlypгiйногo виpoбниЦтвa HaцioнaльнoТ метaлypгiйнoТ aкaдемiТ УкpaТни, ДoкTop
теxнiчниx нayк, пpoфeсop:

в пеpioл з 19.12'20|6 p. Пo 21,'|2'2016 p. безпoсrpr.ц}rЬo нa мiсцi ПpoBrЛa aкpелитauiйнy
ексПеpTизy дiяльнoстi .(еpжaвнoГo BиЩoГo нaBЧaJIЬнoГo ЗaкЛaДy кПpиaзовський деpжaьниiт,
технiчний yнiвеpситет> з пi.цгoтoвки мaгiстpiв тa пеpепiдгoтoвки фaхiвцiв спецiальнoстi 1З3
Гaлyзеве мaшинoбy.цyBaння спецiaлiзaцiя 8.05050302 <IнстpyМенТaлЬHе виpoбництвo>'

Пpoведення aкpеДиTaцiйнoТ ексПеpTизи здiйснroвaлoсЬ y вiдпoвiднoстi дo BиМoГ
нopМaтиBl{иx лoкyментiв МiнiстеpсТBa oсвiти i нayки УкpaТни щo.цo лiuензyвaння i
aкpе.циTaЦiТ зaклaдiв oсвiти.

Ha ексПеpTизy бyлo пo.цarro всi неoбxiднi ДoкyN/trнTи, якi pеГЛaМенTyюTЬся
<ПoлoженI{яM Пpo aкpеДиТaЦiю вищиx зaклa.цiв oсвiти>' зaтBеpД)кеним Кaбiнетoм Miнiстpiв
УкpaТни J\b 978 вiд 09.08.2001 poкy, J\Ъ l380 ьtд29,О9.2003 poкy" j\ъ1 l l7 вiд23.|2.20|5 poкy.

B pезyльтaтi пеpевipки нaяBHиХ B opиГiнaлi лoкyментiв i знaйoмстBa з реaJIЬниМ
сTaнoМ пiДгoтoвки фaхiвшiв нaзвaнoТ BиЩе спецiaльнoстi кoмiсiя BсTaнoBиЛa нaсTyПне.

l. ЗAгAЛЬI{A XAPAкTЕPисTикA

Пoвна наЗв() вuщo?o Hсlвчсl:lьHo?o зак.lаdуz flеp>кaвний вищий нaвчальний
закЛaД кПpиaзoвський Дер)кaBIrий технiчний yнiвеpситет> (!BHЗ ..П.цТУ'').

IОpuduuна аdpеcа: 87500, УкpaТнa, м. МapiyпоЛЬ, Byл. УнiвеpситеТсЬкa, 7,
Tелефoн: (0629) зз-з4-16. Фaкс: (0629) 52-99-24. Е.mаil: offiсе@pstu.еdu

Кеpiвник.цBHЗ кП[TУ> - pекTop Boлotпин B'ячеслaв Степaнoвич. Зaймaс цIo Пoс4цy
з 04'2003 p. oсвiтa Bищa. Зaкiнчив Ждaнoвський метaлypгiйний iнститут y |975 P.,
пpoфеоop, .цoКтop технiчниx Irayк.

Пpиaзoвський леpхсaвний технiчний }тriвеpситет (ПДTУ) сTBopeнo ПoсTaнoBoIо
Кaбiнeтy Miнiстpiв УкpaТни вiд 25 ЛисToПaДa 1993 poкy J\9 956 нa бaзi MapiyпoльсЬкoгo
метaлypгiйнoгo iнститyтy, якиЙ бyв ствopений у листoпaДi l930 poкy i дiяв як венipнiй,
ГoTyBaB спецiaлiстiв без вiлpивy вiл виpoбницTвa з П'яTи спецiaльнoстей.

Пpиaзoвський деpжaвний технiчний yнiвеpситеT oДин з пpoвiдних uентpiв
пiвДеннoгo сХoДy УкpaТни з пiДгoтoвки фaхiвuiв ДЛя piзних гaлyзей нapo.цнoГo

I.Г. Кupuченкo



ГoсПoДapсTBa.
Piпrенням .{еpжaвнoТ aкpе.ЦитaцiйнoT кoмiсiТ Мiнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни вiл

2| квiтня 2006 poкy Пpиaзoвський леpжaвний технiчний yнiвеpситеT aTесToBaнo зa
ЧеTBеpTиМ piвнем aкpелитauiТ'

З 2009 poкy yнiвеpситеT Мaс rraзBy fiеpэкaвний вишiий нaвчaльний зaкЛaД
<<Пpиaзoвський Деp}I(aBHий технiчний yнiвеpситет>.

oснoвними yсTaнoBчиМи ДoкyМенTaми, щo зaбезпеЧytoTЬ F{a.цaнНЯ освiтнix ПoсЛyГ з
пi.цгoтoвки фaхiвuiв З BиIцoto oсвiтoю в /]BHЗ кПflТУ>. с:

1. Стaтyт !еpжaвноГo BищoГo HaBЧaЛЬHoГo зaкЛaДy кПpиaзoвський леpжaвний
технiчний yнiвеpситет>. пpийнятий кoнфеpенuiскl TpyДoBoГo кoЛекТиBy 5 .rеpвня 2008
poкy (стaтyТ ЗapессTpoBaнo Miнiстерствoм oсвiти i нaуки УкрaТни 9 сiчня 2009 poкy Тa
BикoнaBЧиM кoмiтетoм Mapiyпсl-пьськoТ мiськoi. paди 1 1 лroтoгo 2009 p.. pесстpauiйнa
спpaвa J\Ъ l27400500l3001784).

2. Лiцензiя сеpiя AЕ Nq636484 ДaTa BvIДaчi 17.06.2О15 рoкy нa нaДarrня oсвiтнiх
ПoсЛyГ ПpиaзoвськиМ ДеpжaBниM TеХнiчним yнiвеpситеToМ, ПoB,язaHиХ з oДеp)кaнням вищoТ
oсвiти нa piвнi квaлiфiкauiйних BиМoГ .цo бaкaЛaвpa, спеЦiaлiстa, мaгiстpa (в т.н. для
iнoземних гpoмaлян).

3. Сеpтифiкaт сеpiя HД-IV Nb 0555498 теpмiн дiТ дo 01.07 .2О l7 poкy Пpo aкpеДитaцiro
Пpиaзoвськoгo ДержaвнoГo технiчнoгo yнiвеpситетy Щo.цo BизHaння aкpеДиToBaниM зa
чеTBеpTиМ piвнем.

4. CвiдoцтBo Пpo Деp)I(aBI]-у pесстpauirо N! 020708l2 видaне Дoнецьким oблaсним
yпpaвлiнняМ сTaTисTики 30. |2.|999 p.

Устaнoвчi ДoкyМенTи ДBI-iЗ 
..П.цТУ'' Пpе.цсTaBЛенi y пoвнoму oбсязi.

Haвчa'rьний пpouес у ПДТУ зaбезпен1,toть 42 кaфелp. y склaлi яких Прaцюють 49
дoктopiв нayк, пpoфесopiв. l8l кaндидaТa нayк. .цoЦеHTa' l3 aкaдемiкiв i член-кopеспoндентiв
ГaJryзеBиx i 11 зapyбiжних aкaдемiй нayк. 3 ЗaсЛy)кеHих дiячi HaУI<I4 i теxнiки УкрaТни, l
зaсЛy)кений пpaшiвник нaрoДнoТ oсвiти Укpaiни. -laypеaТи !еpхtaвнoТ пpемiТ УкpaТни. премiТ
Paди Miнiстpiв УкpaТни.

!o склaлy yнiвеpситеТу BХoДяТЬ:
. Iнститyт пiДвиЩення квaлiфiкauiТ i пеpепiлГoТoвКи iнженеpних кaдpiв,

ствopений Haкaзoм мiнiстpa oсвiти i нayки УкpaТни J\Ъ 318 вiд l5.l l . l994 poкy У
вiдпoвiднoстi дo pirпення мirкгaлyзевoТ aтестaцiйнoТ кoмiсiТ вiд 30.06.|994 poкy, пpoтoкoл Nl
1212.

. HaвчaЛЬнo-нayкoвий iнститyт мехaнiки i тpaнспopTy, сTBopений згiДнo IIИcTa
Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкрaТни вiд 23 Гpy.цня 2004 poкy нa пi,цстaвi pirпення BченoТ
Paли yнiвеpсиТеTy. нaкaз вiд 16 ЛЮToГo 2005 рoкy. Jф 19-05:

. HaвчaЛЬнo-нayкoвий iнститyт екoнoмiки i менеДхtltенTу. сTBopений Haкaзoм
вiд 3 l .08.2006 poкy.  Jф 96-05;

. 8 фaкyльтетiв сoцiа,.tьнo-гyмaнiтaрний. ме.гaлyргiйний. екoнoмiнний,
енеpгетинний. мaшинoбy.цyBaння Тa зBapЮBaFIHя. iнженеpнoТ тa мoвнoТ пiДгoтoвки.

фaкyльтет TрaнсПopTних TехнoЛoгiй. фaкyльтет iнфopмaцiйних технoлoгiй:
. 3 кoледжi _ Mapiyпoльський мarшинoбyдiвний кoЛе.ц)К ДBHЗ кП{ТУ>, (нaкaз

вiд 29,09,2ОIО poкy Nc 153.05): Мapiyпoльський кoЛед)К ДBHЗ кП!ТУ> (нaкaз вiд
22.О4.2009 poкy NЪ 94-05, нaкaз Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни N9 331 вiд l6.04.20О9
poкy кПpo реopгaнiзauiro стpyкTypниХ пiдpoздiлiв П!ТУ>,); Maрiyпoльський мехaнiкo-
метaлypгiйний кoлеД>к (нaкaз вiд l8.1 1.2010 poкy Nl |76-О5)

. Haкaзoм МiнiсTерсTBa oсвiти iнayки УкpaТни вiд 12.0|.2004 poкy' Nb 9 нa бaзi
MapiyпoльсЬкoГo пpoфесiйнoго бyлiвнoгo лiцею сTBoренo Лiцей ПpиaзoвськoГo ДrpжaвнoГo
TеХнlЧнoГo yнlBеpсиTеTy:

. Haкaзoм MiнiсТеDсТBa oсвiти i  нayки УкpaТни вiд 05.05.2000 рoкy" Ns l77 в

Гoлoва кo,1,1icil. Г. Кupuнеl-tкo



сTpyкTypi ПpиaзoвськoГo ДеpжaBнoГo теxнiчнoгo yнiвеpситеTy сTBoренo Мapiyпoльський
кoЛе.цж.

Пpиaзoвський леpжaвний технiчний yнiвеpситеT ГoTyс фaхiвuiв зa III _ IV oсвiтньo _
квa,тiфiкauiйними piвнями з 44 спецiaльнoстей, y ToMy числi зa oсвiтньo - квa,тiфiкaцiйним
piвнем кбaкaлaвp>> - 27 cлeцiaльнoстей, зa oсвiтньo - квaлiфiкaцiйним piвнем <спецiaлiст> -
30 спецia,тьнoстей, зa oсвiтньo - квa,riфiкaцiйним piвнем кмaгiстp> - 44 спецiarrьнoстей.

B yнiвеpситетi дiють: aспipaнTypa, ДoкTopaнrypa, тpи спеuiaлiзoвaнi вненi paди iз
зaхисTy .цoкToрськиx i кaнДиДaтсЬкиХ дисеpтauiй, зa ПoToЧI{ий piк зaХищеFIo 7 .Цoктopських
лисеpтaшiй тa l8 кaнди,цaТсЬкиХ'

Cтaнoм нa 01 ' 10.2016 poКy кoHTинГент стy,. 'Iентiв Пpиaзoвськoгo Деp)кaBнoГo
технiчнoгo yнiвеpситеТy скЛaДaс 6476 ociб. y ToМy числi 44З4 зa JIеHHoЮ фopмoro нaBЧaння,
2О42 лo зaoчнiй фopмi  HaBЧaнHя.

Bипyскники П!TУ ПpaцевЛaшТoByЮТЬся нa пiлпpисMсTBa УкpaТни нa 97 -98%'

!иплoм yнiвеpситеTy BиЗнaсTЬся зa КopДoнoМ.
B uiлoмy в ПДТУ нa 42 кaфелрaх Прaцroс 323 rптaтниХ BикЛaДaнiв, З них _ 49

пpoфесopiв, лoктopiв rrayк. Щo сTaHoBить l5.2%. тa l8l дoцентiв. кaнДиДaTiв нayк, щo
сTaнoBиTЬ 56 % вiд штaтнoГo poзкЛaДy. B uiлoмy пo yнiверсиTеTy кiлькiсть виклaДaнiв, Щo
Ma}oTЬ вченi стyпенi сTaнoBиTЬ 7|,2oh.

Унiвеpситет Мaс |6 нaBЧaЛЬнo-HayкoBих кoрпyсiв, зaГaJlЬнa ПЛoЩa нaBЧaль}IиХ
кopпyсiв 68697,4 кB. М.; бiблioтекy з чиTaлЬниМи зaЛaМи i книrккoвим фoнлoм Пoнa.ц 5|7|65
пpимipникiв, зaгaльнoro ПЛoЩею 2045 кB. М.; 43 кoмп'юТеp}rих кЛaси" цеHтp кoмtl'toтеpниx
технoлoгiй, oб'сДнaниx y ЗaГaЛЬнy yнiвеpсиTеTсЬкy Mеpе)кy з BиХoДoМ в Iнтеpнет] нaвЧa,.IЬнo-
сПopTиBний кoмплекс з сПopTиBниМи зaЛaМи, стaДioн З tIJTyчF{иМ ПoкpиTTяМ. зaГaЛЬнo}o
ПЛoще}o 494|,6 кB. М.:2 стyлентсЬких ГypTo)киTКи, зaГаJTЬнoto ПЛolце}o l0l l l ,4 кв. м.;
сTyДенTсЬкy Цaльнrо, сTyДеFrTсЬке кaфе <oрбiтa>" 5 бyфетiв: сaнaтopiй-пpoфiлaктopiй,
oзДoрoBчo-сПopTиBний тaбip кoлiмп> нa yзбеpеlкжi AзoвськoГo Mopя.

Для ,цoзвiлля i сaмopеaлiзaцiТ сту.ЦентськoТ rцoлo,цi ПpaЦroюТЬ кyЛЬТypнo-
пpoсвiтниuький центp, сTyДеHTський клyб кМеoТiдa>. мyзинний ТеaТp-сТy.цiя. теaтp мoди
кMaгiя>, тypистинний клyб кСкiфи>>. кoЛекTиBи хyДсlжньoТ сaмo,1iяльнoстi. Життя
yнiверситетy висвiтлtoсТЬся нa стoрiнкaХ Гa]еТ кCтyДентськa opбiтa>, кПapa с yТрa)) Тa y
зaсoбaх мaсoвoТ iнфopмauiТ мiстa.

Зa yспiхи i Досягнення в oсвiтi тa нayшi ПДТУ нaГopo,ц)кений Пoчеснolo ГpaмoТolo
BеpхoвнoТ Paли УкpaТни. вiДзнaчений MiнiстеpстBoМ Hayки i oсвiти УкpaТни. с ЛaypеaToМ
pейтингy кl00 кpaших пiдпpисмств УкpaТни)' HaГopoДжений opДенoм кЗa poзвитoк нayки i
oсBiTи), бpoнзoвotо Мr.цaЛЛ}o кСyнaснa oсвiтa в УкpaТнi>, пoчесЕIиM знaкoМ кЛaвpи Слaви>,
нaгopoДo}o кСoфiя КиТвськa>. У 2008 poui П!ТУ yлoстoсний пoчеснoГo зBaння кЛiдеp
нaцioнa'тьнoТ oсвiти> i пiлтвеpл)кyс це ЗBaння B}I(е B тpетiй paз. Пiлтвеpлженi ПoBнoBaжеI{ня
нa мirкнapoднi сеpтифiкaти IСo.900l тa IСo-l400l. УнiвеpсиТеТ yДoсTo€нo Bищиx FraГopo,ц
нa BисТaBкaх кoсвiтa тa кap'сpa - 201|> тa <oсвiтa тa кaр'сpa - 2012D виrцoi нaГoрoДи -
кГpaн . При)' ЗoлoтоТ медaлi в нoмiнaцiТ <<Iннoвaцiйний poзBиТoк с.lсвiти тa сyнaснi
пеДaгoгiчнi технoлoгiТ>' Тa .{иплoмiв y нoмiнauiТ кКoмплексний пiдхiд y oсвiтньoТ
Дiяльнoстi вищoТ шIкoЛи)). Пid,'omottка clllуdенmiв с,nеt1itt.lьнrlcmi 8.05050302
кIнcmpуменmаlьне вupoбнuцпlвo>, яка акpеdumoвана За IV piвне.ll (cеpmuфiкаm npo
акpеdumацiю - сеpiя HД-IV J\Ъ 0555498/' npoвodumьcя зzidно з .lit1ензiсю kepiя AЕ
Ne636484).

Згiднo з нaкaзoм pекTopa пpo зaкpiпЛеHIJя спецia,lьнс.lстеЙ пiДгoТoBкy фaхiвuiв зa
спецia'тьнiстю 8.05050302 <IнстpyменT&цЬне виpoбниЦтвo> здiйснroс кaфелpa
кMетaлopiзaльнi BеpсТaTи Ta iнстрyменти> (BI) фaкyльтетy мaшинoбyДyвaння Ta
ЗBapЮBaння П!TУ.

Гoлoва Кo'Micii I'Г' Кupuченкo



Кaфелpa <Мета,ropiзaльнi BеpсTaТи Ta iнстpyменти>. ЗaснoBaнa y склaлi
МapiyпoльсЬкoГo метa,тypгiйнoгo iнстиTyTy y l968 poui.

Haвчaльний Пpoцес Ha кaфелpi кМетaлoрiзaльнi BеpсТaTи Тa iнстpyп.tенти>
зaбезпенytoть l0 IIITaTFIиХ BисoкoкBaЛiфiкoвaних виклaД.aчiв, З якиx: l - пpoфесop,.цoкTop
нayк; 5 - .цoцентiв, кaн.циДaтiв нayк ; 2 _ cтaулi виклaДaчi без нayкoBoГo cтулeня, 2 -
aсисTенTи без нayкoвoГo сТyПеня.

2. ФOPMУBAHHЯ кoHTиtIГЕнTУ сTУДЕнTIB

Пpoфopiснтaцiйнa poбoтa шopiннo Пpoвo.циТЬся в yсix нaBЧЕL'IЬt{иХ зaкЛaДaх (rпкoлax,
технiкрlax, ПТУ) мiстa i paйoнiв. Фopми ПpoBеДеHня пpoфopiснтaцiйнoТ poботи
piзнoмaнiтнi: пpoвoдяТЬся зyстрiнi виклa.цaчiв yнiвеpситеTy з BиПyскникaМи шкiл, День
вiдкpитих двеpей, .цaIоТЬся oГoЛoll]ення в мiсцевi гaзети нa paлio i телебaчення Toщo.
Сл1xaнaми вiДдiлення дo вyзiвськoТ пiдгoтoвКи Пеpевa)кнo с BиПyскF{ики i yннi мiських
tпкiл. oгoлotпення Пpo yMoBи Ta ПpaBиЛa пpийoмy i спецia,'rьнoстi в ПДТУ ДpyкyЮTЬся B
ГaзеTaх кПpиaзoвский paбoний>. кBестник ПpиaзoBья)). кПiвденнa зopя). кИЛьиневец>,
кAзoвський МaшIинoсТрoиТеЛЬ). Кpiм ToГo. lцoрoКу в yнiверсиTеТсЬкoMy ЧaсoПисy
кСтyлентськa opбiтa) .цaсTься iнфopмauiя Пpo спецiaльнoстi i yмoви BсТyПy лo yнiверсиTrТy.
CпецiaпьнO Д'Ля aбiтypiснтiв виДaнo pеКЛaMне виДaння кПpиaзoвський деp)кaвниЙ технiчний
yнiвеpситет. Дoвiдник ДЛя стyлентiв i aбiтypiснтiв>. B HЬoМy .ЦoкЛaДнo рoзпoвiлaсTЬся Пpo
iстopiro сTBopення yнiвеpситетy, йoгo сTpyкТypy, спецiaльнoстi тa yМoBи пpийoмy.

flля зaбезпечення пiДгoтoвки якiснoгo нaбopy стyДентiв нa пеpший кyрс HaBЧaн}Iя B
Приaзoвськoмy .цеp)кaвнoМy теxнiннoмy yнiвеpситетi бyло сTBoрrнo вiддiлення .цo
вyзiвськoТ пiДгoтoвки (нaкaз вiд 28 квiтня 2005 poкy N9 63-05).

Pектopaтoм ПpиaзoBсЬкoГo ДержaвнoГo технiчнoгo yнiвеpсиTеTy ДЛя кoop.цинaцiТ
нaBчaJIЬниx плaнiв i пiдвищення piвня пiДгoтoвки BиПyсКHикiв сеpелнiх шlкiл i технiкyш,тiв
opгaнiзoвaнo нaвЧaЛЬнo-нayкoBo-Bиpoбниний кoМПЛекс ''ПpиaзoB'я''. .цo скЛa.цy якoГo
ввiЙшли Беp,tянський деpжaвний пеДaгoгiчний yнiвеpситет" Тaвpiйськa Деp)I(aBнa
aгpoтехнivнa aкa.цеМiя мiстa Мелiтoпoля, технiкyми ПpиaзoвсЬкoГo ДеpжaвнoГo технiчнoгo
yнiвеpситетy, лiцей. rrlкoЛи мiстa Мapiупoля i БерДянськa, метaлypгiйнi кoмбiнaти
<Aзoвстaль>. BAТ МMК iм. Iллiчa. кoнцеpi{ кAзoвмarш>. нavКoBo..цoслi.цнa ЧaсTинa,
aлмiнiстpaТиBl{o-yПpaвлiнськi вiддiли тa iнrшi дoпoмiжнi пiлрoзлiли.

У paмкax КoМпЛексy pеКTopaТoМ yнiвеpситеТy сис,гrМaТиЧнo ПpoBoДяТЬся зaсiДaння з
Пре.цсТaвникaми шкiл i технiкyмiв мiстa' paйoнних ценТрaХ' .це poзГЛяДaloTЬся ТTиTaТ{ня
пoлiпrпення пiДгoтовки BиIIyскникiв tпкiл тa Тх opiснтaцiТ нa BсТyп дo ПДТУ нa iснyroui
спецiaтьнoстi, тaкoж кo)кнoГo poкy ПрoBoДяTЬся ,,,ЦенЬ вiдкpитих лвеpей yiвеpситетa', .Гa

,,,Цень вiдкpитих двеpей фaкyльтетУ,', HB, яких вiлбyBa}oTЬся зyстpiнi пpoвiдниx фaхiвuiв
мiстa тa yнiвеpсиТеTy з BипyскникaМи rпкiл, tцo сПрияс сTBopенн}o ПoзиTиBнoгo iмiдяty
yнiвеpситеTy сеpеД aбiтypiснтiв, пpo щo свiдчить пiДвищення кol{кypсy нa спецia,тьнoотi
yнiверситетy. Кoжен piк виклaлaнi кaфелp вiлвiлyють lшкoЛи м. МapiyпoЛя Ta ПpиЛrГЛих
paйoнiв.

Ha зaсiДaннях HayкoBo-нaBЧaЛЬнo.Bирoбнинoгo КoМПЛексy ',ПpиaзoB'я'' pектopaт
ПpoBoДиTЬ Кol{сyЛЬTaшiйнi нapa.ци З ПpеlчсTaBЕ{икaМи ПpoМисЛoBих пiдпpисМсTB. yсTaнoв Тa
opгaнiзauiй мiстa (вiлдiлaми технiчнoгo нaBЧaнHя. вiддiлaми пiДгoтoвки кaдрiв,
}IaЧaЛЬHикaми вiддiлiв кaлрiв) ЩoДo BиBЧення пoтpеби в спецiaлiсTaХ y регioнi i в гaлyзях
пpoмислoвoстi.

Пpoмислoвi пiлпpисМсTBa (oAo кМетaлypгiЙниЙ кoмбiнaт кAзoвстaль>. BAТ ,'AзoB'.

i oAo кMapiyrloльський ме.гaлypгiйний кo.мбiнaт iм. Iллiчa>>). якi Bхo.цяTЬ Дo HayкoBo-
нaBЧaЛЬнo-виpoбнинoгo КoМПЛексy <<ГIpиaзoв'я', .ц.a!o'IЬ нaПpaBЛення I{a F{aBЧaння Тa
зaкЛIочaIoTЬ кoнTpaкTи з ПДTУ дiтям бaтькiв. якi пpaцюють нa кoмбiнaтaх. 

Ат
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Кaфелpoю пoстiйнo ПpoBoДиTЬся пpoфopiснтaцiя МoЛo.цi. a Taкoж BиBченI{я пoтpеб
pегioнy y фaхiвuяx спецiaльнoстi 8.05050302 кIнстpyМенTaЛЬне виpoбницTBo)). !ля цьoгo
спiврoбiтники кaфелpи вiлвiлyЮTЬ сереДнi tпкoли, технiкyми' yчиЛиЩa ПТH, .це знaйoмлять
мaйбyтнiх випyскникiв з oсoбливoсTяМи Тa ПеpсПекTивaМи спецiа"'tьнoстi, ПpaвиЛaMи
пpийомy лo yнiвеpсиТеTy, yМoвaМи кoilкypсy тa iншoto iнфopмaui €Io Пpo yнiвеpситет. Пpи
пpoBе.ценнi днiв вiдкpитиx лвеpей виклaДaчi зyстpiнaютЬся з MoЛoДд}o безпoсеpеднЬo B
ayлiтopiях Ta лaбopaтopiях кaфелpи. Maйбyтнiх стyлентiв зaпpoшIytoTЬ Taкo)l( .цo
пi.цгoтoвчих кypсiв ПДTУ. Зaявки пiдпpисмсTB MеTaЛypгiйнoТ Ta МalllинoбyлiвнoТ гaлyзi
.{oнеuькoТ oблaстi нa Bипyскникiв кaфелpи ПеpеBищyЮть iТ мoжливoстi y пiдгoтoвцi
фaхiвцiв'

Haведений aнaлiз .цoзBoЛя€ зpoбити Bис}IoBoк' tцo пpoфopiснтaцiйнa poбoтa
yнiвеpситеTy тa кaфелpи, a Taкo)t( poбoтa пo фopмyBaнн}o тa збеpежеI{I{}o кoIlTинГеI{Ty
стyлентiв нa спецia,тьнoстi, шIo aкpr.циТyсTЬся, вiдпoвiдaс BиМoГaM пiДгoтoвки фaхiвuiв.

Тaблиця l.
l  loкaзники фopмувaннЯ кoHTИHГеHТy сTyДеHTlB HaПpяМy lJJ  l  aЛу']еве мaшинoбуДyBaння

Ng

пlл

Пoкaзник Рoки

20t4 20t5 20r6
I Лiцензoвaний oбсяг пiДгoтoвки (деннa фopмa) 95 95 95

2 Пpийнятo нa нaBЧaння, BсЬoГo (oсiб):

ДенI{a фopмa:

о B T.ч. зa.цеp)кзaМoBЛеt{няМ

зaoчнa фopмa:

о l Т.Ч. зa.цеp)I(ЗaмoBЛеI{I{яM
. нaГopo.ц)кениХ Ме.цaJIяMи, aбo TиХo Щo

oТpиМaЛи ДиПлoM з вiДзнaкoro;
o TЕlКИХ' якi пpoйtпли .цoBГoсTpoкoBy

пiдгoтoвкy i пpoфopiснтaцiю;
. зapaхoBaних нa пiльгoвих yМoBaх. з якиМи

yклaденi уГoДи нa пi.цгoтoвку

99

38

з4

6 l

60
1 1
J J

33
1 -
Z I

64

44

44

20

1
J Пoдaнo зaяB нa oдне мiсце зa фopмaми FIaBЧaння:

. .ценнa

. З3OLIH?

I

0,5

I

0.5

I

0.5
4 Кoнкypс aбiтypiснтiв нa мiсця .цеpжaBнoГo ЗaMoBЛення:

о Д €HH?

. ЗZloЧHtl

l , l I I

5 Кiлькiсть випyскникiв BHЗ I-П piвнiв aкpелитaцiТ,
пpийнятиx нa скopoЧений теpмiн IIaBчaння нa:

о -II €HH3

. З € loЧH?

25
53

35
38

l 4
T7
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Пoкaзники фоpмyвaння кoнTиt{ГенТy сTyДентiв спецiaльнoстi
Taблиця2'

l33 Гaлyзеве
мarшинoбУДvBaнHЯ сПецlaЛl  зaцt я < l  нстpУМ е HТaЛ ЬHе ви poбн и цтвo>

Ne

пlл

Пoкaзник Poки

20t4 20t5 2016

Лiцензoвaний oбсяг пiДгoтoвки (деннa фopмa) 10 i10 l0 /10 l0 /10

2 Пpийнятo нa HaBчaння, BсьoГo (oсiб):

Деннa фoрмa:

o l T.ч. ЗaДеpх(зaМoBЛе}IняM

зaoЧнa фopмa:
о B T.Ч. зa.цеp)кзaМoBЛеI{няM
. нaГopo.ц)кениХ MlДЕшIяМи, aбo Tих' Щo

oTpиMaJrи ДиПЛoМ з вiдзнaкoro;
. Taкиx, якi пpoйrпли ДoBГoсTрoкoBy

пiдгoтoвкy i пpoфopiснтaцirо;
. З?P&ХoBaних нa пiльгoвих }"N4oBaХ. З якиМи

yклaденi yГoДи нa пiДгoтoвку

5

з
1
J

Z

1
J

2

Z

1

4

J

I
J

I

1
J ПoДaнo зaяB F{a oДне мiсце зa фopмaми HaBЧaнНЯ:

. Деннa

. З3oЧH3

I

0.5

,l
I

U )

I

0.5
4 Кoнкypс aбiтyрiснтiв нa мiсця Деp}кaBнoГo зaМoBЛенF{я:

. .ценнa

. ЗЕloЧH?

1,0
1 ,0

1 ,0
1 ,0

1 ,0
1 ,0

5 Кiлькiсть випyскникiв BHЗ I-П piвнiв aкpеДиTaцiТ'
пpийнятиx I{a скopoчений теpмiн T{aBЧaнI{я нa:

о .ЦeHH&
o З&oЧHo

Тaким чиt{oМ, фopмyвaння кoI{TинГенTy стyДентiв в yнiвеpситетi з.цiйснroсться
вiдпoвiднo .цo .цер)I(aBнoГo зaMoBЛення в oбсязi BиДaнoТ лiцензiТ

3. OPГAHIЗAцIЯ tIABЧAЛЬHo.BихoBHoГo ПPoЦЕсУ TA Йoгo
IHФOPMAцIЙHЕ ЗAБЕЗПЕЧЕtIнЯ

Biдпoвiдно дoк1,тиентiв i мaтеpiaлiв MiнiстеpсТBa oсвiти i нayки УкpaТни' нaвчaльний
Пpoцес BеДеТЬся згiднo HaBЧaЛЬHиx плaнiв. якi склaДенi З yрaХyвaHHЯM BиМoГ
квaлiфiкauiйниx ХapaкTеpисTик, oсвiтньo-пpoфесiйниХ ПрoГpaМ, iснyrouиx тpaлиuiй
BикЛa.Цaння ДисциПЛiн, сoЦiaльниx змiн y сyспiльствi' зaтвеp.ц)кениХ Hayкoвo-мrTo.циЧIIиМ
ценTpoМ Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкрaТни тa МiнiстеpсTBoM oсвiти i нayки Укрaiни.

Haвчaльний плaн спецiaльнoстей склaДaсТЬся нa oснoвi TиПoBиХ I{aBчzUТЬt{иx плaнiв'
pекoМrнДoBaниX вiдпoвiдaлЬниМи Hayкoвo-меToДиЧt{иМи кoмiсiями' i зaбезпеuyс
квaлiфiкoвaний piвень пiдгoтoвки з ГyМaнiтapниx, сoцiaльнo.екoнoмiнних,
фyндa*ент€lJtЬниX' прoфесiйнo.oрiснтoвaних i вибipкoвих нaBЧaПЬHих ДисЦиплiн.

З yсiх Дисциплiн нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy. poзpoбленi рoбoнi ПpoГрaМи. якi opiснтoвaнi нa
спецia,тьнoстi i специфiкy пiлпpиСМсTB. У пpoгpaмi вiлoбpaженi сyнaснi тенденцiТ poзвитку
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тiсТ aбo iнrпoТ,цисциплiни.
B yсiх нaBЧaЛЬниХ ПЛaнaХ пеpелбaнено вибipкoвi нaвчaльнi Дисциплiни.
Пiд чaс poзpoбки poбoних l{aBЧaЛЬниx ПpoГpaМ ЗBеpненa yвaГa нa пpoфiлiзaцiro

зaГ,aЛЬнoнayкoBиХ i зaгaльнo iнхсенеpних Дисциплiн, фyнлaментaлiзaцiя ЗaГaJlЬнo
iнrкенеpниx i спецiaлЬних .цисциплiн Bипyскatочих кaфелp, специфiкy екoнoмiннoТ oсвiти в
yMoBax ри нкoвoТ екoнoмi ки.

Для кoхснoТ нaBЧaЛЬнoТ Дисциплiни нa oснoвi oсвiтньo-пpoфесiйнoТ пpoгpaми,
}IaBЧaЛьнoГo ПЛa}ry кaфелpa скЛaД'aС poбoнy нaBчaпЬнy ПрoГpaМy Дисциплiни' якa с
}IopМaTиB}IиМ ДoкyМеF{ToМ yнiвеpситетy. Poбoчa ПpoГрaмa poзГЛяДaсTЬся HayкoBo-
МеТoДиЧT{olo кoмiсiсrо i Bченoro paДo}o ДBHЗ кПpиaзoвський леp>кaвний технiчний
yнiвеpситеT) Ta ЗaTBеpД)кyсTЬся pекTopoм. Poбoчa нaBчa'TЬI{a ПpoГрaМa мiстить BикЛa,ц
кoT{кpеTI{oгo змiстy I{aBЧaЛЬнoТ дисциплiни, пoслi.цoвнiсть, opгaнiзauiйнi фоpми iT вивнення,
BvIДИ Ta oбсяг нaвЧaЛЬнoТ poбoти стyДентiв, BиЗнaЧaс фoрми Ta зaсoби ПoToЧHoГo i
пiдсyмкoвoГo кoнTрoЛro.

Poбoчi нaвчaльнi ПЛaни, poзрoбленi випyскними кaфелpaми i ДекaнaTaМи, poзглянyтi
i схвaленi нayкoBo-МеToДичI{oЮ i вченoro paДaМи yнiвеpситеTy, зaTBер.цженi pектopом.

. BCi нopМaTиBIIi дисциплiHИ, щo пеpелбaненi нaвчa.пьFIиМ ПЛaнoм, вiдoбрarкенi
y poбoнoмy T{aBчaЛЬHoмy плaнi y неoбxiднiй кiлькoстi гoдин, Щo ,цoсTaТнЬo ДЛя зaсBoснI{я
вiДпoвiднoТ дисциплiни.

. кoPекTyBaI{T{я IIaBчaЛЬI{иХ плaнiв зДiйснtоеться вiДпoвiднo ,цo листiв
Miнiстеpствa освiти i нayки УкpaТни.

Haвчa,тьне нaBaнTa)кенHя tцoДo iндивiдyaльних ЗaняTЬ Ta сaмoстiйнoТ poбoти
стy,uентiв BсTaнoBЛ}осTЬся y Межax |lз ... 1/2 чaстoк вiД зaгaльнoгo oбсягу нaBЧaJTЬнoГo Чaсy
сТy.ценТa, вiДве.ценoгo ДЛя кoн креTнo t. .цисциплi ни.

Hayкoвo.меToДичне зaбезпечення нaBчaЛЬнoГo пpoцесу BкЛIочaс пaкrТ Taких
Дoкyментiв:

- oсвiтньo-пpофесiйнi пpoгрaми BищoТ oсвiти зa пpoфесiйним спpяMyBaнrrяМ,
- нaBчfu'IЬнi плaни;
. нaBчaЛЬIli пpoгрaми з yсiх нopМaTиBI{их i вибiркoвих l{aвчaЛЬниx дисциплiн;

rrpoГpaМи нaBЧаJTЬHoТ, вирoбничoТ i iнrших видiв ПpaкTик; пiлp1^rники i нaвчaльнi пoсiбники;
- iнстpyктиBнo-МеToДичнi мaтеpiали Дo семiнapсЬкиХ, ПpaкTиЧних i лaбopaТopних

зa}IяTЬ;
- кoнTpoЛьнi зaвДaння дo семiнapсЬкиХ' пpaкTичI{их i лaбopaтopних зaняTЬ;
- кoнтpoльнi poбoти з нaBЧaлЬI{иX дисЦиплiн .IIЛя пеpевipки piвня зaсBoсI{I{я

сTy.ЦенTaМи нaBчaJТЬнoгo мaтеpia.lry;
. MеToДиЧнi мaтеpiaлИ ДЛЯ стy.шентiв З пиTaнЬ сaмoстiйнoГo oПpaЦ}oBaI{IIя фaxoвoi

лiтеpaтypи, нaписaння кypсoBиХ poбiт i диплoмних прoектiв (poбiт).
Haвчaльнi дисциплiни спеЦiaльнoстей зaбезпеченi типoвими нaBчaЛЬниМи

пpoГpaМaМи нa |О0 oh, poбoнi ПрoГрaМи с З yсix .цисциплiн всiх спеЦiaльнoстеЙ
(зaбезпененiсть l00%)' Poбoчi нaвчaльнi ПpoГpaми з гyмaнiтaрниХ. ЗaГaЛЬнoнayкoвих i
зaГaЛЬнo iнженеpних ДисЦиплiн poзpoбленi кaфелpaми. yзгoлженi З BиIryскaroЧolo
кaфеДрoto, ГoЛoBaми MеToДиЧFlих кoмiсiй фaкyльтетiв (лекaнaми), зaтвеpлженi пpopеКТoрoМ
з нaBЧaЛЬIIoТ pобoти.

Haвчaльний ПЛaн скЛa.ценo зa ТиПoBoro фopмotо, зaТBерД)КенoЮ
Miнiстеpствoм oсвiти i нayки УкрaТни y вiлпoвiднoстi з чиннoЮ oсвiтньo-пpoфесiйнoro
ПрoГрaМoIo.

Bсi нaвчaльнi Дисциплiни зaбезпеченi рoбoними нaBЧaЛЬниМи ТrрoГpaМaми i
МеToДиЧI{ими вкaзiвкaМи Дo лaбopaтopних i пpaкTичниХ ЗaняТЬ.

Ha кoжний нaBЧaJTЬI{ий piк скл.aдaсTЬся гpaфiк нaBЧaЛЬнoГo ПpoЦесy нa oснoвi
poбoнoгo l{aBЧaЛЬнoГo ПЛaнy. Ha пoчaткy poкy iнфoрмauiя ДoBoДиTЬся .цo Bi.цoMa виклa.цaчiв'
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Кpiм зaгa,rЬнoГo гpaфiкa нaBчa]TЬt{oГo Пpoцесy poзpoбленo теpмiни ПpoBеДенHя yстaнoвних i
екЗaMенaцiйниx сесiй для стyлентiв зaoчнoТ фoрми нaBЧaння' Гpaфiки нaBЧaЛЬнoГo прoцесy
BpaХoByroTь послiДoвнiсть сесiЙ, кaнiкyл, ПpaкTики i пiдгoтoвки ДиПЛoМнoГo ПporкTy'
випyскнoТ мaгiстеpськоТ poбoти.

Ha oснoвi poбонoгo F{aBЧaЛЬFIoГo ПЛaнy i грaфiкa нaBЧaЛЬнoГo Пpoцесy скЛa.цеllo
poзклaД зaняTЬ.

Ayлитoрне нaBaнTa)кення сTylценTa Hе переви1цуС 19 гoдини Ha Tи)кДеt{Ь'

Зaняття poзПoЧинaloTЬся o 8.30. Biкoн мiж ayлитopниМи зaняTTяМи неМaс' Пеpервa мiж
ay.циTopниМи ЗaI{яTТяMи скЛaДaс 10-30 xBиЛин' СпoстеpiгaсTЬся чеpГyBaнHя лекцiйниx,
лaбopaтopl{их Ta ПpaкTичЕIиx зaняTЬ.

Пpи рoзpoбui пеpспекTиBниХ нaBЧaЛЬЕ{иx плaнiв Ta нaBчaJIЬI{o-МеTo.циЧ}Iиx кoМПлекоiв
iз ,цисциплiн цикЛy пpoфесiйнoТ пiДгoтoвки ПpoBoДиTЬcя кoopлинauiя Дiяльнoстi З
пpoвiдними нaBчaЛЬниMи ЗaкЛaДaМи чеTBертoгo piвня aкpелитauiТ.

Haвчaльний плaн пiДгoтoвки мaгiстрiв зi спецiaльнoстi l33 Га'lузеве '\,|сlшtuнoбуdування
cnец i ал i з ац i я к Iн сmpу-м енm а'rIьн е вup o б нuцmв o > ( 8. 0 5 0 5 0 3 0 2 )нaДaСTЬся.

Cтyленти пoвнiстto зaбезпеченi нaвчaльнoto лiтерaTypolo пpи пiдгoтовцi фaхiвцiв зa
спецia'тьнiстro I33 Га'пузеве -ъtаt,tluнoбуdування сnецiсt.,tiзацiя кlнсmpу.ъlенmaльI1е
вupoбнuцmвo > (8.05 05 03 02). щo вiдпoвiдaс aкредитaЦiйним BиMoГaМ.

Слiд вiдзнaЧИTИ знaчний BHrсoк кaфелри кMетaлoрiзaльнi BеpсТaTи тa iнстpyмеHTи)) y
poзpoбкy нaBчiLTЬнo-МеToДиЧнoТ лoкyментaцiТ нa еЛекTрoн}roму нoсiТ. Кaфелрoro Bи,цaнo нa
еЛекTpoнниЙ caЙт: ПpoГрaМ кypсiв - 33 фaйли, кoнспектiв лекцiй - 43 фaйлiв, метoдинниx
вкaзiвoк з кypсoBих poбiт Ta пpoеКTiв - l6 фaйлiв; метoДичнi вкaзiвки лo лaбopaTopниХ
рoбiт Ta ПрaкTичних poбiт - l18; yнбoвиx пoсiбникiв - 3 фaйлiв; yнбoвo-пpaктиuнi Bи.цaI{IIя
- 1;метoличt{иХ вкaзiвок Дo сaмoстiйнoТ вивчення Кyрсa - 28 фaйлiB; МеTo.циЧнi вкaзiвки дo
.циПЛoМyвaння - 4; метoдичнi вкaзiвки .цo ПpaкTик - 3. Paзoм нa сеpBеpi yнiвеpсиTеTy
знaxo.цяTЬс я 245 фaiт,ли'
Haведений aнa,тiз .цoзBoЛяс зpoбити BиснoBoк, Щo змiст пi.цгoтoвки фaxiвцiв зa oсвiтньo-
квaлiфiкaцiйним piвнем кмaгiстp> зi спеЦiaльнoстi 133 Гaлyзеве мaшинoбy.цyBaнI{я
(6.050503 кМaшинoбy.цyBaння)) спеuiaлiзaцiя 8.05050з02 кIнстpyменTaJIЬF{е виpoбництвo>
( 1 33 ГaлyзеBе MaшIинoбyлyвaння) вiлпoвiлaс Дrp)I(aBI{иM BиМoГaМ.

Haвчaльнa i нayкoвo-технiчнa лiтеpaтyрa BкЛ}oЧaс: пiлpyнники, HaBЧaЛЬнi пoсiбники,
кoнсПекТи лекцiй. метoДичнi рекoмен.цaцiТ, ДoвiДники, сЛoBниКи, мoнoгpaфiТ, нayкoвi
збipки, пеpioдиннi ви.цaння.

Плaнyвaння poбoти виклaДaчiв зДiйснtoсться згiднo з ,цitочими У виrций tпкoлi
нopМaTиBaMи.

Дpyгa ПoЛoBинa poбoнoгo ДHЯ ПЛaнyсTЬся y вiлпoвiднoстi Дo зaTBеp.ц)кеЕ{иХ
Miнiстеpствoм oсвiти i нayки УкpaТни нopмaтивiв. Iндивiдyaльнi плaни BикoнytoTЬся, Звiти
виклaДaчiв пpo Тх Bикoнaння ЗaсЛyХoBytoTЬся Ha зaсiД'aннях кaфелpи.

Taблиця 3.
Haявнiсть нaBчaЛЬнo.МеToДиЧниx мaтеpiaлiв зa Дисциплiнaми спецiaльнoстi

J\Ъ

зlrт

Haйменyвaнн
Я

.цисциплiни зa
I{aBЧaJ'IЬниМ

ПЛaнoМ

Iнфоpмaцiя прo нaявнiсть (''*'', ''-'' aбo немaс пoтpеби)
Плaни

семiнapсь
киx

ЗaняТЬ

Плaни
ПpaкТиЧни

Х зaHяТЬ

Плaни
(зaвлaння)
лaбopaтopн

их

poбiт

ЗaвДaння
ДЛя

сaмoстiйнo.
poбoти

стyДентiв*

Метoдичнi
рекoмендauiТ з

Bикoнaння

КoнТpoЛЬниХ
poбiт для
стулентiв-
зaoчникiв

Кoмплеl

снi
кoT{TpoЛl

нi poбoтr
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1 2 1
J

А
a 5 6 7 8

IIIЛ -oToBКА MАI 'IСTPIB

H opм аmuв н i н а вча,т ьн i d u c цunл i н u
Ituкл zулlанimаpнuх mо coцiальнo екoнo.14 нuх duсцuп''tiн

Пaтентoзнaвствo
Ta aBTopсЬке
ПDaBo

неМa €
потpеби

неМaс
пoтpеби

+ I Т +

2 Фiлoсoфськi
пpoблеми
нaУкoBoГo знaнHЯ

неМa €
пoтpеби

+ HеМa €

пoтpеби
+ I Т т +

3 Цивiльний зaХист неМa €
пoщеби

+ + + I Т + I{еМa€

пoщеби

А oxopoнa пpaшi в
гaпyзi

неМaс
пoтpеби

т + +IТ + +

5 Пе.цaгoгiкa вицoТ
шкoЛи

неMa €

пoтpеби
+ HеМa €

пoщеби
+IT

Цuп nooфесiЙнo - opiСНm0ванuх duсt,tun.liн
I Чинники

yспiшrнoго
ПpaцеBЛaIIIтyBaнН
Я

неМa €
пoтpеби

т HеМaс

пoтpеби
+ I Т + i

2 f iaгнoстикa
пpouесiв p iзaння

HеМa €

пощеби
HеМaс

пoтpеби
+ IТ + t

3 Кoмп'ютеpнi
технoлогiТ
веpстaтoiнстpyме
нTaJ]ьt{oГo
виpoбниuтвa

неMaс

пoщеби
HеМa €

пoщеби
т + I T т +

4 Технoлoгiя
iнсщyментaльнoг
o виooбништвa

HеМaс
потpеби

f + I Т + +

Теopiя
ПpoекТyBaннЯ
lHсТpУМеHТУ

неMa €

пoщеби
+ HеМaс

пoтpеби
+ l Т т т

с' Haукoвo
дoслiднa poбoтa
сTуДеHTa (H.цPс)

HеМa €

пoтpеби
HеMa €

пoтpеби
+ I Т + +

'7
Hoв i
iнстpyментaльнi
МaTеpl?LЛИ Ta

ПoкpиTТЯ дЛя
iнстpvментУ

неMa €

пoтpеби
т HеМa €

пoтpеби
+ IТ т f

8 Пеpспективнi
Hal]pя]\4кИ

poЗBиTкy
веpстaтoбyлyвaн
HЯ l o

iнсщyментaльнoг
o виpoбництвa

HеМaс

пoтpеби
+ НеМa €

пoщеби

+ | Т +

9 Mетo^ци Ta
oблa.цнaння .II'лЯ
пiДвиutення
пpauезлaтнoстi
iнсmvментv

НеМa €
пощеби

HеМa €

пoтpеби
+ I Т т +

10 Технoлoг iчнi F{еMaс + НеМa € + I Т + +

9
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сисТеMи фiзикo.
теxнiчноТ
oбooбки

пoтpеби пoтpеби

* Пр" викopистaннi iнфopмauiйних технoЛoГiй пiД чaс Bикoнaння зaB.цaнЬ .цЛя
сaмoсTiйнoТ poбoти стy.Центiв ПрoсTaBЛяeТЬся Taкoж пoзнaчкa кIТ>.

3.1. Зaгальнi полorкення
ПiДгoтoвкa стyлентiв зa I{aПpяМкoМ 6.0505()3 кMаъoLuнoбуdуванняll
мaшинoбyлyвaння), сПецiaЛЬнoсTi 8.05050302 кIнcmpулtенmа"цьне
зДiйснrосться BиПyскoBoIo кaфелporо кMетaлopiзaльнi BерсTaTи Тa
лiцензoвaним oбсягoм y вiдповiднoстi Дo HaBЧalTьниХ ПЛaнiв' склaдених
BсTaнoBЛенoMy ПopяДкy'

(l33 Гa.lryзеве
вupобнuцmвoll,

iнстp1п,tенти> з
i зaтвеpДlкrlrиХ y

Taблиця 4,
60 ЕСTS. Й

З 2О16 poкy мaгiстpиF{aBЧaIoTЬся 1.5 poку
Тaблиця 5

90 ЕСTS. Й ИДГ0ToBки МaГlсТplB сКЛaДa€ yU DL r ь. иroГo poЗПo.цlЛ Зa цикЛaМи Пl.цГoToBки HИИ,.

Цикл пi.Цгoтoвки
(теpмiн нaBЧaI{ня 1,0 piк)

ЗaгaльниЙ нaвчaльний чaс

AкaДем.
Гo.ц.

Haцioн.
кoедитiв

Кpелитiв
ЕCTS

Дисциплiни сoЦiaпьнo -гyмaнiтapнoТ пi.цгoтoвки 390 l з
Дисциплiни фyндaментaЛьнoi, Пpиpoдничo-
нaYкoвoТ Ta зaГaЛЬнoекoнoмiчнoТ пiДгoтoвки

t20 Ат

I-{икл пpoфесiйнoТ тa пpaктичнoТ пiДгoтoвки 2\9О 1 a

Bсьoгo зa  HoDMаТиBнoю чaсТиHoю: 2700 90

Пi

Пi

Ayлитopне нaBЧaJtьF{е нaBaHTa)кенHя BикЛaДaнtв кaфелpи B сеpеДнЬoMy стaнoвить 750
Гo.цин нa piк. Bикoнaння HaBЧaЛЬнИХ .цopyчеl{Ь з.цiйснroсться y вiдпoвiднoстi Дo
iндивiдyaльних плaнiв виклaДaчiв, якi poзГЛяДa}oTЬся Ha зaсiдaннi кaфелpи Ta
ЗaTBерД)кyIоТЬся ПеpIПиМ ПpopекTopoМ. Bикoнaння iндивiдyaльниx плaнiв BикЛaДaчaМи
пеpioлиннo кoнTрoлtосTЬся i oбгoвoрtoстЬся нa зaсiДaннях кaфелpи Тa кoнТpoЛIoсTЬся Тaкoж
вiДпoвiДними сТpyкTypниМи пiлpoзлiлaми yнiвеpситету (в кiнцi кo)кFloГo сеМесTpy Ta
нaBЧaЛЬнoгo poкy).

3.2. Haвчaльний IIЛaн

Haвчaльнi ПЛaЕ{и мaгiстpa poзpoбленi y вiДпoвiднoстi з oсвiтньo-пpoфесiйними
ПpoГpaМaМи. HopмaтиBнa Ta вибipкoвa ЧaсTини }IaBчaЛЬних плaнiв зa скЛa.цoМ .цисциплiн, Тх
oбсягoм тa фopмaМи кoнТpoлro вi.цпoвi.цaс вимoГaМ З спеЦia,тьнoстi тa BиМoГaM Iщo.цo
aкprДиTaЦiТ' Пpи пеpевipui ексПеpTaМи BсTaР{oBЛеt{o' щo з усiх пpедметiв нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy
пpoведенi B ПoBт{oМy oбсязi ЗaняTTя, B ToMy числi лaбoрaтopнi i прaктиннi' викoнaнi кypоoвi

lДГoТoBки МaГlсTplB скЛa.цaс oU -ЕU l ь. yloГo poЗrTo.цlЛ зa цикЛaМи П1.цГoToBки I{ lсTYПtIи

[икл пiдгoтoвки
(теpмiн нaBчaння l,0 рiк)

Зaгaльний нaвчaльний чaс

Aкaдем.
Гo'ц.

Haцioн'
кpеДитiв

Крелитiв
ЕСТS

Дисципл ни сoЦlaЛЬF{o-ГyМaнlТapнo1 ПlДГoToBки 486 8 t2
'(исuиплiни фyнлaментaльнoТ' ПpирoДничo.
нayкoвoТ Ta зaГ&TЬнoекoнoмiчнoТ пiДгoтoвки
IJикл пpофесiйнoТ тa пpaктичнoТ пiДгoтoвки 1674 з2 48
Bсьoгo зa нoDMaТиBHoю ЧaсTиtloю: 2|6О 40 60
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пpoекТи l poooTи, пpoBrДенl Bсl зaЛlки l екЗaМеHи' Щo ПlДTBеp.цжyсTЬся зaПисaМи B
нaBЧaJIЬниХ )кypнaЛaХ, зa,.riкoBиМи Ta екзaМенaцiйними вi.Цoмoстями, I{aяBниМи
кoHTpoЛЬHими poбoтaми стyДентi в'

3.3. Mетo.циЧне забезпеченHя нaBЧаЛьHиx Дисциплiн

!ля метoличнoГo зaбезпечення всiх нaвЧaЛЬниХ ДисциПЛiн нaвчaльнoГo ПЛaнy Зa нaПpяМкoМ
пi.цгoтoвки 6.050503 кМaшинoбy,цyBaнF{я) (l33 ГaпyзеBе МaшIинoбyлyвaння). спеuiaльнoстi
8'05050302 кlнсmpу.uеHn1а..Iьне вupoбнuцmвo> кaфелpoю кMетa,ropiза,тьнi BеpсТaТи Ta
iнстp1ъlенти> poзpoбленi yнбoвo-МеToДичHi кoмплекти. якi Мa}oTЬ:

-  ПpoГpaМи дисциплiн:
- poбovy нaBЧfu'IЬ!{y ПрoГpaМy:
. MеToДиЧнi мaтеpiaли Щo.цo пpoBеДеHнЯ ПpaкTиЧних i лaбopaTopниХ pобiт;
- ТеMaTикy i метo.цичнi вкaзiвки.цЛя BикoнaнI{я кypсoBих пpoектiв aбo poбiт;
- I{aBЧaJIьнi тa кoнтpoльнi тести;
- poзПoBсro.цrкений мaтеpiaл з I{aBчaJIЬниx ДисЦиплiн;
- ПaкеTи кoнтpoЛЬI{иХ ЗaB.цaнЬ.цЛя кoнTpoЛIo ЗЕIaнЬ;
- пiлp1.rники, пoсiбники. кoнсПекти лекцiй;
- екЗaМенauiйнi бiлети;
- МеTo.цичнi мaтеpiaлИ Д,ЛЯ сaмoстiйнoТ poбoти стyлентiв.
Cтaн зaбезпеченoстi нaвЧaЛЬнo-MеTo,циЧнolo лiтерaтypoЮ в yнiвеpситетi знaxoДиTЬся

y вiдпoвiлнoстi Дo ПoЛoженЬ Пoстaнoви Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaТни вtд2l,.01.98 p. JФ 65
..Пpo стyпеневy oсвiтy''.

МетoДичнi кoмплекси oнoBЛIotoTЬся кo)КнoГo poКy З ypaХyBaнням змiн y poбoнoмy
нaBЧfuTьнoмy плaнi. вiдпoвiднo лo пoтpеб екoнoмiки регioну тa зaмoвникiв.

3 yсiх ,1исциплiн нaBчa.TЬнoГo ПЛaнy B HaяBнoсТi с рoбoнi ПpoГpaМи .цисциплiн, якi
МaIoTЬ неoбхiднi сTpyКTypи тa змiст. Poбoчi ПpoГpaМи мiстять МеTy Тa зaB.цaння BикЛaДaння
.цисциплiни' змiст лекцiйнoгo кypсy' TеМи ПpaкTиЧних (лaбopaтopних) ЗaняTЬ' змiст
сaмoстiйнoТ poбoти стyДентiв, фoрми кoнTpoЛIo знaнЬ Ta кpитеpiТ oцiнoк' пеpелiк
рrкoМенДoвaнoТ лiтеpaтypи

МетoДичне зaбезпеЧення кoжнoТ Дисциплiни вiдпoвiдaс BиМoГaМ poбoнoгo
нaBчaЛЬнoГo пЛaнy' oсвiтньo-пpoфесiйнoТ пpoгpaми, oсвiтньo-квaлiфiкauiйнoТ
xapaкТеpистики фaхiвuiв.

Експеpтнa пеpевipкa рoбoних нaBЧaJIЬних плaнiв ПoкaзaJla. Щo в нaвчaннi
зaбезпетyсться лoгiчнa пoслiДoвнiсть BикЛaдaння ДисЦиПЛiн' Haвчaльнi плaни Bикot{yЮTЬся
нa 1О0 o/o.

3.4. Pобoчi пpогpами нaвчaЛЬних Дисциплiн

З yсiх .цисциплiн нaBЧaЛЬнoГo ПЛaнy с B нaяBHoстi poбoнi ПрoГpaМи в неoбхiдних
oбсягax сyчaсF{oМy poЗBиTкy Hayки i гoспoлapськoТ ПpaкТики. Poбoчi ПрoГpaМи мiстять метy
Ta зaBДaння кypсу. темaтичний ПЛaн. змiст кypсy зa TеМaМи" TеМи ПрaкTиЧ}lих
(семiнapських) зaнятЬ. реГЛaМеI{Т сaМoсTiйнoТ poбoТи сTyДеF{тiв. pеЙтинГoBo-МoДyЛЬнoГo
кo}lTpoЛ}о знaнЬ. пеpелiк pекoМеHДoвaнoТ лiтepaтypи. КpитеpiТ oцiнoк чiткo сфopмyльoвaнi i
Мo)кyTЬ бyти спpийнятi стyленTaМи.

3.5. Пaкети пpикЛaДIrиx ПpoГpa]и з Дисциплiн фaхoвoi пiДгoтoвки

l l
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Сyнaснi oсвiтнi теxнoлoгiТ пеpелбaнaють IIrиpoке BикopисTaння кoмп'toтеpнoТ
технiки y F{aBЧaЛЬi{oМy пpouесi. зaсТoсyBaт{ня ПpикЛaДниХ ПpoГpaМ 3 Дисциплiн фaхoвоТ
пi.цгoтoвки. Для цЬoГo в yнiвеpситетi ствoренo iнфopмaцiйно-метoДичний кoмп'ютеpний
ценщ) tIoBиХ технoлoгiй. Кoмп'rотеpнi кЛaси З сyЧaсниМи кoмп'roтеpaми .цoзBoЛили
зaбезпечити якiснy пiдготoвкy стyлентiв щo.цo oвoлoДiння нaBикaMи poботи нa ЕoM,
сTвoреннro ПpoГрaм i зaсвoсннro зaсoбiв BикoрисTaння пpoГpaМнoГo зaбезпеченIIЯ ДЛЯ
виpitпення пpoфесiйних зaBДaнь.

Кaфелpa <Метaлopiзaльнi BеpсТaTи тa iнстрyмеtlTи) мaс 9 BЛaсниХ кoмп'roтеpiв для
poбoти стyДентiв нaД кypсoBиМи Ta ДиПЛoМFIиМи ПpoекTaми. BикoнytoTЬся лaбopaтopнi i
пpaктиннi ЗaняTTя з ЕoM. Усi диплoмнi тa кyрсoвi ПpoекTи BикoF{yюTЬся з BикopисTaнняМ
ЕoМ пoвнiстro aбo чaсткoвo'

3.б. Mетодичне зaбезпечеtlня пiДгoтoвки кypсoBих тa магiсTеpських pобiт

HaвчaльниМ ПЛaнoM пiДгoтoвки мaгiстpa пеpелбaнеHo Bикoнaння кypсoBoГo пpoекTy
з дисциплiни кТехнoлoгiя iнстpyМенTalЬнoгo виpoбницTBa)' Bсi кypсoвi прoекти тa poбoти
пoвнiстto зaбезпеченi метoДичниМи рoзpoбкaми з вiДпoвiдних Дисциплiн, Щo opiснTyIоTЬ
стyДентiв нa ДoTpиMaння .цiroчих сTaн.цaртiв шoлo oфopмлення TексToBиx i прoекTних

дoкyментiв. Tемaтикa кypсoBиХ пpoектiв зi спецiaльнoстi вiдпoвiДaс сyчaсI{oмy piвнro

рoзBиTкy IrapoДнoГo ГoсПoДapствa i нayки, poбoти BклIoЧaroTЬ еЛеMеHTи сaмoстiйнoгo
aнaлiзy кo}IкpеT}Ioгo виpoбницТBa Ta Mo)I(лиBi rпляхи Пoкpaщення oкpеМиx Дiлянoк ДaнoГo
виpoбництвa.

Maгiстеpськi випyскнi poбoти стyлентiв спецiaльнocтi 8.05()50302 кIнcmpу.14енm(t'|lьне
вupoбнuцmвoD BИ|<oHУ}oTЬся Зa € lциниМи МеToДиЧtlиМи вкaзiвкaми. poзpoблениМи нa кaфелрi
BI. мaroть всi неoбхiднi poзлiли. BикoHyЮTЬся iз зaстoсyBaнняМ ПК i зaХиIЦaroTЬcЯ Нa
зaсiдaннi paли фaкyЛЬТеТy мaшинoбy.цyBaнHя Ta зBaр}oBaння lBHЗ 

..ПДТУ''.

B uiлoму МеToДиЧtIе зaбезпечення вiдпoвiДaс BиМoГaМ aкреДиTaцiТ зa нaПряMкoМ пiДгoтoвки
б,050503 кМаu.tuнoбуdуванняll (1зз Га.ryзеве мaшинoбyДуBaHHЯ), зi спецiaпьнoстi
8. 0 5 0 5 0 3 0 2 к I н c m pу,.ll ен m (],,l ьн е в up o б н t,щm в rl l'

3.7. Iнфopмaцiйне зaбезпечення oсвiтньoТ Дiяльнoстi

Зaгaльний Пapк кoМп'roтеpiв нaлiнyс ll90 oдиницЬ' З яких 990 oiциницЬ скЛaДaioTЬ
сyнaснi кoмп'toтеpи.

Зaбезпеченo .цoсTyП пpauiвникiв yнiвеpсиTеTy Ta стyлентiв .цo вi.ц.цaЛrних сеpвеpiв тa
глoбaльнoТ кoмп'toтеpнoТ меpеlкi Iнтеpнет' .{ля opгaнiзaцiТ зaгaльнoТ кoмп,toтеpнoТ меpехсi
ПДТУ BикopисToBy}oTЬся l3 сеpвеpiв. Зaстoсoвaнi oптикo-BoЛoкoннi лiнiТ З
BисoкoII]Bи.цкiсним oблaДнaнням. 728 кoмп'roтеpiв пiдклtoченo Дo зaгaльнoТ кoмп'ютеpнoi
меpежi" ствоpенoТ нa oПТичt{oМy BoЛoкнi з вихoДoМ y Меpежy'

Piвень кoмп'roтеpизaцiТ yнiвеpситетy y uiлoмy зaбезпенyс пoтреби т{aвЧaЛЬI{oГo
Пpoцесy тa aдм i нiстpaTиBнo-ГoсПo,цapсЬкoгo yпpaвл i нн я.

B yнiвеpситетi ствopениЙ пoлiгpaфiнний ценТp. якиЙ зaбeзПеЧус пoтреби пiлpoзлiлiв
yнiвеpситеТy y BиГoтoвленнi MеТoДичнoТ лiтеpaтуpи. збipникiв нayкoвих пpaцЬ" дiлoвих
пaперiв, зaлiкoвих кHи}кoк тa iнrпoТ прoлyкuiТ. Тирaж вирoбленoТ полiгpaфiннoТ пpoлyкuiТ
скЛaДaс 47 57 00.црyкoBaниx apкyrпiв (пpoтягoм рoкy)'

УнiвеpситеТ Maс примitшеннЯ Д,IIЯ рoзТaш]yBaHI]я КHиГoсХoBиЩ" кaтaлoгiв' зaлiв Для
видaчi лiтеpaтypи. ЧиТa-lЬHих зaлi в.

Ha тепеpirпнiй чaс бiблioтекa мaс: 6 вiддiлiв: кoMПЛекТyBaHHя Ta нayкoBoТ oбpoбки

дoкyментiв, .цовiДкoво-бiблioгpaфiннoТ poбoти. нayкoвoТ лiтеpaтypи. нaBЧaЛЬнoТ лiтеpaтypи,
xyлolкньoТ лiтеpaтypи' кI{иГoсхoBище.

Гoлoва кoл,ticii. I'Г. КupuченКo
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!o пoслyг кopисTyBaнiв тpи aбoнементи Тa П'яТЬ ЧиTaJ'IЬниХ зaлiв нa 300 пoсaдкoвих
мiсць. Зaгaльнa ПЛoЩa пpимiшень бiблioтеки сТaнoBиТЬ 2045.0 м2. y Т.Ч.: для збеpiгaння
фoнлiв - 567 ,9 '2, дЛo oбслyгoвyBaнFlя кopисTyвaчiв - l З2О,| м2 ' Ha oдне мiсце пpипiлaс 5,l
стyДентiв ДеннoГo вiддiлення'

4. кAДPOBЕ зAБЕЗПЕЧЕHHя
Ta6лиця 7.

ХAPAКТЕPИСТИКA HAУКoBo-ПЕДAГoГIЧHoГo
СКЛAДУ З HAПPЯМУ ПIДГoТoBКИ 6.050503 кМAШИHOБУДУBAHHЯ) (133

ГAЛУЗЕBЕ MAШИHOБУДУBAHHЯ)' сПЕЦIAЛЬHOСTI 8'05050302

Тa6лиця 6.
Списoк с виХ пеplo.цичниx Bи.цaнЬ

Nq з/п Haйменyвaння фaхoвoгo пеpio.циЧнoГo BиДaння Poки нa.цхo.ц)кеЕ{T{я

I 2 I
J

<Сoвpеменнaя ЭЛекTpoМеTaЛЛypГия)).  Зaснoвники:
эЛекTpoсBapки иМ. Е.o.  Пaтoнa HАHУ. ISSN 0233-768l

ин-Т
г. Киев 1990-2016 p.p.

2 кЗaхист металypгiйниx МaшиH вiД пoлoмoк>
Зaснoвник: Пpиaзoвськи й деprкaвн и й техн i  чний ун iвеpситет
ISB Ng 966-604-015-8 м. Maoivпoль

1991-2016 p p

1
J кЕкoнoмiкa, фiнaнси, ПpaBo)

Зaснoвники:  Aкaдем iя  мyн iципaльнoгo yпpaвл iння
нацioнaльнa aкaДем iя внyтpiшнix сПpaв УкpaТни
lSsN 2409-l944 г.Киев

Tа 1994-2416 pp

Ат кТехническaя ДиaГHoсTиКa И неpaзpyшarощий кoHTpoЛЬ)).
Зaснoвники: HaциoнaЛЬHaЯ aкaДеMиЯ tlаyк Укpaиньr;
Инстиryт ЭЛеКТpoсвapки им' Е. o. Пaтoнa; MеiкДyнapoднaя
aссoЦиaциЯ,,CBapкa''. lsSN 0235-З4'7 4 г. Киeв

1989-2016 pp

5 кУпpaвляroщие сиcTеМЬl и МaшиHЬI)).
Зaснoвник: Нaциoнaльнaя aКaДеМия
MeхtДyнapoлньlй нayннo.yнебньlй цеHTp
теxнoлoгий и сисTеМ: Инcтитут
им.B. M. ГлyI.IкoBa; ФoнД ГлyLuкoвa
ISSN 0 l30-5395 г .Киев

нayк Укpaиньl;
инфopмauиoHHЬIx

кибеpнетики 1976-2016 pp

6 кBoстoчнo-евpoпейски й жypнaл ПеpеДoBих теxнoлoги й>.
Зaснс-lвники: Укpaинскaя ГoсyДapсTве}iHaЯ aкaДеМиЯ
)кеЛезHoдopo)КHoГo TрaНсПopТa. KB Л9 l7l40-59l0ПP
г. Хaoькoв

2003-2016 pp

7 кМеталл и ЛиТЬе Укpaиньt>>
Зaснoвник: Физикo-технoлoгический инсТиТУТ МеT€ l ' . lЛoB
сПЛaBoB  HAHУ ISSN 2077 - l 304

И 199з-2016

8 кЭкoлoгия ПpеДПpияTиЯ )
Зaснoвник: ooo кMeдиa-Пpo)) КB Nq |86зз-74зз 1992-20t6

З 20|4 рoкy BиДaнHя с B нaявнoстi нa еЛекTpoнних нoсiяx.

кIHСТPУMЕHТAЛЬHЕ BИPoБHИЦТBo)
J\b
пlл

Покaзник Poки
20t4 2ОI5 20r6

I Зaгa-пьнa чисельнiсть пpoфесopськo-BикJ]aДaцЬкoГo сКЛaДу, LЦo 10 l0 l0
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ПpaЦIoс нa спецiaЛЬrroсTi (oсiб), з ниХ:
oдoктopiB нayк, пpофесopiв;
оК?F{,ЦиД&Тiв нaук, дoцентiв.

1
J

7

a
J

7

a
J

7
2 Штaтнa yкoМIlЛекToвaнiсть (всьoгo, o/o). :з них

.ДoкTopiв нayк, пpoфесopiв (|%),
оК?HДИД?Тiв нayк, лouентiв (%).

100
100
100

100
100
100

100
100
100

a
J Кiлькiсть сyмiсникiв (всьoгo), B T.Ч':

.ДoкTopiB Hayк' пpoфrсopiB;
oкaЕ{Ди.цaTiв нaук, .цoЦентiв.

Ат Cеpеднiй вiк rштaтниХ BикЛaДaчiв з нayкoBиМи стyпенями i
ЗBaнняМи' B T.ч.:

.ДoкТopiB }layк, прoфесopiв;
rКaHДИД?Тiв нayк, .цoцентiв.

56
59

57
60

58
6 l

5 Кiлькiсть виклa.цaчiв пенсiйнoгo вiкy, в т'н.:
.ДoкToрiB F{ayк. пpoфесоpiв;
.кaн,ци.цaТiв нaук. .цoЦентiв.

I
5

I
5

I
5

6 Чaсткa виклaДaчiв. бaзoвa oовiтa якиХ не вiДпoвt,цaс

.цисЦиплiнi. якa BикЛa.цaсTЬ ся (o/o).
0 0 0

7 CеpеДньopЧHе ПеДaГoГlЧне HaBaнTa}кеF{Flя BикЛa.ц.aЧlB (ГoД. ) 900 825 750
8 Bипyскarovy кaфелpy, oЧoЛroс фaхiвеuь вiдпoвtдноТ

спецia'тьностi:
оДoкТoP нayк. пpoфесop
оК&HДИД?T нayк' .цoЦенТ

-t- + +

9 Зaгa.пьнa к ЛЬкlсTЬ .цoкTopaнTrB зa сПец1aЛЬнlсT}o

10 Зaгa:lьнa к ЛЬкlсTЬ aсПlDaнТlB зa сПеII1aЛЬнlсTIo I I
11 Чaсткa виклaДaчiв, якi пpoйtпли пi.цвиЩе}II{я квaлiфiкaurТ зa

oстaннi 5 poкiв, o%
100 100 100

Haвчaльний пpoцес нa спецiaльнoстi 133 ГaлyзеBе Мaшинoбyлувaння, спецiaлiзaцiя
кIнстpyменTaЛЬне виpoбництвo> зaбезпенyють l0 ш]TaТнИХ BисoкoкBalTiфiкoвaних
виклaДaчiв' з якиХ 3 - пpoфесop, .цoкTop FIayк] 7 - дoцентiв. кaнДи.цaтiв нayк

Pозpaхyнки вiдсоткiв згiднo тaблицi вiдпoвiднoстi. Згiднo тaблицi 8 виклaДaчi, щo зaдiянi в
пiдгoтoвцi мaгiстрiв зi спецiaльнoстi 8.05050302 <IнстрyменTaЛЬHе виpoбништBo), нa |00 %
вiдпoвiдaioТЬ BиМoГaM Д'o BизHaHиx прoфесioнa'тiв.
Пi.цгoтoвкa мaгiстрiв :

IJикл гyмaнiтapнoТ тa сoЦiaльнo-екoнoмiчнoТ пiДготовки - зaгaльний oбсяг 99
лекцiйних Гo.цин З Hих 99 гoдин (l00%) ЧиTaIoTЬся BуlкЛaI\aЧaМи З l{ayкoBиМи сTyПет{яMи' з
ниx 99 гo.циI{и (28%) _ ДoкTopaМи нayк, 3 ниХ 99 гoдин (100%) чиTatoTься BикЛa.цaчaМи -

Bизт{aниМи прoфесioнa,тaми'
I]икл пpoфесiйнo-opiснтoвaHиХ _ зaгa,тьний oбсяг 288 лекцiйних ГoДин з ниx 288

ГoДин (l00%) чиTaloTЬся BиклaДaЧaМи з нayкoBиMи сТyПrняМи] з ниХ |62 гoдvtни (52%) -

,цoкTopaМи нayК. З Hих 30б ГoДин (l00%) чиTaIoТЬся BикЛaДaЧaМи BизнaниМи
пpoфесiонa.пaми
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Taблиця 8.

якIсний скЛAД IlAУкoBo-пЕДAгoгIЧtIиx ПPAцIBникIB, якI зAБЕ3ПЕЧУк)TЬ нABЧAЛЬIIиЙ

пPoцЕс Iз сПЕцIAЛЬHOсTI 8.05050302 IIIсTPУMЕHTAЛЬHЕ BиPoБHицTвo
Haйменувaння

нaвчaльноi

Дисциплiни
(кiлькiсть лекtIiйниx

гoДин)

Пpiзвище, iм'я,
пo бaтькoвi
BиклaДaЧa

Haйменyвaння
пoсaди (для

сyмiсникiв -  м iсЦе
oснoвноТ poбoти,

нaЙменyвaння
пoсaди)

Haйменyвaння
зaклaду, якиЙ

зaкiнчив BикЛaДaЧ.
piк зaкiниення,
спецia,rьнiс.гь,

квaлiфiкaцiя згiднo
з Дoк}.r\,IенToМ Пpo

BиЩу oсвiту

Hayкoвий стyпiнь,
шИфp i нaйменyвaння

нayкoвоТ спецiaльнoстi,
TеMa Дисеpтaцii, BЧене

зBaнLIя. зa ЯКoto

кaфедpoю
(спецiаrrьнiстrо)

t IpисBoсHo

Biдoмoстi пpо
пiдвищення

квaлiфiкaцii ви клaДaчa
(нaйменyвaння
зaкЛaДy' BиД

ДoКylvrенТa' TеМa. ДaTa
видaчi)

Пpимiтки

oсoби. якi п цroЮТЬ.зa
I. Цикл зaгальнoТ пiДгoтoвки

oсHoBниМ мiсцем poбoти (в тoм чисЛl  зa с lщеI{нЯМ

Пaтентo.;нaвстBo Tа

aвТopсЬке  пpавo( l 8 )
Швець Гaлинa
oлексiiвнa

fl'ouент кaфелpи
екoнoм iv нoТ теopiТ
i нтеле ктуaл ь ноТ
влaснoстi llBHЗ
(ПДTУ))

тa
Mapiyпoльський
гумaнiтapний i нстит1,т
{oнеЦькoгo
ДеpжaBHoГo
унiвеpситету '  l999 p. .
с пе цiaл ь н iстЬ 3a
дипЛoMoМ: Poс iйськa
МoBa i  л iтеpатуpi:

фiлoлoг, виклai laч
poс iйськoТ N4OBи i
лiтеpaтypи;
П pиазoвськи й
, lеpжaвний техн iчний
yнiвеpситет, 2006 p.'
сг lецI f lЛЬн lстЬ за
ДипЛoMoM: фiнaнси
спец iaл iст  з  ф iнaнс iв

Кандидaт фiлoлoг iнних
нayк,  l0 .0 l  .06 -  Tеоpiя
лiтеpaтypи'  ДипЛoM
кaндидaтa нaук /{К Nl
0-52968 в iд 8 липня 2009 p. '
Дoцеl lТ кафе. lpи i t lнoвaтики

тa упpaвлiння l2[l-{ Ns
032970 в iд 30.  l  |  .20I2 p.
Темa лисеpтauiT:
<Xулo>кнiй св iт  poмaну
o . l .Coлжен iци l t a  <<У кoл i
пеpшoMy))'

Iнститут iнr.е;rектyальноi
влaснoстi Haцioна.льного
yнiвеpситетy <o.Деськa
ЮPи,цичнa aкaдемiя y M.
Кисвi '  3 l  с iчня 20|4 p. '
<Poзpoбкa нaBЧiшЬHo.

МеToДиЧнoГo кoМПлексу з
.цисциплiни
к l нтеле ктyaл ь нa
влaснiсть>, свiдoцтвo пpo
пiдвищення квaлiфiкaui i
l2CПB 002029

l)C.гаlк pобоr.и в IlflТУ -

б i . l rьшlс l5 цlк iв
2\ ttaявtliс-rь нaуксrвoi
llубл i каtlii l llеpio,'lи.t ttoму
ви, lа t t l I i .  ЯКс  BКJ l lOче l l0  дo
ttаукtlмстpин них бa:l.
З  ) t lаявн iсть  t laукoBих

l rу 'Сut iкa t t iЙ  ! '  l |аукоBих

ви, ' l a l I l |ях .  вкJ l | ( ) t |е l lих  дo

I  l срсJ I  l  к} tIaукoRltх

(lаxових вltltaнь Укpaiни:

4) t laявн iсть  видaнoГo

l l l ] l р у ч  t l и к а чи
HaBч&| Ь l | ( ) l  o  t toс iб l tикa .

5)  t taявн iс . гь  Bидaних
llаBчuU| ьllo.ме.гoдич t| их

l toс iб l lик iв ,

oхopoнa пpаui в гaлyзi
(27)

Boлoшин B'ячеслaв
Сте пaнoвич

Pектop' пpoфесop
кaфелpи oхopoни
пpaui тa

Ждaнiвський
мeтaлypгiйний
iнститут,  |9]5.

Пpoфесоp' Д.т.н. з i
сnецiaльнoстi 05.00.00-
кoхopoнa пpaui i

Iнститyт пi.ц.вищення
квал iфiкauiТ (l П К) ПДТУ'
20|4 p., темa: кMетoДи

I)Сr.tuк poбor.и в l l/l ' l .У _

бi-rlьIrlс 20 poкiв

2) ttaявнiсl.ь наyкoBoi

пvб;tiкацiТ у ltеDioдич нoму

Гoлoва кoлlicii. I.Г. КupuчeHКo
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HaBкoЛ иl l lнЬoГo
сеpеДoвищa iMенi
пpoфесopa М. С.
HемЦoвa, пpoфесop

aвтoМaTиЗaцlя
металypгiйнoгo
виpoбниЦтвa

HaBкoЛишнЬoгo
сеpеДoBиш{a)> пpoфесop пo
кaфелpi oхopoIlи пpaшi Й
нaBкoЛишHЬoгo
сеpеДoвиЩa, l995p.
, ,MетoДиннi  ПpинциПи
aнaлiзу зaбезпечення
беЗпе. lних yМoв пpaui
метaлуpгii. ', l99 l p.

пi.цгoтoвки i нrкенеpiв
спецiaлiстiв зa
iн.Цивi.Цyaльним и
ЗaMoBЛе} l} lяM и

пiдпpисмствal l ,
l 2  CПК  73 | 699

gидaнHl' яке BкЛючrHo дo
нaукoметpиvних бaз,
3)нaявнiоть нayкових
публiкauiй у нayкoвиx
ви^цaHHях' BкЛючених дo

пеpелiку }lаyкoвих

фaхoвиx вилaнь Укpaiни;
4)наявнiсть Bидaногo
пlДрyчl{икa чи
нaвЧiшьнoГo посiбникa,.
5) оргaнiзauiйнa poбoтa у
зaкJlaдах освiти нa
Пoсaдaх кеpiвникa !BHЗ
ПjlТУi
6) нaявнiсть виДаtlих
HaBчaЛ Ьнo-метoдич llих

КvDси - 2

Фiлoсофськi пpoбЛеM и
нayкoвoГo п iзнaння ( l  8)

Афoнoв A натoл i l ' r
Петpoвин

.Цoцент кaфелpи

фiлoсoфських Haук
iстоpiТ УкpaТни

Мoскoвський
деpжaвний

yнiвеpситет iм.  M.
Лoмoносoвa,

фiлoсoфський
фaкyльтет кФiлoсoф.
BиклaДaч фiлoсoфiТ тa
сyсПiЛ ЬствoзHaвствa)

КaндиДaт фiлoсoфських
наук 09.00.02 !.ia.лектикa
та iстopинний мaтеpiaлiзм
l980, кПpo зМiсT кaTеГopiТ

(Пpo,ЦyкTиBг|oстi> в yмoвaх
HТP)

ПДTУ' IПК, ДBНЗ 12 СПК
6|67|7 Пpoтoкoл Ns34 вiд

29.12.2014p.
Tемa: МетoДикa

BикЛaДaннЯ куpсy

фiлoсoфськиx Дисципл iн  в
теxн iннoму вуз i

l)Сr.aж pоботи в ПДTУ -

бiл ьше
20 pсlкiв
2) нaявнiоть нayкoвoj
tlyблiкatrii у пеpioлин нoму
виДaннi, яке вкЛючrнo Дo
нaукометpивних бaз;
З)нaявнiсть нaукoвих
публiкaшiй у нaуKoвих
видаHl lяx, BКЛючених дo

пеpе.ltiку нayкoвих

фaхoвих видaнь Укрaiни;
4)t lаявtt iсть видaнoгo
П l д р у ч  H и к а чи
нaвчaЛЬнoГo пoсiбника.
lцо pекoмеttдoBаний Mol],
вчсHoК) pa'цоЮ JaкЛaAу
освiти, мoногpaфiТ (у paзi
сII|вaвTopстBa з

фiксовaним BЛaсHим
внеском);
5) оpгaнiзauiйнa poбoтa у
3aкЛaдах oсвlти на
Пoсaдaх кеpiвникa
кафелpи;
6) наявнioть видaHих
нaвЧ.ш Ьнo-I\,'етoдич Hих
псrс iбникiв.

Педaгог iка  BиЩoТ шкoЛи Xapaбет Biктop Зaвiлyroн и Й К l С I '  l 9 7 l p . [oктop фiлoсoфi.i. ' 2009' lПК' ПДТУ l)Стаrt< poбoти в ПflТУ _
бiльше

t6
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( l  8 ) Biктpoвин кaфедpoю, ДoцеHT
кaфeлpи сoцioлoгiТ тa
сoцiaльнoТ poбoти

Cпецiaльнiсть -

кMiське бyДiвниuтвo>
Квaлiфiкauiя _

< I нженеp.
буДiвел ьн ик>

К.п .н . '
l 3 .00 .0 l .  Tеop iя  тa

MеTo,Цикa пе.цaгoгiки
fl'ouент кaфелpи CoцioлoгiТ
i сoцiaльнoТ poбoти
..Пpoектyвaння

педaгoгiч ниx теxнoлoгiй
пpофесiЙногo нaвчaння у
пpофтехyнилищaх
булiвельнoгo пpoфiлro''

<Педaгoгi кa тa психoлoгiя
вишoТ шкoли)) l2 сПК
N96 l64 l9  в i д  3 l . 05 . l 4  p .

20 poкiв
2) нaявнiсть нaукoвoТ
публiкauii у пеpiолиннoму
виданнi. якr BкЛlоченo дo
нaукoметpи.tних баз;
3)нaявнiоть нaукoвих
публiкauiй у нaукoвиx
видaнняx' BкЛlоЧениx д()
пеpелiку нaукoBих

фaхових ви.Цань УкpaТни;
4)нaявнiсть виДat{oгo
пlдp)дr никa чv'|
нaвчzlЛьногo посiбникa'
щo prкoмендoвaний МoH.
Bче}юю paдoю з:lкIlaдy
освiти, мoнoгрaфii (у рaзi
спiвaвтоpствa з

фiксoвaним вЛaсllиI{
внеском);
5) opгaнiзauiйна pобoта у
'taкЛадaх trсвiти }ia
пoсaдaх кеptвникa
кaфeлpи;
6) наявнiсть видaних
н aBч ilЛ Ьtlo-мrтоДич н и х
пoсiбникiв.

Haукoвo-лoсл iлнa
poбoTa сTу.центa (0)

Сyглoбoв BoлoДимиp
Baсил ьoвич

Пpoфесop, зaBiДyBaч
кaфелpи пiдйoмно.
TpaHспopTHиx MaшиI l  i
.цеTaЛей Maшин

Ждaнiвський
MеTaЛypг iйний
iнститyт.  |973
кMехaн iч  не
oблaднaння 3aвoдiв
чopнoТ метaлуpгiТ>
lнженеp Мехaнiк

.II. т. н. 05.04.04 _

Mеталуpг iйнi  мaшини .
Пpoфесop пo кaфедpi
п i lйoм нo-тpaнспopтних
Maшин i детaлей MaцIиtl.
< Haукoвi oс[|oBи стBopе}l }lя
Тa yДoскoнtU]е}tHя систrМ
aеpoЗoЛЬHoГo 3Maщrння
вузлiв теpтя метaлуpгiйних
Maшин)) .

lПК ПДТУ l2 СПК 6з799.7
Тeмa: Cистемa плaнoвo-
пoпеpед}lих pемoнтiв ПTM
<(дoбpе) l6.07.20l  0p.

пpoТoкoЛ N9 |9 вiд
22.04.20|Оp

l)Стaж poбoти в ПДТУ _

бiльше
20 ркiв
2) нaявнiсть нaуковoi
rrублiкaшiТ у пеpioлиннoму
видaннl' як € вклlочеllo llo
наyкoмe.тpиvних бaз;
3)наявнiсть наукoBих
публiкauiй у нayкових
BидaHнях' 8кJrЮчениx .ll0
nеprЛlку нayкoBи

фaхoвих вилань Укpaiни;

4)нaявнiсть BидaнOГo

п lдpуЧникa чи

l laвЧzшЬнoГo пoс iбникa.

lцо pекoмrндoвaний MoH,

Bченoю pa]roю Jа|g|aДу

oовi.lц мoногpaфii (у paзi

с]l lвaвTopстBa 'з

ф iкоoвaним вЛасHим

внеском)i

t7
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5) opгaнiзauiйна poбoта у
зaкЛaдax осB|Ти нa
пoсaдaх кеpiвникa
кафeдpи;
6) нaявнiсть виДa}|их
нaBч ilл Ь но-метoди ч н и х
пoсiбникiв.

Чинники yсП i t I JHoгo
пpaцевЛaшTyBaHHЯ (9)

lвaнoв
Iвaнoвич

B'ячеслaв .Цоцент кaфедpи
<Метaлopiзaльнi
BеpсTaти тa
iнстpyменти>

ЖДaнoвський
мета,rуpгiй ни й
iнститут ( l967 p.)
<Tехнoлoг iя
Мaш инoбуДyBaннЯ,
металоpiзальнi
веpстaти
iнстpyменти>
i н>ке неp_мехaнi к

Тa

кaн,цидaт технlЧl lиХ нaУк

0_s .03.0 I -
M a ш и н и

oбpoбки;

(Пpoцеси Ta
мехaнiч нoТ

aвтoматич нi
лiнiТ>, дoценT по кaфелpi
<Mетaлopiзальнi BеpсTaTи
Ta iнстpументи>:
< П iдви шlе н ня
пpодуктивнoстi oбpoбки
знoсoстiйких сталей з
BикopистaHHяM
теxнoлoгiчнoгo TеПЛa
нaпЛaBЛеtlHЯ))

IПК' ПДTУ свiДoцтвo'
12СПК 6 |640З  т rMa
<oбзop paбoт пo
иссЛедoBaниЮ Пpoцессa
pе3aниЯ MaеpиaлoB B
ГopячеM сoстoянии>,  20 l5
p.

l)Стarк poбoти в tlД.t.У
бiльше
30 poкiв
2)нaявнiсть HауК()вих
публ iкau iй  у  HaYкoBих

BиДaннях' BкЛК)чсHих дo
пеpелlкy t|ауКoBих

фaхoвих видaнь УкpaТниi

3)  наявн iсть  Bидa l lих

HaBчaЛЬнo-МеTollич ltих

пoс i  бник i  в '

Кoм п'ютеpнi TехHoЛoГ| |
веpстaтoi нстpyМе HТaл Ьгo

виpoбниuтвa (36)

Maзуp Bлa^цислaв
oлексaн,Цpoвин

Дoцент кaфелpи
< Mетa'ropiзaльнi
BеpсTaТИ тa

i  нстpyменти>

Пpиaзoвськи й
, lеpжaвни й технiч ни й
yнiвеpси.гет (2000 p.)
кoблa.цнaння тa
тех нолoг iя
зBapIоBaЛ ЬHoГo
виpoбн и цTBa)
i  нже неp-мехaнi  к

КaндиДaт техн iчних HaУк
05 .03.07 кПpoЦеси
фiзикo-технiч нoТ oбpoбки):
Д'oце нT пo кaфелpi
<Mетaлopiзальнi BеpстaТи
Тa lнстpyMеHTи));
<Фopмyвaння
мoлифiкoвaних шap iв  з
yЛЬTpa,цисПеpснoЮ ЛиTolо
стукTуpoЮ B
iнстpументaльниx сT;LПЯx
пoвеpхIlеBoЮ ПЛaзMoBoЮ
oбрoбкoЮ))

Bидaння пiдpунникa 3
гpифoм MoH Укpaiни
< lнстpуме нта.lt ьнi
мarеpiaли: влaстивoст i  la
змiцненняl l  20|2 p.

l )Стaж рoбо.ги в I l.ll '].У
бiльше
l 0 рoкiв
2) нaявнiсть нaукtlв<li
пyблiкarr i i  у псрit lли.t  t tомv
BидаHнl .  яKе BкJ lюЧе l lO , lO

нaук<rметpиv ttих бil l l

3 )нaявн iс . гь  l |aукOвих

публ iкaшiй  у  [ tаукoвих

ви.цaнняx' BкJllоче||их ]lo
переЛlку  I |аYКORих

фaхoвих виДaнь Укрa iни;

4)нaявнiсть BиДаl{оl1)

пiдpyнникa чи
HaBчiulЬliоI'o пoсiбникa.

5)  нaявн iсть  Bидaних

нaBЧzш Ьнo-меTодич них

пoс iбник iв '

lJовi мaтеpiал и' MеToДи
Mеxaн iЧнoТ oбpoбки i

Tеxl-loЛoгiТ y
BеpстaToбy,цyвa н н i (3 6)

Сaмoтуг iн Сеpг i  й
Сaвелi  йoвич

Пpoфесop, ЗaвiДуBaЧ
кaфелpoю
<Mетaлopiза.льнi
BеpсTaTи Ta

iнстpvменти>

ЖДaнoвський
метaлуpг iйний
iнститут  (  l 98 l  p . )
<oблaДнaння тa
теx нoлoгiя

!октop технiчних нaук
05.0з.07 -  <ПpoЦеси

фiзикo-технiЧ нoТ oбpoбки)),
пpoфесop пo кaфедpi
кМета,rooiзaльнi BеDсTaTи

BиДaння пiдpунникa З
гpифoм MoH УкpaТни
<{ефектьt. кo}tTpoЛЬ 14

уПpaBЛение кaчестBoM
сBaDки и DoДстBеннЬlх

l)Сток pобо"ги в IlI{ТУ
бirtьше
30 poкiв
2) нaявнiсть наукtrвoi
публiкauii у пеpiолинttому
виДаннi, якr вкЛюченO .цо

l 8

Гoлoва Кohriсil. I.Г. КupuченКo



3BapЮвzrлЬнoгo
BиpoбництBa)
iнженеp-меxaн iк

тa lнстpyMеIlти));

<Tеopетиннi i  теxнoлoгiчнi
oснoBи кoMплекс}loГo
ЗМiцнеt|ня
iнстpументaльниx
матеpiaпiв з Bикopистaн HяM
в исoкoкoнце HтpoBaHoГo
ПЛaзМoBoгo нaгpiвy>

пpoцrссoв)), 20|4 p. нaукoметринних бaз;
3)наявнiсть наyкoвих
публiкauiй у нaукoвих
видaHнях ,  в кЛючених  до

пepеЛlКy нaукoвих

фaхoвих вилaнь УкpaТни;
4)нaявнiсть Bи.цa|{oго
пi , t lpyнника чи
нaвЧilлЬнoгo lloсiбникa:
5) opгaнiзашiйнa pобо.гa у
]aкЛa.цaх trсвiти }la
пoсaдaх кeplвllикa
кaфелpи;
6) нaявнiсr .ь sидaних
нaвчi lЛЬнo-м gТоJtич tI их

пoсiбникiв.

Tехнoлoг iя
i нстpyментaл ьнoго
виpoбниuтва (54)

Кpепaк
oлексaнлp
Сеpгi йoвин

,Цoцент кaфедpи
<Meтaлopiзaльнi
веpстaти тa
iнстpyменти>

КиТвськи й
пoЛiтехнiч ний
iнститут (  l9 .56 p.)
<Tехнoлoг iя
MaшинoбуДyBaння'
Bеpстaти тa
iнстpументи>
iнженеp-мехaнiк

кaHДиДaT Tехнlч | l  ИХ нaук

05. l7 l  -  кТеopiя oбpoбки
piзaнняM),
.цoце}lт пo кaфелpi
<Mетaлopiзaльнi веpстaТи
тa iнстpyМеHти));
<.ЦoслiД>кення Пpoцесу
piзal.iня жapoМiцI]их сTzшей
кiнцеBиМи фpезaми з
niзнoнaхиленим и зvбцям и>

IПК' ПДTУ сBi.цoцTBo,
l2СПК 6|6405 TеМa
к BьtсoкoпpoиЗBo,циTеЛЬHЬtе
кoHсTpyкции чеpBячнЬlx
Mo.цулЬ}|ЬlХ фp..u, 20|4 p'.

I)С.гaж poбо'rи в П,ЦТУ -

бiльulе
30 poкiв
2)нaявнiсть HaуКoвих
публiкauiй у нaуК0вих
видaн}Iях. Bюl|оЧених ]lo
пеpел iку  Haукoвих

{laхових ви]tаltь Укpaiни.

3)  нaявt t i с ' гь  виДa l lих

нaBч iLЛ Ьнo-l\4с-It)]lич H их

пoс iбник iв .

Tеopiя пpoектyBaHня
piзaльнoго i нстpументу

(з6)

Кpепaк
oлексaнДp
Сеpгi йoвин

Дoцент кaфелpи
<Mетaлopiзaльнi
Bеpстaти тa
iнстpyменти>

КиТвський
пол i техн iчний
iнститyт (  I9.56 p.)
<Технoлoг iя
Maш инoбуДyBaнHя,
BеpсТaти тa
iнстpумент.и>
iнженеp-мсхaнiк

КaнДиДaт технiн них нaук
05 . l 7 l  <Tеop iя  oбpoбки
piзaнням>,
.цoценT гlo кaфелpi
<Метaлоpiзaльнi Bеpс.гaти
тa iнстpyменти>;
<fl'oслiлження Пpoцrсy
piзання жapoмiuних сTaЛей
кiнцевими фpeзaми з
piзнoHaхиЛеним и зyбцям и>

lПК, ПДTУ свi.цoцтвo,
l 2СПК 6 |6405  TеMa
к B ьt сo кo пpoи3Bo,цитеЛ Ь HЬlе
кoнстpукции чеpвяЧHЬlx
MoДуЛЬHЬlх  фpез>,  2О|4 p . .

l)Cтaж poбоrи в ГI/{'I.У _

бi,lrьше
30 рoкiв
2)наявиiсrr, нavкoвих
публiкаuiй ! ,  нa}кoBих
BиДaннях.  вкJ|к]чсHих, ' lO

r rсрсл iку  l tаук( )вих

фaхoвих вилattь Украiни;

3) наявнiс.t.ь видal|их

нaвчaЛЬнo-ме'l.o,lич Hих

пoс iбник iв '

fl iaгнoстикa пpoцесiB
piзaння (36)

ТaТpoв BoлоДимиp
Петpoвин

'Ц,oцент кaфелpи
<Mетaлopiзальнi
BеpстaTи Тa
iнстpyменти>

ЖДaнoвський
метaлуpгi й ни й
iнститут (|976 p.)
<Технoлoг iя
мaш инoбудувaннЯ'

Кaн.ци.цaт теxнiн ниx нaук
05.0з .0 l  -  кПpоЦеси
мехaнiч нoi  Та фiзико-
хiмiчнoТ обpoбки, BеpсTaти
тa iнстpУмент>.

lПК' ПДTУ свiДoцтвo,
l 2CПК 6 |640|  TеМa
<Toчнoсть
пoЗ ициo н иpoвaH ия
naбoчих oDгaнoB

|)Стiuк poбо.t.и в IUl'I'У _
бiльrrtе
30 poкiв
2)нaявltiсr.ь Hayкoвих
lrублiкauiй y Hayкoвих
BиДaHHях' BкJlючеHиx l lo

r9
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Mет€шopl3zUIЬllI
BеpстaTи тa
iнстpyмeнти>
iнженеp-мехaн iк

.цoценT пo кaфеlpi
кMеталopiзaльнi BерстaTи
тa iнстpyменти>;
<Пi.цвищення ефективнoст i
тoчiння кopoзiйнoст iйкиx
тa жapoмiuниx стaпей Hа
вrDсTaTaх з ЧПК>

МеTiulЛopr)кyщиx сTaHкoB с
ЧПУ)), 20|6 p.

перrЛlку liaукoвих

фaхoвих вилань Укpaiни;
3) нaявнiс'гь видaних
нaвчzlЛ ьнo-мe.гoдиЧ Hиx
пoсiбникl  в.

Метoди Ta oбЛaднaння
Д.ля пi,]виЩення
пpaЦезДaтнoстi

iнстpyменту (36)

Maзуp BлaДислaв
oлексaнДpoвин

Дoцент кaфеlpи
<Mеталopiзaльнi
Bеpстaти -|a

iнстpyменти>

Пpиaзoвський
Деpжaвний теxнiчний

унiвеpситет (2000 p.)
<oблaДнaння Ta
технoлогiя
зBapЮBaЛЬнoгo
виpoбни Цтвaл
iнженеp-мехaнiк

КaнДиДaт техl l iчниx нaук

05.0з.07 - <Пpouеси
фiзикo-теxнiч нoТ oбpoбки));
.Il.oцент пo кaфелpi
<Метaлopiзaльнi BеpстaТи
.Гa iнстpyменти>;
<Фopмyвaння
мoлифiкoваних шаpiв з
yЛЬTpaДиспеpснoЮ Литo1о
стyктypoю в
iнстpyментaльниx сT €Цlях
пoBеpxнеBoЮ nЛaЗMoBolо
oбpoбкorо>

Bидaння пiдpyнникa з
гpифoм МoH УкpaТни
<l нстpументaльнi
мaтеpiали; влaстивoстi тa
змiцнення> 20|2 p.

l)С,rаrк pобo'l и в П{1.У _

бiльrrlс
l 0 poкiв
2) нaявнiсr.ь HaукoBoТ
публiкaui i  у t tсрioлиннoму
виданнi. яКе BкЛЮче}|o дo
ltaуксrме,гpи.t tt их бaз;
3)нaявнiсть наyк()Bих
ttублiкаuiй v нaукOBих
виДaннях. |]кJ|к)Че||их дo
i l е ре j I l к ! t|а YкoBи х

{laхових ви,rшttь Укpаiни1

4)нaявнiсrr, видaноl.o

t l l j l р yч  HиКа ч\ , I

нaвЧi lЛЬ|]ol t l  tк lс iбникai

5 )  нaяв t t i с ' г ь  BиДaних

lIaвчzUl ьt|O-]! iс 'гO]lиЧ н их

пoсiбникi  в.

Tехнолoг iчнi  системи

фiзикo-техrr iн нoТ
oбpoбки (36)

Сaмoтуг iн Cеpг iй
Сaвел i  йoв ич

Пpoфесop' зaвi.Цувaн
кaфедpoю
кMеталopiзальнi
BерстaTи тa

iнстpyменти>

ЖДaнoвський
метaлypг i  й ний
iнститут  ( l 98 l  p . )
<oблaднaння
тех нoлoгiя
3BapЮB;tЛ ЬL|oГo
BиpoбHицTBa) )

iнженеp-меxaнiк

тa

floктop
05.03.07

TехHI t l ниx  нaук

фiзикo-технiн нoi
npoфесop Пo
<Mетaлopiзaльнi
тa iнстpyменти>;

кПpoЦеси
oбpoбки>,

кaфелpi
BеpсTaТи

<Теоpетинн i  i  теxнoлoг lчнt
oснoBи кoM tlле кс HoГo

зМ I цHе }| tlя

iнстpyментaльн их
мaтеp iал iв  3  викopисTaнHяM
BисoкoкoHце l]тpoвaHoгo
ПЛaЗМoвoгo нaгpiву>

BиДaння пiдpyчникa з
гpифoм MoH УкpaТни
<flефектьr, кoнтpoЛЬ 14

упpaвЛение Кaч €стBoM
свapки и po.цстве}|нЬlx
пpoцессoв)), 20|4 p.

I)Стаiк poбtrги в lUlТУ
бiльr lс
30 poкiв
2| rtaявlt iс-t .ь нaуковi l i
rlуб;riкauii у' l lсрitrлин ltсlму
ви,itаннi. як0 BкJI}оЧенO llo
ttaукоt"tстpин t l их бirt:

3)нaявн iс r . r ,  } tаукoвих

l l убr l i кau iй  } '  l |ауКoвих

Bидa| l I lях .  BкJ l lочених дo
l lеpел iку  нaукoвих

фахtlвих ви,tlаttь УкpairIи.

4)нaявн iс . r .ь  BидaнOго

l t iдpуяника ч}|

|,taвЧilЛьноt.() lttlсlбникa.

5) opгaнiзartiйна цrбo-гa у
зaкЛaДах освi.ги t|a

t loсaДaх ксp iвникa

кaфлри:

6)  нaяв l l i сть  виДaних

Гoлoва кoлliсii I.Г. КupuчеItКo
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нaBЧi}л Ьнo.метo.Д'ич Hих

пoс iбник iB .

Пеpспективнi  нaпpямки
poзBИTкy

веpстaтoбyлувaHHЯ Ta
iнсщyментальнoго
виpoбниuтвa (36)

Сaмoтyг iн Cеpг iй
Caвелiйoвич

Пpoфесop, зaвiдyвaн
кaфедpoю
<Метaлopiзaльнi
Brpстaти Ta
iнстpументи>

Ж,цaнoвський
метaлypгiйний
iнститyт ( l  981 p.)
<oблaДнaння
теxнoлoгiя
ЗBapЮBzlЛЬнoгo
виpoбниЦтвa>
iн>кенеp-мехaнiк

TA

,{oктop
05.03.07

теxн lЧниx нayк

фiзикo-технiн нoТ
пpoфесop пo
< Mета.л opiза.льн i
тa iнстpyменти>;

<Пpouеси
oбpoбки>;

кaфедpi
BеpсTaти

<Tеopетиннi i технолoгtчнl
oсI loBИ

зм i  цнення
кoМпЛексHoгo

lHсТpyМенTtUlЬHиx
мaтеpiaпiв З BикopистaнняМ
B исoкo кoHце l]TрoвaHoГo
пЛaзMoвoгo нaгpiву>

BиДaння пiдpyнникa з
гpифoм MoH УкpаТни
<.{ефектьt, кoHTpoЛЬ И

упpaBЛrHие кaчесTBoМ
сBapки и poДсTвеннЬIx

Пpoцессoв)), 20|4 p.

t)UТа,к poboTи B ll l l l У _

бiльшrе
30 poкiв
2) нaявнiсть нaукoвoi
nублiкauii у nеpioлинному
видaннi' яке sкЛюЧеHo ̂ Ilo
нaукtlме.рияних бaз;
3)нaявнiсть нaукoBих
публiкatt iй у нaукoвиx
видаl{нЯх. BкJl|очених дo

nеpеЛlку нaуКoвих

фаховиx видaнь УкpaТни;
4)наявнlсть видaнoгo
l l iлpунника чи
нaвчaJlЬнoГo пoсiбникa;
5) opгaнiзauiйнa poбoта у
зaкJraдaх ooв|Tи на
П()сaдaх кеpiвника
кaфдpи;
6) наявнiсть Bидaних
HаBЧaЛ Ьнo-lt lе,гoдичtIих

пoсiбникi  в.

Гoлoва КofuIiсii. I.Г. КupuченКo

2 l



5. MATЕPIAЛЬHO-TЕXHIЧIIЕ ЗAБЕзПЕЧЕнHЯ
ПIДГoToBки ФAхIBЦIB

. Пpиaзoвський деpжaвниil технiчний yнiвеpситет нaлivyе l6 нaвчaльниx кopПyciв, 2
ГypTo)t(иToки, Т.цaтlьнro' 3 нaвчaльнi лaбopaтopiТ' нaBчaЛЬHo.спoртивний кopпyс'
пpoфiлaктopiй тa спopTивнo - oзДopoBчий тaбip.

Тaблиця 9.

Ns

зl
П

Aлpесa
пpиМlЩе

tlHЯ

Bлaсник
мaйнa

Плoщa
(кв.  м.)

[oкум
ент Ha

ПpaBo
BЛaснo

стi
(свiлou

твo)

[огoвip opенДи
!oкyмен

Т Пpo
вiдпoвiд

нiсть
сaнiтapн

иМ
нopМaM

[oкyмен
T Пpo

вiдпoвiд
нiсть

BиМoгaМ
ПpaBиЛ

Пo)I(е)кнo
I безпеки

[oкyмен
T Пpo

вiдпoвiд
нiсть

HopМaN{ з
oxopoни

пpaui

Сщoк
дiT

.цoГoBo
pv

opен.дI'и
(з-пo

)

Haявнi
сТЬ

.ц'еp)кaв
нoТ

pе€сTp
aцiТ

Haявнi

нoтapia
лЬt{oГo
пoсвiдч

еtIня

ByЛ.
Aпaтoвa'
1 1 5

ДBHз
кПДТУ>

16940,
z

сAA
Лъ
488086

т +

2 вyЛ.
AпaToBa,
I  l 5 a

ДBHз
(ПДTУ))

4561 .8 СAA
Л!
488086

+

1
J ByЛ.

AПaToBa,
l  l 5 б

ДBHз
(ПДTУ)

7602,6 CAA
Ns
488086

+ + т

4 ByЛ.
Гpеuькa'
29

ДBHЗ
<ПflTУ>l

r  858.9 СAA
Ne
488088

т +

5 BуЛ.

Унiвеpс
иТеTсЬкa

, ' 7

ДBНз
(ПДТУ)

1252З '
5

СAA
Ng
488087

+ +

6 Byл.
Кaзaнце
вa' 1'6a

ДBHЗ
(ПДTУ)

I 140,8 сAA
Ne
488089

+ + +

7 ByЛ.
Aпaтoвa'
1  l 5 в

ДBHз
(ПДТУ))

r 586 . 8 сAA
Ne
488086

+ +

8 ByЛ.
Тaгaнpoз
ькa. l 7

ДBНЗ
кП[TУ>

)1 '76 1 св iдoц
твo ЛЪ
3 l l

+ + +

9 вyЛ.
.Кaзaнце
вa, 3a

ДBHз
(ПДTУ)

з 9  | 0 . 9 св lдoЦ
твo Ns
493

f + т

I
0

ByЛ.
Aпaтoвa,
t40

ДBHз
кП[TУ>

сB|Дoц
твo Nq
481

т +

I
I

Пp.
Метaлyp
гiв' 54

ДBНЗ
(ПДТУ))

628з.9 ЯЯЯ
Ns
339s86

+ т +

I
2

вyЛ.
Aпaтoвa,
t -tz

ДBHз
(ПДTУ)

4941,6
0

свiдoц
твo Ns
J J

+ + +

I
з

ByЛ.
Aпaтoвa,
l  l 5 г

.цBHЗ
кП[TУ>

4.72'З0 CAA
Ns
488086

+ + +

I
А

ByЛ.
AПaToBa,
l  1 5д

ДBHЗ
(ПДTУ))

28s.60 сAA
Л9

488086
+
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Ns

зl
П

AДpесa
пpимiше

H Н Я

Bлaсник
мaйнa

Плoщa
( к B .  М . )

[oкyм
енТ  Ha

Пpaвo
BЛaс Ho

ст i
(св iлou

твo)

[oгoвip opе}t.цИ
.(oкyмен

Т Пpo
вiдпoвiд

нiсть
сaнiтapн

иМ
HopМaM

.{oкyмен
Т Пpo

вiдпoвiд
нiсть

BиMoГaM

пpaвиЛ
Пo)кежHo
i безпеки

.{oкyмен
Т Пpo

вiдпoвiд
нiсть

HopМaM з
oxopo}lи

пpaui

Cрок
ДiТ

дoГoBo
pv

opенди
(з-пo

)

Haявнi
сТЬ

.цеpжaB
HoI

pессTp
aцiТ

Haявнi
сТЬ

нoтapia
ЛЬtloГo
посвi.цч

е H H Я

I
5

ByЛ.
Aпaтoвa,
l  l 5 е

ДBHз
(П.цТУ))

З25.40 СAА
Ne
488086

+

I
6

ByЛ.
Aпaтoвa,
l  l 5 ж

ДBHЗ
(ПДТУ))

580.80 СAA
Л9

488086
+ + +

Cтy.uентськa iДа,'rЬня - ЗaГaЛЬнa ПЛoщa 3l14,0 кB.М., нa 530 мiсць, BBе.ценa B
ексПлyaTaцiю y 1980 poui. ПpoвеДений кaпiтaльний pеМoнT сисTеМи Bo.цoПoсTaчaння Ta
кal{aЛiЗaцiТ, кaпiтaльi{o-Bi.цбy.цoвний pеМo}rT ЛiфTy, pеМoнT oбiдньоТ зaЛи }Ia l00 пoсa.цкoвиx
МiсЦЬ.

2 гypтoжиToкa - зaГaЛЬнa ПЛoщa 10ll l ,4 кB.М., збyлoвaнi у |974 poui. Пpoве.цений
pеMoнT М'якoГo ДaXУ, pекoнстpyкuiя ,Цaхy пpибyлoви, кaпiтaльний pеМot{T сисTеМи
BoДoПoсTaЧaння Ta кaнaЛiзaцiТ, кaпiтaльнo-вiдбyлoвний pеMoHT лiфту. кarriТaЛЬний pемoнт
ПpиМiЩенЬ Пеpll]oГo Тa .цеB'яТoгo пoверхiB. ПoToЧt{ий pемoнт ПpиМirценЬ ,цpyГoГo, TpеTЬoГo
Ta ЧеTBеpToГo ПoBеpхiв, кaпiтaльний pемoнT сaнBy3ЛiB.

Спopтивнo-oзДoрoBЧий тaбip - ЗaГaJIЬI{a ПЛoЩa 1997,2 кB.М., ПpoBеДе}IиЙ pемoнт лaхy
iдaльнi, кaПiTaJIЬний pемoнт сисTеMи кaнaЛiЗaцiТ Ta BoДoПoсТaЧaння iдaльнi" pекoнсTpyкцiя
сисТеMи пiдiгpiвy BoДи У Тдaльнi. pекoнстpyкuiя сaнByзЛy схiднoТ чaсTиI{и тaбopy,
BЛaIIITyBaння lIуiI]y ГaрЯЧol. вoДи.

Тaким ЧинoM' зaГaЛЪHИй сTaн нaBЧaЛЬних КoрПyсiB Тa Г},pТo)киткiв yFIiBеpсиTеTy
вiДпoвiдaс сaнiтapнo-TеХнiчt{иМ rropМaМ i зaбезпенyс нaЛе)кI{i yМoBи Д'ЛЯ нaBЧaЛьнoГo
пpoцесy,

Maтеpia.lrьHo-Trхнiчнa бaзa нaвЧaЛЬних ЛaбopaTopiй, ay,циТopiй Ta МaйсTеpенЬ
вiдпoвiдaс нaBчaлЬI{iй ПрoГpaМi, ПЛaIIyсTЬся iТ пoнoBЛення t{oBиM oблa.цнaнням Ta
IrpиЛaДaМи.

СтyДенти yrriBеpсиTеТy MaIoTЬ Мo)кЛиBiсТЬ oЗ.цopoBиTися Ta ПpoйТи кypс
пpoфiлaктичнoГo лiкyвaння без вiлpивy вiд зaI{яТЬ' Цiй метi сЛy)I(иTЬ сaнaтopiй-
ПpoфiЛaкTopiй yнiвеpсиTеTy. УнiвеpситеT Мaс сTyДенTсЬкий oзлopoBЧo-сПopTивний тaбip
<oлiмп>, y якoМy вiДпочивaють бiльrпе l000 сryлентiв, виклa,цaчiв тa спiвpобiтникiв.

Усе це .цoзвoЛяС ГoвopиTи Пpo rraЛежниЙ стaн poЗBиTкy сoцia-цЬнoТ iнфpaстpyктуpи
IIДТУ тa iT вiдпoвiднiсть BиМoГaМ BиЩoТ шIкoЛи Укpaiни.

У 2016 poui |00% BиПyскникiв пpauевлaштoвaнi зa спецiaльнiстю.
Ha кaфелpi кМетaлopiзaльнi BеpсТaТи Ta iнстpyменти> ПpoBo.циТЬся сПецiaЛЬнa

пiДгoтoвкa мaгiстpiв' Для цьoгo с Bсе неoбхiдне МеToдич}lе Тa MaTерiaJTьне зaбезпеченllя
кypсiB згiднo з нaBЧaЛЬниМ ПЛaнoМ.

Бiльшiсть виклaДaчiв (80%) Мaс пpaктиvний ДoсBi.ц рoбoTи Е{a пiДпpисмствaх
мaшинoбyдiвнoТ Ta МеTaЛypгiйнoT гaлyзi. лo не.цaBr{ьoГo Чaсy пoстiйнo вели }Iayкoвo.
.Цoслiднi рoбoTи з пpoблем пiДвиulення якoстi тa нaдiйнoстi в пpoмислoвoстi i впpoвaджень
ПpoГpесиBниХ ТеxЕ{oЛoГiй y виpoбництвo.

Кaфелpa NIa€,2 спецiaлiзoвaнi лекцiйнi ayлiтopiТ, 4 нaвнaльнi лaбopaтopiТ, лaбopaTopiЮ
oбчислrовaльЕIoТ TеХнiкi, oснarЦенy 9 кoмпЬIоTеpaМи IBM, кaбiнеT кypсoBoГo Ta.циПЛoMнoГo
ПpoекТyBaння. Зaгa.гlЬнa ПЛorцa yнбoвих пpимiшень кaфеДpи скЛa.цa€ 844 м2 '
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B ЛaбoрaтopiТ метa'ropiзaльних веpстaтiв l.7 (l82,l5 м,) BикorryloTЬся лaбopaтopнi
poбoти Пo МеTaЛopiзaльним BеpсTaTaМ' ексПЛyaТaцiТ' oбслyгoByBaнн}o Тa pеМoнTy веpстaтiв.
Лaб opaтop iя o6 лaдн aнa 2З BеpсTaTaM и, B еpсTaTЕ{иМ Пpи {I aД.цяМ'

B ЛaбopaтopiТ piхсyнoгo iнстpyМенТy l . l l0 (1 |2 м,) ПpoBo,цяTЬся лaбopaтopнi poбoти пo
ТеПлoTехнiцi i теплoфiзики пpouесiв oбpoбки мaтеpiaлiв, oснoBaМ poбiтнинoТ пpoфесiТ,
oблaДнaннЮ Ta технoлoгiТ фiзикo-хiмiннoТ oбpoбки мaтеpia,riв, pi>кy.тoмy iнстpyментy,
сисTеМaМ aBТoМaTиЧнoГo кеpyBaння BеpсTaTaМи. теopiТ рiзaння. Лaбoрaтoрiя oснaщенa
неoбхiдниM кoМпЛектoм pilкунoгo iнстpyМеHТy. гiдpaвлiчнoгo oблa,цнaHHЯ, вимipювa-llЬнoГo
i нстpyментy. лaбopaтop i я oснaшlеHa ТpЬoМa poбoтaм и

B ЛaбoрaтopiТ лoслiл)кення прouесiв piзaння l. l  l  1 (34.5 м,) викoнyЮTЬся лaбopaтopнi
poбoти Пo теoрiТ рiзaння. технoлoгiТ iнстp1,ментaЛЬHoГo виpoбництвa, гiлpaвлiui Ta
гiдpoпневмoпpiвoдy, змiцнtoючiм технoлoгiям веpстaтo-iнстpyМеPITaЛЬнoго виpoбниЦTBa.
Лaбopaтopiя oблaДнaнa ПpиЛaдaМи .цЛя виBчеI{ня пpollесiв piзaння (3 iнстpyментaпьнi
мiкpoскoпи).  пpилaraми Для виr l ip}oвaHHЯ твеp,toст i  мaтеpiaп iв

B лaбopaтopiТ кoмп'ютеpнoТ технiки (ayд'315. ПЛolцa 55,5 М.) BикoнyIoTЬся
лaбopaтopнi i пpaктиннi poбoти Пo oснoBaМ aBToМaТичнoГo ПpoекТyBaння МalшиH,
aBToMaTиЗoBaнoМy ПpoекTyBaннrо BI. a Тaкoж poзpaХyнКи Пo кypсoBoмy Тa .циПЛoМI{oМy
ПpoекTyBaнню.

B yнбoвiй дiяльнoстi кpiм тoгo BикopисToBytoTься зaГa]TЬнo yнiвеpситетськi ayлiтopiТ
тa лaбopaтopiТ. Усi ayлiтopiТ мaroть зa.цoвiльний сaнiтapнo-технiчний стaн. Кoнтpoль зa
.цoТриМaнняМ BиMoГ технiки безпеки скЛaДaсТЬся з вхi.цнoгo iнстpyктaжy Тa iнстpyктaiкy нa
poбoних мiсцях Пpи ПрoBеденнi лaбoрaтopних Ta ПpaкTичниХ ЗaняТЬ. Bиpoбнинa сaнiтapiя i
ПpoTиПo)кежнa безпекa зaбезпенук.lться згiднo з iснуtоними BI{МoГaМИ. Пoстiйнo
ПpoвaДяTЬся yбopкa пpимiщень Ta ПpиBеlцення B ПopяДoк oблaДнaння, ayлiтoрiТ
yкoМПЛекТoвaнi зaсoбaми ПpoTиПo)кежнoi безпеки.

Maтеpia,rьнo-технiчнa бuзa.ц'oЗBoЛяс ПpoвoJlиТи пiдгoтoвкy стyлентiв Пo всiм
BикЛaДa€Mим дiсциплiнaм. Пpе:метнi ayлiтopiТ кaфелpи oснaшtенi ПЛaкaтaМи, ЗpaЗкaМи
iнстpyментy тa вyз,тiв веpстaтiв. Лекцiйнa ayлiтopiя мaс кiнoyсТaнoBк)' з ДеМoнсTpaцiйним
екрaнoм, який BИкopисToByeTЬся Тaкo)к пpи рoбoтi з пpoекttiйними ПpиЛa.цaМи (ЛЕТI'
мyльтiмедiЙниЙ ПрoекТop. пoлiлrокс). К yнiкa-lьнoмy oблaлнaннrо вi.цнoситься дiкlчi
веpстaтнi poбoти. Пpoгpaмнi лaбoрaтopнi i пpaктиннi poбoти пoвнiстrо зaбезпеченi
oблa.цнaнняМ. пpиЛa.цaми i iнстpyментaми. Bлaсний бiблioтечний фoнл кaфелpи скЛaДaс
l 000 пpимipникiв нaвЧaЛЬнoТ лiтеpaтypи.

Ha oДнoгo сTy.ценTa, Щo нaBЧarTЬся нa спецiaлЬнoсTи 8'05050302 IнстpyменTaЛЬ}Iе
виpoбництBo ПpиЛяГaс 12О М. нaBчaЛьнoТ плoщi, щo ЗнaЧF{o пеpеBищyс iснyrонi вимoги. Ha
лiцензoвaний oбcяг пpиЛяГaс лo 42"2 М, Нa кo)кнoГo сTYДенТa.

6. HAУкOBA ДIяЛЬIIIсTЬ

oснoвним F{ayкoBиМ нaПряМoМ кaфелри с poзpoбкa нoBиХ кoнсТpyкцiй piзa-пьних
iнстpyментiв i пpoгpесиBЕIих технoлoгiчI]Их Пpoцесiв oбpoбки. якi зaбезпенyють iстoтне
пiдвищення нaдiйнoстi i дoвгoвiчнoстi детa,rей ]\4aшин i iнстpр,rентiв.

Дoслiдження пpoфесopiв кaфелpи БелякoBсьКoГo B.П. тa Iвaнoвa B.I. присвяченi
oптимiзaцiТ кoмбiновaних сПoсoбiв oбpoбки Ba)ккooбpoблювaних мaтерiaлiв, щo с oДниМ з
ефективниx rпляхiв пiДвиЩення ПpoдyкTивнoстi мехaнiчнoТ oбpoбки. Кoмбiнoвaнi спoсoби
пеpелбaнaroТЬ BBеДеHF{я .1o.цaTкoвoТ енеpгiТ B зo}ry piзaння .ц;rя пiдвиш{еI{ня еllеpгoсмнoстi
Прoцесy. Приклaлoм BBеДенIIя теплoвoТ енеpгiТ B Зoнy piзaння с пiлiгpiв мaтеpiaлy lПapy, Щo
зpiзaсться.

Maroть Ilrиpoке BиЗнaння дoслiдrкення пpoфесopa Кpепaкa A'С' в oблaстi сТBopенtlя
нoBoГo ви.ЦУ piзa.пьних iнстpyментiв, lцo Мa}oТЬ BеЛикy вiбpoстiйкiсть. КoнстpyкuiТ
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piзaльних iнстpyментiв з lliДвиrценoю вiбpoстiйкoю вoлo,liють BиtrloЮ стiйкiстto, нiж
стaндapтнi, a .Гaкoж зaбезпенyють пiдвищеHFlя ТoЧнoстi i знижеF{HЯ шroрсткoстi oбpoбленoТ
пoвеpхнi виpoбiв.

.Цля пiдвищенHя тoчнoстi oбpoбки Мaс зI{aчення Hе тiльки зМrнII]ення середньoi
веЛиЧиtIи сили piзaння' aJIе i зшrенrпення iT кoлиBaнЬ, tцo .цoсяГaсTЬсЯ c|IpИЯTЛИBиM зсyBoМ
пiд .raс циклiв poбoти oкpеMиХ piхсy.rиx Лез, pеГyЛIoвaнняМ TpиBaJIoсTi кoнтaктy piхty.loгo
Лезa з пoBеpXI{еro piзaння, BикopисТaння МеToДiu, Щo зaбезпенytoTЬ чaсTкoBе зaМикaннЯ cИЛ
piзaння B жopсTкoмy кoнТyрi. oснoвним зaсoбoм вибpoгaшення с сТBopеtII{я ХaрaкTrpy
poбoти сyмirкних piжyних елементiв бaгaтoлезoвих iнстpyментiв, IПЛяхoM .Ц,o.цaння ниМ
piзних кoнсTpyкTиBних i геoметpиЧFIиХ Пapaметpiв, шIo ЧеpГyЮться. Нa цЬoМy пpинципi
зaснoBaнa рoбoтa нерв'янних фpез з piзнoпoхилиМи с.грy)ккoBиМи кaнaвкaМи' Cyмilкнi
рilкyнi гpебiнки ших фpез викoнaнi пiл piзними кyТaМи нaхиЛy дo oсi. приЧoМy нaйбiльrп
технoлoгiчI{иМ с вaрiaнт. КoЛи B кol{сТрYкttiТ фpези ЧерГ},ЮTЬся лвa piзнi кyTи НaхиЛy.

I{i iнстрyменти yспirпнo ексПЛyaтyBа-Tися Ha зaBo.Ц'aХ Г.Г' КиТвa. Moскви" Сaнкт-
Петеpбypгa, Mapiyпoля, Тyли i iн.. експoнyBaЛися нa BДHГ.

Кaфелрa Дoвгий Чaс aкTиBHo BеДе гoспoдaрськi HayкoBo-Дoслiднi poбoTи Ha
зaМoBЛення нaйкpyпнitпих метaлypгiйних кoмбiнaтiв УкpaТни. тaких як BAT кMМК iм.
Iллiнa>, BAТ кMК кAзoвстaлЬ) Тa iнrпi, леplкaвнi нayкoвo-ДoслiДнi робoти нa зaMoBЛеI{ня
Miнiстеpствa oсвiти Ta нayки УкpaТни.

oстaннiми poкaMи пiд кеpiвництвoм пpoфесopa Сaмoтyгинa C.C. нa кaфелpi
poЗBиBa€TЬся нoвий нayкoвий нaпpяМ - ПЛaзМoBе змiцнення iнстpyменTaJTЬних мaтеpia,тiв.
Ha пiдстaвi дoслiджень poзpoбленi теopетиннi i теxнoлoгiчнi oснoBи пoBеpХнеBoГo
змiцнення piзaпьнoгo iнстpyментy piзнoгo фyнкuioнaлЬнoГo ПpизнaЧення iз стaлей i сплaвiв
з BикopисТaнIlяМ як Д)кеpеЛo нaгpiвy BисoкoкollцеHTрoBaнoГo ПЛaзМoBoГo сTрyМеня.

Пpи плaзмoвiй oбpoбцi. як i пpи oбpoбui iнtшими кol{ценTpoBaHиМи ДжереЛaМи
енеpгiТ - ЛaЗеpHиМ ПpoМенем i електрoнHиM ПpoМенеМ. дoсяГaсTЬся якiснo нoвиЙ. виrций
piвень ексПЛyaTaцiйних влaстивoстей iнстp.vментaI]ЬHих ьraтеpiaтiв. Пpoте ПЛaзМoBa
oбpoбкa в пopiвняннi з ЛaзеpI{oЮ i електрoннo-ПpoМеHеBoЮ вoлoдiс Пopяд технiкo-
екoнoмiчниХ переBaГ - BиЩoto ПpoД)/кТИBнiстю. екoнoмiчнiстю. пpoсToTo[o i лoстyпнiстro
yсTaTкyBaнT{я, BеЛикими poзмipaми змiцненoТ зoни.

Прaктинне BикopисТaння рсlзрoблених технoлoгiй змiцнення iнстpyментy нa
мaшинoбyдiвних i мета,тypгiйних tli.ЦприсмсТBaХ ,цoзBoЛя€] OTpиМaТи ЗнaЧHий екoнoмiчний
ефект зaBДяки знижеHHЮ тp)'roмiсткoстi i пi,цвиrЦеннЮ Пpo.цyкTивнoстi oбрoбки. зниженн}o
BиTpaTи iнстp1.ментy. екoнoМiТ лopoгих iнстрyментaJ.IЬниХ i нaплaвлroBaПЬF{иХ мaтеpiaлiв,
екoнoмiТ енеpГеTиЧних pесypсiв.

Poзpoбленi технoлoгiчнi пpoцеси вiднoвлення i змiЦнення iнстpyментy piзнoгo
фyнкцioнaлЬнoГo ПризF{aчrння yпpoвaлженi нa пiдпpисмствax Mapiyпoля,
!нiпpoпетpoBсЬкa, Apтемовськa' Зaпopilкжя, Гopлoвки, Biтебськa, Електрoстaлi' Bopoнеrкa,
Тarшкентa i iн' мiст.

19'12.2О16 рoкy в спецpaдi HТУУ кКПI> вiлбyлетьсЯ,зaхИcT лисеpтauiйних poбiт нa
з.цoбyTTя нayкoBoГo сТyпеня кaнДиДaТa теxнiчних нayк aсисTентiв кaфелpи <Метaлopiзaльнi
BеpстaТи тa iнстpyменTи) Гaгaрiнa B.o. тa Кyлiнoвoй К.B.

Зa чaс iснyвaння кaфелpи <<Метa,ropiзaцьнi BеpсТaTИ тa iнстpумеHTи) BПpoвaД)кенo
Пoь{a.ц 100 poзpoбoк iз знaчHИМ екoЕloмiчним ефектсlм. oпyблiкoвaнo бiльtпе l000 poбiт,
oTpиМaг{o ПoнaД 400 aвтoрських свiДorlтв i пaтентiв нa BинaxoДи, ЧaсТинa з них - спiльнo iз
сTy.ценTaМи'

Cпiвpoбiтники кaфелpи pеГyЛяpнo берyть yЧaсТЬ в рoбoтi мiжнaрoлних кoнференЦiй,
семiнapiв, кoнгpесiв. Peзyльтaти нa},кoBиХ ДoслiДхсенЬ реГyЛяpHo пyблiкyкlTЬся нa стoрiнкaх
BеДyчиХ BиДaнЬ y ToМy числi BиДaнЬ. зa пеpелiком BAК УкpaТни B Taких як: )кypнaЛи
,.Biсник ПДТУ,.. ..Зaxист метaлypгiйних Мaш]иH вi,ц пoлoмoк> .гa iншli.
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7. гvII)ttItAPoДHI ЗB'яЗки

Miжнapoлнi зв'язки тa poбoтa кaфелpи кMетaлopiзa,.Iьнi BеpсTaTи тa iнстpyмеtlTи) ПoЛягa€ B
нaсTyПнoМy:
l) Спiльнo з пpoфесopoм Лешиl{сЬкиM Л.К., щo МеIIIкaс в CШA, зa oстaннi 3 poки

I{aДpyкoBaнi 2 мoнoгpaфiТ - ''ПЛaЗMеннoе yпpoчнение иrrсTpyМенТaЛЬнЬIх мaтеpиaЛoв'' тa
''СЛoистьlе I{aпЛaBЛеЕIнЬIе и yпpoчнrннЬIе МaTеpиaЛьI''. Haлpyкoвaнa сTaTТя B жyp}IaЛе
''Wеlding journal''. Пiдгoтoвленo Ta нaДpyкoBaнo нaBЧaЛЬний пoсiбник <Iнотpyментaльнi
мaтеpiaли : BЛaсTиBoсTi тa змiцнення>

2) oпyблiкoвaнo 3 ста.ттi в жypнaлi <Wеlding Intrmational> тa 3 стaттi в жypнaлi
<Journal of Supеrhard Matеrials>

з) Bе.цеться poбoтa з Миtшкoльцкiм yнiвеpситетoм (Угopщинa), кaфелpa технoлoгiТ
мarшинобy.цyBaння з .ц.T.I{. Кyндaкoм Янoшем Пo BизF{aЧенIo шIopскoстi пoвеpxнi як
кpитеpiя oцiнки prсypсa стiйкoстеЙ iнстpyментa.

4) Пpовoлиться спiльнa poбoтa з кaфелpoю piзaння метaлiв з MoскoвсЬкиМ
.цrp)I(aBниМ технoлoгiчним yнiвеpситетoм СTAHКIH (Poсiя) з Д..Т.н.' пpoфессopoм
Bеpешaкa Aнaтoлiсм CтaнислaвoBиЧеМ з дoслiдlкення oбрoбки склaДнooбpoблroBa}Iих
мaтеpiaлiв'

5) Кaфелpa ПoДTpиМyс пoстiйнi твopнi зB'язки з TyльськиМ Деp)кaBним yнiвеpсиTеToМ.
6) BеДеться poзpoбкa iнтегpoвaниХ TехнoЛoгiй пoвеpхневoТ мoлифiкauiТ стaлей тa

сплaвiв спiльнo з пiдпpисмсTBaМи ПiвденнoТ КopеТ.

8. якICI{A XAPAкTЕPисTикA IIIДOTOBки ФД(IBЩB

8.l. Пoкaзники yспiпrнoстi сryлеlrгiв. Кorгpoльнi вимipювaнIlя зaJIиtшкoBиx знань

Експеpгнa кoмiсiя пеpевipилa BикoHaння нaBЧaльЕIих плaнiв пiДгoтoвtс,t мaгiстpiв зi
спецiarьнoстi 8.05050302 кIнсщуъ,rенTaЛЬне вщoбнт,пlтвo), пoToЧ}Iy нaBЧa!'IЬtIy лolсyментauiro;
poзкJra'Ци ЗaняTЬ; iнливфaпьнi пЛaFIи нaBaнTDкеI{ня виклaдaчiв; екзaменaцiйнi тa зшiкoвi
вiдoмoстi; Гpaфiки ПpoвеДення кoнсyлътaшiй Тa BиЗнaс. шIo пеpелбaнеrrий ПЛaнoМ пеpелiк
нaBЧaJъниx.цисциплiн: кolfГpoЛЬниx, к}рcoBиX прекгiв i poбiт: oбсяги нaBчaJlЬt{oГo нaBaнТaэкeнтш;
щивalriсть HaBЧaIIЬHoГo Пpoцесy i прoвелення кoнсуЛЬTaцiй в oснoвнoМy BикoнyЮТЬся.

Пеpевipкoro BсTaнoBЛеFlo, Щo вapiaтивнi ЧaсTини oПП i oКХ' нaвчaпьнi ПЛaни в uiлoмy
вiдloвiдшоть дiroчим Деp)кaвним сТarllцapTaМ i вprмoгaм. Пpoгpaми нaBЧa,TьнpIх дисцlтплiн i poбo.тi
ПpoГpaМи нaBчaJIЬн}тx lцlсциплiн вiдпoвiдaroть BиМoГaМ акpешпarriТ.

Зa всiмa BкaзaниМи .цисциплiнaми щoвiлнi виклaдaчi щiвеpситетy poзpoбиrги вщпoвiдli
пaкеTи кoМПЛексниx кolrГpoльнl,гx poбiт (КкP)' якi пpелстaBЛяIoTЬ пеpелiк фopмaлiзoвal{иx зaBДaнЬ
ПpoгpaмнoГo мaтеpialry i твopvиx нaBlТt{oк ix викoнaння.

Пpи визнauеннi пеpелirсy дисцerплiн, Щo вкшоченi .цo кoнTpoЛ}o знaнЬ (КкP), Bиxo.циJIи з
вирбrти.птx фyнкцй, ПoсalloBиx oбoв'язкiв фaхЬuiв, шсi пеpелбaченi в oсвiтньо-квaлiфiкaliiйнй
хapaкТrpисTиЦi спецia,тiстa i мaгiстpa. Ц дисrrиплiни вкaзaнi y }IaBчaЛЬних ПЛa}Iaх i вивчaroться нa
пpoтязi BсЬoгo теpмiнy нaBЧaI+{lI' тoбтo нa iх oснoвi вiлбрaсться фopт'ryъaння мaйбyпriх фaхiвuiв зa
нaПpяМкoм пiДoтoвки 6.05050з кMarшинoбyД}ъaнТ{D. Зaмip знat{ь сгyлентiв зa poзрoбленlтми ККP
ПpoBo.циBся згiдшro iз гpaфiкoм. зaTBеpДжениМ .цекaнoM фaкyльтеry мaшгинoбy.Ц}ъaннJl Ta
зBapЮBaннJI.

B пopяд<y сaмoaнaлiзy якoстi пiДгoтoвки фaхiвшiв B oсТaннЬoпгy сеМесTpi 6ули пpoвеленi
кoмплекснi (квa,тiфiкauйнi) кorrгpo,тьнi poбoти (ККP) з г5,тиaнiтapнn<, фyндaмеrгaJlЬниx Ta
пpoфесйнo-opiснтoвaних (фaxoвю<) шzсrиплiн. Pезyльтaти цl,гх кoнтpoЛЬниX poбiт. a Тaкo)к
pезyJъTaТи oстaнньoТ екзaменat{iйнoТ сесiТ нaведенi y тaблиuях 22 i 22.l aщешггauйнoТ спpaви.
Пiлс1ъ,rки BикoHaння кoМпЛексниx квшriфiкaцiйнtтx кoHTpoJrЬнIтХ poбiт пoкaзa,'lи, lцo сry.ценTи
спpoмoхснi мoбiлiзрaти зFIaння, oдеpжaнi Пpи вивченнi ryппaнiтapшгx Ta пpoфесiйнo
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opiсrггoBaних ДисЦиПлiн. Aбсoлroтнa yспirшнiсть в uiлoпгy пo спецia,тьнoстi зa pезyЛЬTaqal.'M
Bикoнaння rrиx ККP сTaнoBиTЬ:

. з З гyмaнiтapнnсД.lсЦиплiн |00% (якiсть 50%):
- з пpофесiйнo-opiснТoBaн}тх Дисциплiн |00 % (якiсть 50 %)'

Пoкaзники aбсoлroтнoТ yспirпнoстi. a тaкoж якoстi нaBЧa}Iня зa пi.Цс1.гикaми ПoПеpеДFъoТ пеpел
BикoнaЕIняМ ККP екзaменaцiйнoТ сесiТ стaнoви,ти :

- З Г}п4aнlTaрнIТx ДисципЛ1н |О0% (якiсть . 100 %);
- з пpoфесiЙнo-opiсrггoBaниx дисrиплiн |00% (якiсть - l00 %).
Cпoстеpiгaсться FIеBеЛикa (в Ме)кaХ нoрмaтивiв) втpaтa ш<остi з фщлaменTaJlЬllиx Ta
пpoфесiЙнo.opiснтoвaниx дисциплiн'

ЗaвДaння Дo КкP з yсiх дисцl,гплiн скJIaДaJIися y вiлповiшroстi дo BиМoГ <Mетoдlгчtтих
вкaзiвoк Щo.цo opГaнiзaцiТ i пpoBеДенtlя pекTopськoГo кoнтpoJl}o якoстi пiДгoтoвки сryлентiв
ПДry). Усi зaвдaння ККP мalпа пpoфесiйне сПpm,f}ъarrl{я i iх виpirпення BиМaГav вщ сryлентiв
irrгегpoвaнoГo зaсToс},BaHFIя знaнЬ oКpеМиX тем i poзлiлiв вiдloвiднoТш,тсциплiни.
oцiнки ККP BисTaBЛяItися згiдro з нaцioнaлЬнoю ЧoTиpьoxбaпьнoro сисTеМoЮ: квiдмiннo>'
((.цoбpе)' кзaДoвi:тьнo). ((HеЗaцoBi,тьнo>>. Пpи ouiнroвaннi зa oснoBy бpыtи ПoBHory й пpaвильнiсть
BикoHaHня ЗaBДaHЬ. a Тaкo)к BpaХOB)ъа.Пи здaтнiсть сrylентiв aнaлiз1ъaти. iнтегpрaти Ta
yнiфiкрaти знal{ня, ЗaсТoсoB}tsaТи ПpaBиЛa МеТoДИ, Зaкoни y кoнкpеTнгx сиryaшiяx. iнтерпретрaти
сХеМи' гpaфiки' лiaгparvги. aна,тiзрaти тa oцiнtoвaти фaкги. пoдiТ. Тa ПpoГЕ{oЗyBaТи oнiкрaнi
pезyлЬTaTи вiл пplйнягиx рirпень. пoслi,foвнo BикJIaДaTи мaтеpia,r тa.цoTрI,П\,tyBaTи BиМoГ ЕСTД.
Кoмiсiя прoBелa зpiз знaнь y сryлентiв спецiarънoстi 8.05050302 кIнстрyменTaJTЬFlе виpoбншдтвo>
дпя освiтньo-квa'тiфiкaцiйнpтх рiвнiв МaГiсTp двi KКP з г1,п,тaнiтapн],Гх ДисllиПлiн - aбсoЛIоTнa
yспirпнiсть l00 %. якiсть вiд50o/o iд;lя oсвiтньo-квaлiфiкaцiйнrx piвнiв сПецia,'IiсT iмaгiсщ тpи ККP
з пpoфесiйнo opiсrrгoBaнIтХ дlсrиплiн . aбсoлшотнa yспiптнiсть |00%. якiсть вiд 50% (Дoдaтoк A).
l]е вiлпoвiлaс нopМaTивниМ aКpедrгaцiйним BиМoГaМ. Poзбiжнoстi y пopiвняннi oцiнroвaнпя
BикЛaДaЧaМи pезyльтaтiв ККP при ПpoBе.ценнi сaмoaнalгiзy Ta пpи щoведеннi експеpTизи не
ПеprBиII$/roTь ДoпyсTиМpIХ Еropмaтивiв. Bихoдя.rи з цЬoГo, експерTHa кoмiсiя BB€Dкaс, щo ПoзиTиBIтy
oцiнкy Мo)Кнa вiдrести i лo ф}нлaмеrrгaЛЬнI{x .щисциплiн.

Експеpтнa перевiркa резyльтaтiB зaЛиIIJкoBиХ зI{aнЬ стyДентiв з .цисциплiн
гyмaнiтapнoГo Тa фaxoвoгo циклiв пiДгoтoвки ПoКaзaЛa. шo в yнiвеpситетi зaбезпенyсться
дoстaтнiй piвень пiДгoтoвки фaхiвшiв.

8.2. ЯкiстЬ кyрсoвих Тa ДипЛoM}Iих прoектiв
oзнaйoмлення з кyрсoвиl\tи ПpoеКТaМи тa poбoтaмИ зa .цИсциплiнaми спецiaльнoстi

кlнсmpу,ъtеt1t11а-,lьне вupoбнuцmвoD -ПoКaЗa-To. щo TеМaТикa. змiст. oбсяг i piвень пpоектiв
вiДпoвiдaс iснytоним BиМoГaМ.

Бyлo переГЛяF{yTo 3 кypсoвих ПpoекТи. PезyльтaTи ексПеpTнoГO aнaлiзy нaвеДенi в
тaблицi.

Taблиця l0'
PезУльтaти ПеpеBl oBиХ П B

Ns П. I .  Б. Tемa кypсoвoГo пpoектy/poбoти

oцiнкa
.r,

> \ O

r I-.( . )  iЭ .g
) ( 6 ) ч :Фt r

Haбoк oльгa
BолoДимиpiвнa

Рoзpoбкa теxнoлoгiчнoгo Пpoцесy BиГoToBЛенFIя
иеpв.яннoъ фрези

5 5

z TеpнoпoльЧенкo
Aнaстaсiя
СеpгiТвнa

Poзpoбкa технoлoгiчнoГo ПpoЦесy BиГoToBЛен}lя
I {илiнлpинноТ фpези пi.цвищенoT вiбpoстiйкoстi 5 5

J Кpивенкo oлег
oлексaнДpoвич

Poзpoбкa технoлoгiчнoгo Прoцесy BиГoToBЛенHя
Цилiндpичнoгo .цoвбякa

5 5

l T .
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Aнaлiз BикoF{aння i зaxистy .циПЛoМних пpoектiв ПoкaзaB, Щo Bикoнaнi Диплoмнi
ПpoекТи сПpяМoBaнi нa виpirпrннЯ aкTyaЛЬниХ ЗaДaч, якi стoять ПеpеД пiдпpисмсTBaMи
УкpaТни. З метoro пеpевiрки бyлo лoслiдlсенo 3 ДиплoмниХ ПрoекTи. Pезyльтaти нaвеДенi в
тaблицi.

Taблиця l l .
Pезyльтaти пеpевipки ДиПЛoМHих пpoектiв/мaгiстеpських pобiт

. кypсoвi ПpoекTи (poбoти).0 бaлiв;

. зaхисT.циПЛoМниx пpoектiв тa мaгiстеpсЬкиХ poбiт - 0 бa,riв.
PекoменДaцiТ тa зayBarкення зpoбленi ексПеpTнoro кoмiсiсto в 2012 p Пpи aкpедитaцii

спецiaльнoстей 8' 05050302 кIнcmpулleнmаЛьне вupoбнuцmвo> кaфелporo Mетa,тopiзaльнi
BrpсTaTи тa iнстpyменти викoнaнi.

9. BItIIOBIДI{IСTЬ ДoCягI{УToГo PIBHя OCBITIIЬOI ДIяЛЬtIoсTI
BигvIoГAM AкPЕДиTУBAHI{Я

Пopiвняльнa тaблиЦя вiдпoвiднoстi ДoсяГнyToГo piвня oсвiтньoТ Дiяльностi Пpиaзoвськoгo
ДержaBl{oГo технiчнoгo yнiвеpситетy Пo пiдгoтoвцi фaхiвцiв га.пyзi 0505
<<Marшинoбyлyвaння тa метеpiaлooбpoбкa> (l3 Mехaнiчнa iнясенеpi)) Зa нaПpяМкoм
6.050503 <<Marпинобyлyвання> (l33 Гaлyзеве маtшинобуДyвання), зi спецiaльнoстi
8.05050302 <<IнстрyменTaЛЬне виpoбниЦтвo>> (l33 Гaлyзеве маlшинoбyлyвaння)
пiдгoтoвленa aкpеДиTaцiйнoro ексПеpTl{olo кoмiсiсto Зa пiДсyмкaми ексПерTIIoГo
aкреДиТaцiйнoгo aнaлiзy (дoдaтки A i Б). Piвень знaF{Ь стyлентiв пеpевipявся зa декiлькoмa
дисциплiнaми, вибpaними iз блoкy гyмaнiтapнoгo нaПpяМкy Тa фaхoвoТ пiдгoтoвки,
ПpеДсTaBЛениХ B aкpеДиТaЦiЙниЙ спpaвi.

Pезyльтaти oсвiтньoТ Дiяльнoстi yнiвеpситетy свiднaть, щo piвень opгaнiзaцiТ
нaBчaЛЬнoГo ПpoЦесy с .цoстaтнiМ ДЛя зaбезпечення нaЛе)I(нoТ якoстi пiдгoтoвки фaхiвцiв зa
спецiaльнoсTяMи 8. 0 5 0 5 0 3 0 2 к Iн c mpу,l,t е нm а'цьн е в up o б н uцmв o >,

AHAЛIЗ PЕЗУЛЬTATIB ПoПЕPЕДHЬoi ЕкCIIЕPTиЗи IIoДAtIих MATЕPIAЛIB
AкPЕДиТAцIЙнOТ СПPABи

l. Звеpнyти yBaГy тa перевipити кyрсй пiДвиrЦення квaлiфiкaцiТ виклaдa.тiв, a сaМr:
Boлotпин B.С., Maзyp B.o.тaбл. 5 стop. 69.

Jф П'  i .  Б. Темa ДиплoМI{oГo пpoектy/мaгiстеpськoТ poбoти

oцiнкa

Фa
>\ (.)

. - l

( ) ЬФ
i : Q ) *
v Е

I Кypилo
Тетянa
Дмитpiвнa

Poзpoбкa кoнстpyкuiТ iнстpyментy ДЛя
ПрoTяГyBaнI{я ГBинтoвиx tплiцiв Bl.цМ. вiдм.

2. flaниленкo
oлексaндp
Baсильoвич

Пiдвищення ефекTиBt{oсTi фopМyBaння
мiкpoрел'сфy 

"a 
пoвеpхнi гaбaритниx цилiнДpичних

детaлеЙ
Bt.цМ. BrДM.

з . Кoчiн
BлaДислaв
Aндpiйoвич

Poзpoбкa кoнстpyкцiТ iнстррlентa Д,ЛЯ фрезo
ПpoTЯГyBaH ня зyбнaстих кoл iс

вiдм. вiдм.

Poзбiжнiсть мiiк oцiнкaми зaкЛa.цу тa oцiнкaми експеpтiB При пеpевipui скЛaДaс:
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Пpoвеленo пеpевipкy пoсвiДчень пpo пiлвиЩення квaлiфiкauiТ виклaдaviв Maзyp B.o.,
Boлorшин B.С. Пoсвiдчення пpo пiдвищення квaлiфiкauiТ Boлotпинa B.с. Iнститyт
пiДвищення квaлiфiкauiТ (IПК) ПДТУ, 2014 p.' TеМa: кMетo.ци пi:fгoтoвки iнlкенеpiв
спецiaлiстiв зa iндивiдyaльними зaMoBЛеннями пiДпpисМсТBa)' 12 CПК 73|699 Мaзyp B.o.
Мaс нaвчaльний пoсiбник з грифoм MoH УкpaТни (нaкaз Ngl/l l  -2О270 вiд 29.|2,|2)
вiдпoвiднo теpмiн нaсTyПнoГо пiДвипiення квaлiфiкaцiТ сКЛaДaс 29'12,|7 p,

2. B тaблицi 5 с нeToчнoстi тa ПoBTopенHя нa сТop. 69 тa]1,

Тaблиця кЯкiсний скЛaД F{aуКoвo-ПеДaгoгiчних прauiвникiв. якi зaбезпенyкlть нaвчaльний
пpoцес iз спецiaльнoстi 8.05050204 oбpoбкa метa,тiв зa сПецтехнoлoгiями> вiлкopигoвaнa.
Пoвтopення ДисциПЛiни кПaтенТoз}IaBсТBo Тa aBТoрсЬКе ПрaBo) скaсoBaнo.

З ' Haвчaльний зaкЛa.ц взaгaлi нe 3абeзпeчив нaBчaЛЬнoЮ лiтеpaтyporo дисциплiнy
кЧинники yспiiпнoгo..> згiДнo нaBЧaЛЬнoГo ПЛaнy стop. 59 тaтa6л' l8 стop. 109.

З 20l5 poкy Дисциплiнa кЧинники yспitпнoгo ПpaцеBЛaII]TyBaння) викЛ}oЧеt{o З нaBчalTЬt{oГo
ПЛaнy пiДгoтoвки мaгiстpiв зi спецiaльнoстi 8.05050302.

4' Haвчaльний ЗaкЛa.Ц. нe в пoвнoмy oбсязi зaбeзпeчив HaBч€шЬниМи пiДpyнникaми,

пoсiбникaми, ДoвiДкoBoЮ Ta iншoro HaBЧaЛЬF{oю лiтеpaтypoto зa oстaннi 5 poкiв. згiднo Haкaзy

MoH N9 689 в iд l3 .06.2012 п '3.5.  a сaMе:кoхopoнa пpaui  в гaлyз i>,  <ПеДaгoг iкa вищoТ
ll]кoЛи)' кПaтентoзнaBсTBo Ta aBToрсЬке ПpaBo). Тa F{е вiдпoвiдaс ПyнкTy 6.l. пopiвняльнoТ
тaблицi 23 aкpелитaцiйнoТ сПрaBи.

Пеpевipкa ПoкaзaЛa Е{еДoсТaTHю зaбезпеченiсть HaBЧaЛЬHими пiлpyн}IикaMи. пoсiбникaми,
дoвiдкoвoю тa iншoю нaBЧaЛЬнoю лiтеpaтyрoio Зa oстaннi 5 poкiв. щo знaйде вiлoбpalкення
y зaГa,TЬt{иХ BиснoBкaХ Тa ПpoПoзицiях.

5. Пopiвняльнa тaблиця 2З лoдaнoT aкpелитaцiйнoТ сПpaви взагaлi нe вiдпoвiдao Лiцензiйни
yмoвaм Nl |З77 вtд 29'I]l,2011, щo не Дa€ мoxtливiсть нaДaTи ПoПеpеДнro ексПrpTиЗy
ПoДaниХ мaтepia'riв.

У виснoвкaХ нaвеДенo пopiвняльнy тaблиulo, Щo вiдпoвiдaс ЛiцензiйниМ yМoBaМ Jф l377 вiд
29.tr.20t1 .

6. Haвчa,rьний зaклaД нe пoдaв l ехнoлoгiчнi вимoги щo.цo мaтеpiaпьнo - технiчнoгo
зaбезпечення, згi.цнo Лiцензiйних yМoB Nb l l87 floлaтoк l3.

У виснoвкaх нaBеДе}Io пopiвняння вiдпoвiднoстi ТехнoлoгiчниМ BиМoГaМ щo.цo мaтеpiaльнo
. теxнiчнoгo зaбезпечення, згiднo ЛiцензiйниХ yМoB J\Ъ 1 1 87 Дoдaток l 3.

7. Звеpнyти yBaГy нa Те. rцo згiДнo тaблицi 8 кIнфopмauiя пpo примiшення (нaвнaльнi
плoшi), щo BикopисТoByIoTЬся B нaвЧaJTЬrroМy пpоцесi> п.2 вyл. Aпaтoвa, l l5a 4561,8 -
4657,98 кB.М., п. 8 вyл. Тaгaнpoзькa, |7 2з76,З - з769,2 кB.M.' тa п.10 вyл. Aпaтoвa l40
5657,5-5l l9,3 кв.м. B Пo.цaT{иХ мaтеpiaлax сПpaBи нe вiдпoвiдaють.цa}IиМ в ЕДБo.

I]я пoмилкa не сToсyсTЬся BиПyскoBoТ кaфелpи кМетaлopiзaльнi BеpсTaТи тa iнстpyменTи),
ПpoTе знaйде висвiтлення y зaГaЛЬHих BисI{oBкaх Ta ПpoПoзиЦiях.

Гoлoва кoлtici| I.Г' КupuченКo

29



8. Звеpнyти yBaГy тa пеpевipиTи ДиIlaМiкy кoнтингетITy мaгiстpiв з ПoДaниМи .цaниМи B
aкpе.циТaцiйнiй спpaвi тa з.цaI{иМи ЕДБo.

Пpoведенo пеpевipкy Динaмiки кoнTинГентy мaгiстpiв з пoДaнИNIИ ДaНИм'И
спpaвi Ta з.цaниМи Е!Бo.

B aкpе.циTaцiйнiй

Тaблиця |2,
Piк встyпy Кiлькiсть сTyДенTlB

!еннa фopмa нaвЧaння
Рiк зaхистy мaгiстеpськoй

poбoти
2О|з 1

J 2О|4
2014 tэ 2015

2015 Z 2О|7
2О\6 3 201 8

Тaблицi 13.
ПIБ виклaдaчa Кiлькiсть

Дисциплiн
Кiлькiсть

лекцiйниx Гo,циIl

Сaмoтvгiн Cеnгiй Caвелiйoвич Д'T.l{'. пnoф' 5 246
Бслякoвський Ba'теpiй Пaвлoвич к.T.н." .цoц' 5 1 4 1

t J l

iвaнoв B'ячеслaв Iвaнoвич к,T. l l . '  Дoц. Ат 162
Мaзyp Bлa.цислaв oлексaндpoвиЧ к.Т.H.,,цoц. 4 186
Кpепaк oлексaндp CеpгiйoвиЧ К.T.н.' Дoц. 1

J t62
Тaipoв BoлoДимиp ПетpoвиЧ к.Т.Fl . .  Дoц. 5 119
Кiпчapський Biктop Пaвлович сТ. BикЛaДaЧ 2 68
Maнoйлoв oлег BoлoДиМиDoBиЧ сT' BикЛaДaЧ 2 66
Гaгapiн BoлoДимиp oлексaн.цpoBиЧ aсисTенТ 54
Кyдiнoвa Кaтеpинa BiтaлiТвнa aсисTенT

9. Звеpнyти yBaГy нa нaBaIIТDкеI{ня виклaДaчiв Ta пеpевipити зaбезпечення
пpoфесopсЬкo.BикЛaДaцЬкиМ скЛa.цoМ пpoфiлrorouy кaфелpy, згiднo Haкaзy МoH Jф l377 п.
1 . \ А
L , L . a .

Пеpевipкa ПoкЕBaJIa' щo нaBaнTarкеFlt{я виклaДaчiв не пеpеBиЩyс 250 ГoДин нa piк тa 5
,цисциплiн нa Bиклa.цaЧa.

10. Пеpевipити нa мiсцi Ta з'ясyвaти нaявнiсть пyнктiв хaрЧyBaння, ГypTo)киTкy'
спopTиBI{oТ зa"пи' стaдioнy Чи сIToрТиBнoгo мaйДaнчикy' Mе.цичнoГo ПyrrкTy.

Пеpевipкa ПoкaзaJla нaявнiсть пyнктiв хapЧyвaнI{я. ГypТo)киткiв. спopTиBT{oГo кoМПЛексy З
ДBoMa зсшIaМи' стaдioнy Ta сПopTиBнoгo мaйДaнЧикy. Ме.циЧHoГo ПyнкТy.

l l. Пеpевipити вiдпoвiднiсть oсвiти BикЛaДaЧiв дисциплiнaм, якi BикЛaДa}оTЬ.
Тaблиця |4.

Пaтентoзнaвст
Bo Ta aBTopсЬке

ПpaBo

LШвець
Гa,rинa
oлексiТвнa

Кaндидaт фiлoлoгiнниХ нayк' l0.0l.06 - Теopiя лiтеpaтypи,
]lиПЛoМ кaнДи,цaТa нayк !К J\9 052968 вiд 8 липня 2009 p.;
лoценT кaфелpи iннoвaтики тa yпpaвлiння l2[I{ Jю 032970
вiд 30. || '2О|2 p. Темa лисеpтauiТ: кХyлoх<нiЙ свiт poмaнy
o.I.СoлхсенiЦинa <У кoлi ПеptIJoМy). Iнститyт
iнтелектyaльнoТ влaснoстi HaцioI{aJTЬI{oгo yнiBrpсиTеTy
кoДеськa lopиДичI{a aкaДемiя y м. Кисвi, 31 сiчня 2014 p.,
кPoзpoбкa нaвЧa,'IЬнo-МеToДиЧнoГo кoМпЛексy з ДисциПЛlHи
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(IнТеЛекТyaЛЬнa BЛaснiсТЬ), сBiДoцТBo Пpo ПiДBищення
квaлiфiкaцiТ 1 2СПB 002029

oхoрoнa пpaui
в гa,ryзi

Boлotпин
B'ячеслaв
Степaнoвич

Прoфесoр, .ц'T.}l. зi спецia,rьнoстi 05.00.00-кoхopoнa пpaui i
нaBкoЛиIIIнЬoГo сеpе.цoBищa) пpoфесoр пo кaфелpi oхopoни
пpaui й нaвкoлиIIIнЬoГo сеpе.цoBищa' 1995p. ',Mетoдиннi
Пpинципи aнa'тiзy зaбезпечення безпечниx yМoB пpaui
метaлyргiT'', |991 p. Iнститyт пiДвиrцення квaлiфiкauiТ
(IПК) ПДTУ, 2О|4 p," ТеMa: кMетoДи пi,цгoтoвки iнженepiв
спецia,тiстiв зa iнливiлуa,rЬниМи ЗaМoBЛен}lяМи
пiдпpисмствa>,
l2 CПК 731699

Фiлoсoфськi
пpoблеми
нayкoBoГo
пiзнaння

Кaн.циДaт фiлoсoфських нayК 09.00.02 - liaлектикa Тa
iстopинний мaтеpiaлiзм 1980, кПpo змiст кaтегopiТ
(ПpoДyкTивнoстi> B yМoBaХ I]ТP)' IПК. l2 СПК 6167|7
Пpoтoкoл N934 вiд 29.12.2О|4p. Темa: МетoДикa
BикЛa.цaнHя кypсy фiлoсoфськиХ Дисциплiн в технiннoмy

Aфoнoв
Aнaтoлiй
Петpoвин

Педaгoгiкa
вищoТ шIкoЛи

Хapaбет
Biктop
Biктpoвин

f loктop фiлoсoфiТ, 20О9. К.п.н., 13.00.0l. Теopiя Ta
МеToДикa пе.цaгoгiки .Цoцент кaфелpи Сoцioлoгii i
сoцia,чьнoТ poбoти ..ПpoектyвaI{FIя ПеДaГoгiчних технoлoгiй
прoфесiйнoГo HaBчaння y пpoфTехyчиЛиЩaх бyлiвелЬI{oГo
пpoфiлю'' IПК' ГIДТУ кПедaгoгiкa Ta псиxoлoгiя вищoТ
lIIкoЛи) l2 CПК N96 l б4 l 9 вiд 3 1 .05. l4

Чинники
yспiшrнoгo

ПрaцеBЛalirTyBa

н}Iя

[вaнoв
B'ячеслaв
[вaнoвич

КaнДиДaт технiчниx нayк 05.03.0l - ..Пpoцеси Тa Мaшини
меxaнiчнoТ oбpoбкиl aBToМaTиLIнi лiнiТ>, lToцеHT пo кaфелpi
кМетaлopiза,'lьнi BеpсТaТи тa iнстpyменТи): <ПiДвиЩення
пpo:yктивнoстi oбpoбки знoсoстiйких стaлей з

няМ ТеxtloЛoгiчнoгo TепЛa нaПЛaвЛеHня).
Кoмп'toтеpнi
технoлoгiТ

веpстaтoiнстpу
МенTaЛЬГo

виpoбництвa

Мaзyр
Bлa.l'ислaв
oлексaнДpoв
Ич

Кaндидaт технiчних нayк 05'0з,07 - кПpouеси фiзикo-
технiчнoТ oбpoбки>; дoцеHТ пo кaфелpi кMетaлopiзaльнi
BеpсТaТи тa iнстpyменTи): <ФopмувaнHя Мo.цифiкoвaних
rпapiв з yЛЬТpajlисПерснo}o ЛиТoto сTyкТypoЮ B
iнстоvментaЛЬниХ сTaЛяХ ПoBеDХнrBoro ПЛaзМoBoю

Hoвi
мaтеpiaли'

МеToДи
мехaнiчнoТ
oбpoбки i

технoлoгiТ y
веpстaтoбyлyвa

ннi

Сaмoтyгiн
Cеpгiй
Сaвелiйoвич

loктop теxнiчних Hayк 05.03.07 - <Пpouеси фiзикo-
теxнiчнoТ oбpoбки>; пpoфесop пo кaфелpi кМетaлoрiзaльнi
версTaТи тa iнстрyменTи):
<Теopетиннi i технoлoгiчнi oсt{oBи кoМIlЛекснoГo
змiцнення iнстpр,rентaЛЬниХ мaтеpiaлiв з BикoрисТaнняМ
BисoкoКoHценTpoBaнoГo ПЛaЗMoвoгo нaгpiву>

Теxнoлoгiя
iнстpyментaль

нoГo

Кpепaк
oлексaндp
Сеpгiйoвин

кaн.циДaT TеХF{lЧtlих нayк

05. l7 l  -  кТеopiя oбpoбки p iзaнням>.
.цoцеHТ Пo кaфелpi <Mетaлopiзaльнi BеpсTaTи Ta
iнстpументи>; к!ослiДlкення Прoцесу piзaння жapoмiцних
стaлей кiнцевими фpезaми з piзнoнaхиЛениМи зyбцями>

plзaЛЬнoГo
iнстpУмент.
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.{iaгнoстикa
пpouесiв
piзaння

ТaTpов
Bолoдимиp
Петpoвин

KaF{ДиДaТ ТехF{lЧHих Hayк

05.03.0l - кПpouеси мехaнiчнoТ тa фiзикo-xiмiннoТ
oбpoбки, BеpсTaTи тa iнстpyменT).
.цoценТ Пo кaфелpi <Метaлopiзaльнi BеpсTaTи Ta
iнстрyменти>;
<Пi.цвищення ефективнoстi тoчiння кopoзiйнoстiйких тa
жapoмiцниx стaлей нa BеpсTaTax з ЧПК>

Mетo.ци тa
oблaДнaння

ДЛЯ
пi.цвишIення

пpaцез.цaтнoстi
iнстpУментУ

Maзyp
BлaДислaв
oлексaндpoв
Ич

КaнДиДaт технiчних нayк 05.0з'О7 - кПpouеси фiзикo-
технiчнoТ oбpoбки>; .цoценT пo кaфелpi <Метaлopiзaльнi
BеpсTaTи тa iнстpyменTи); кФopмyвaння MoДифiкoвaних
rпapiв З yЛЬТpa.цисI]еpснoto ЛиToro сTyкTypoЮ B
iнстpyментсLIIЬниХ сTaЛяХ ПoBеpхнеBo}o ПЛaзМoBolo
oбnoбкoю>

Технoлoгiчнi
сисTеМи

фiзикo.
технiчнoТ
oбpoбки

Сaмoтyгiн
Cеpгiй
Сaвелiйoвич

!октop технiчних нayк 05.03.07 - кПpouеси фiзикo-
технiчнoТ oбpoбки>: пpoфесop пo кaфелpi кMетaлoрiзaльнi
BеpсТaTи тa iнстpyмеHTи);
кТеopетиннi i теxнoлoгiчнi oснoBи кoМПЛекснoГo
змiцнення iнстpyментaЛЬI-Iих мaтеpiалiв з BикopисTaнняМ
BисoКoкoнцеt{TpoBaнoГo ПЛaзМoвoгo нaгpiвy>Пеpспективнi

нaПpяМки
poЗвиTкy

веpстaтoбyлyвa
ння Ta

iнстpyментaль
нoГo

виpoбництвa

Пеpевipкa пoкa:}&la вtДпoвtДнiсть oсвiти виклaДaчiв.цисциплiнaм" якi BикЛaДa}oTЬ.

|2. Зa Дaними aкpeДиTaцiЙнoТ спpaBи чaсТкa дoктopiв скЛaД.aс 4з.7% згiДнo Пo.цaнoГo
I{aBЧaЛь}IoГo ПЛaFIy Зa звiтнiй перioл. щo Пopyшryс BиМoГи Haкaз MoH Ng 1'з77 вiд
29.||.20l' l. З'ясyвaти Тa ПеpеBipити ЧaсTкy (o/o вil кiлькoстi гoлин) нayкoBo-пеДaгoгiчниx
(лoктopiв нayк) пpauiвникiв з HayкoBиМи сTyПеняМи. якi зaбезпенytoть BиклaДaння
лекцiйних Гo.цин фyнлaментaЛЬнoГo l{икЛy нaBчaЛьнoГo пЛaнy зi спецiaцьнoстi 8.05050302.

Чaсткa лoктopiв скЛa.цaс 4з'7o^ щo ПеpеBищyс BиМoГи Haкaзу MoH J\Ъ l377 вiд29.1l.20l l

13. Haвчaльний зaклa.ц ПoДaB нaBЧaЛЬний плaн зa звiтнiй пеpioл для 8.05050ЗО2, B якoмy
не вipнo Bкaзaнo кiлькiсть лекцiйниx ГoДи}I (405)' a BсЬoгo Зa I{aBчaЛьниМ пЛaнoм (41l)'
Пеpевipкa BИЯBI4Лa ПoМиЛкy B рoЗpaХyнкaх' Кiлькiсть лекцiйниХ ГoДин _ 405.

|4' Перевipити нa мiтцi теpмiни лiТ yгoл .цЛя пpoхo.ц)Itення ПpaкTики стyДентaми зi
спецiaльнoстi 8.05050302'

Пpи злiйсненнi oсвiтньoT Дiяльнoстi зa HaBЧaЛЬниМи ПЛaHaMи з .геpмiнoм нaвнaння l piк
ПpaкTикa мaгiстpiв не бyлa пеpедбaненa. Haвчaльний плaн зaTBеpДжениЙу 2016 poui
пеpелбaнaс ПpaкTикy мaгiстpiв в oбсязi 6 кpелитiв' нa бaзi ДBHз кП!ТУ>.

Гoлoва кoп|4icii. I.Г. КupuчеIlкo
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ЗAГAЛЬHI BисHOBки ТA ПPoПoЗиЦIT

Ha пiдстaвi виклaДенoГo Bище aкpеДиTaцiйнa кoмiсiя дiйrплa BисI{oBкy, щo oсвiтньo-
пpoфесiйнi пpогpaми пiДгoтoвки мaгiстрiв. нaвчaльнi плaни, мaтеpiaльнo-технiчнa бaзa,
}IaBЧaJIЬFIo-МеTo.циЧне Ta кaДpoве зaбезпечення в lBHЗ кП!ТУ> з нaПряМкy 6.050503
кMaшинoбy.цyBaЕiня) ( l3з Гaгlузеве мaшинoбy.Цyвaння)' спецiaльнoстi 8.05050302
кIнстpyменTаЛЬне виpoбництвo> вiдпoвiдaюTЬ BсTaнoBЛеtIиM .цеpжaBниM BиМoГaМ щo.цo
пi.цгoтoвки мaгiстpiв тa пеpепiдГoToBки фaxiвuiв цiсТ спецiaльнoстi i зaбезпенy}oTь Дер)кaBrry
гapaнтiю якoстi oсвiти.

Bвaжaсмo зa Мo)кЛиBe BисЛoBиTи pекoменлauiТ щo.цo пoлiпrпення Дiяльностi
yнiвеpситетy з пiлгoToBки фaхiвuiв зi спецiaльнoстi 6.050503 кМaшинoбyлyвaння> (l33
Гaлyзеве мaшинoбyлyвaння). 8. 05 05 03 02 кIнстpyменTaJIЬllе виpoбництвo >.

l. IнтенсифiкyBaTи poбoтy з фopмyвaння кoнТиHГеFlTy стyлентiв щo нaBЧa}oTься зa
спецiaльнiстю 1з3 Гaлyзеве мaшинoбy.цyBaння, спецiaлiзaцiя кIнстpyменTaJIЬне
виpoбництвo>.

2. Tеpмiнoвo ПoПoBниTи бiблioтечний фoнл HoBoto FIayкoBo-МеToлиЧнoЮ
лiтеpaтyporо, спецiaлЬ}lиMи .цoвi,цникaМи, МеToДичниМи poзpoбкaми з нaBЧaЛЬних Дисциплiн
y вiлпoвiлнoстi дo I{aBЧaJIЬниx плaнiв. з yрaХyвaнням нoвiтнiх ДoсягненЬ нayки i теxнiки в
гaлyзi. Пpoлoв>киTи poзtl]иpення еЛекТpoннoТ бiблioтеки зa спеЦiaльнiстto.

з, Гapaнтyвaти лoстoвipнiсть пoдaчi iнфopмaшiТ щoдo мaтеpiaльнo-теxнiчнoгo
зaбезпечення lBHЗ кП!TУ> тa iТ вiдпoвiднoстi eДБo.

4. Звеpнyти yBaГy нa Bисoкy чaсTкy нayкoBo.ПеДaгoгiчнoгo скЛaДy кaфедри
пенсiйнoгo вiкy. Пoсилити poбoTy З oб.цapoBaнo}o МoЛoД.ц}o. Зaлyнaти лo aспipaнTypи
перeмoжuiв BоеyкpaТнських cTy.цеI{TсЬкиХ oлiмпiaд Ta BсеyкpaТнсЬкиХ кoнкypсiв
сTy.цеI{ТсЬкиx нayкoBo-.цoслi.цниx poбiт з i спецiaльн oстi'

5' Пpoлoв>кити пoПoвнення нaвЧaЛЬHиХ лaбopaтopiй сyЧaсrrиM технiчним
oблa.цнaнняМ, a кoMП'roтеpних клaсiв - нoвiтнiм лiцензoвaниМ ПрoГрaМниМ зaбезпеченням.

6. ЗaпрoвaлиTи еЛеМенTи ДисTaнцiйнoгo нaBЧaнHя lцЛя сТуlцентiв ДеннoТ тa зaoчнoТ
фоpм нaBЧaнI{я.

З ypaхyвaнняМ Диtlaмiки фopмyвaння кoнTинГеHТу мaгiстрiв зa спецiaльнiстю
зaПpoПoнyвaTи Пpo/цoB)кеt{I{я лiцензiТ у oбсязi

- мaгiстpiв - 8 (леннa фoрмa) тa 5 (зaoннa фopмa)

Гoлoвa кoмiсiТ
.цoкToр технiчниx нayк' пpoфесop

Члени кoмiсiТ

ДoкTop технiчних нayк' пpoфесop

Pектop ДBнЗ кПpиaзoвс
технiчний yнiвеpситет>.
пpoфесоp

Киpиненкo

С. B. Бiлoдiденкoпpoфесop

#ArФЬr Гг-;l ъt

Гoлoва кolиicii.
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Додaток Б
IIOPIBIIяЛЬIIA TAБЛиЦя

. вiдпoвiДнoстi oсвiтньoТ Дiяльнoстi {epжсaBнoгo BиIцoгo IIaBЧaЛЬнoгo
ЗaкЛaДy <<Пpиaзoвський Деp)I(aBIrий технiчний yнiвеpсиTeT>> зa

спецiaльнiстlо 8.05050302 IнстpyMеIITaЛЬIrе Bиpoбництвo
критеpiяM Ta BиMoгaM Дo aкpeДитaцii пiдгoтoвки oКP Maгiстp

Haзвa ПoкilзI{икa (нopмaтивy)

Знaчення Пoкaзникa (нopмaтивy) зa
oсвiтньo-квалiфiкaцiйними piвнями

Hopмaтив Фaктично Biдxилення
I ., 3

Bимоги Згцно нaкaЗY вщ29.1|.2011 p. J\b 1377
l. Зaгaльнi вимоги

1.1. Кoнцепцiя дiяльнoстi Зa ЗaяBЛеI{иМ
нaПpЯMoМ (спецiaльнiстrо), IIогoДItеIIa з Paдоrо
мiнiстpiв AвтoномнoТ Pеспyблiки Кpим,
облaснoтo, КиТвськolo, Crвaстolloльськolo
мiськими .цеp)кaBlrиМи aдмiнiстpaЦiями

+ +

1.2' Зaявлений лiцензoвaний обсяг (деннa
фоpмa нaвчaння/зaoЧIla фоpмa нaвчaння)

10/10 10/10

2. Кадрове зaбезпeчення пiДгoToBки фaxiвцiв зaявленоi спецiальностi
2'I. Чaсткa нayкoBo.пrдaгогivниx пpaцiвникiв
З т{ayкoBиМи сTyПеI{яMи Ta Bче}IиМи зBaI{I{яМи,
якi зaбезпrЧyloTЬ BикЛa"цaння лекцiйниx гo.цин
соцiaльно-гyмaнiтapногo цикЛy ДисЦиплiн
нaвЧaЛЬI{oгo IIЛaнy спецiaльностi (% вiд
кiлькoстi гoДин)

95 100 +5

y ToМy ЧисЛl як1 Пpaц}oloTь y Дal{oМу
riaBчaJlЬI{oМy зaклa.цi Зa oснoBниМ мiсцем
ооботи

50 100 +50

2.2. Чacткa нayкoвo-пеДaгогiчних пpaцiвникiв
з rrayкoBиМи сTyпеIIяМи Ta BчеIIиМи ЗBaI{I{яМи,
якi зaбезпrЧy}оTЬ BикЛaДaнI{я лекцiйних Гo.циI{

фyндaментaЛЬIloгo цикЛy Дисциплiн
нaBЧaJTЬI{oГo IIЛaI{y опецia,rьностi (% вiд
кiлькoотi годин) (зa BиI{яТкoМ вiйськовиx
HaBЧzшЬHих дисциплiн)
B ToМy ЧиcЛl як1 ПpaцюIoTЬ У ДaнoМy
нaBЧaЛЬнoМy зaклaДi зa oсIIoB}IиМ мiсцем
pоботи

I oЛoва КofuIlcll I.Г. Кupuченкo
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З I{их:

ДoкTopiB l{ayк aбo ПpoфесopiB (Пpи poЗрaхyнкy
ЧaсTки ДoкTopiB l{ayк aбo пpoфесopiв
ДoзBoЛясTЬся пpиpiвнroвaти ДBoх кaн.ци.цaтiв
нayк' .цoцентiв, якi мaтoть стalк безпеpеpвноТ
нayкoвo-педaгогiuноi pоботи B Дal{oМу
нaBЧаЛЬI{oМy ЗaкЛaДi не менrпе 10 pокiв, a
Taкo)к с aBTopaМи (спiвaвтopaми) пiдpyчникiв.
нaBчаJIЬI{иx посiбникiв з гpифом МiнiстepcTBa
oсвiти i нaутси Укpaiни aбо монoгpaфiй, до
o.цнoгo ДoкTopa нayк aбо шpoфесopa)
2.З. Чaсткa нayкoBo-педaгoгiuних пpaцiвникiв
з нayкoBиМи сTyIIеIIяМи Ta BчеI{иМи зBaI{няМи'
якi зaбезпеЧyloTЬ BикЛa.цaI{ня лекЦiйниx ГoДин

фaxових дисциплiн IIaBЧaЛЬнoГo ПЛaIIy
спеЦiaльнoстi (o/o вiд кiлькoстi гoдин)

95 100 +5

y ToМу числi якi пpaцюIoTЬ У ДaЕIoМy
нaвчirЛЬIloМy зaклaДi Зa oсI{oBI{иМ мiсЦем
pоботи

50 100 +50

З 11их:

доктоpiв нayк aбo пpoфесopiв (пpи poзpaхyнкy
чaсTки доктоpiв l{ayк aбo пpофесopiв
,цoЗBoЛяeTься пpиpiвнтовaти .цBoх кaн.циДaтiв
нayк' .Цоцентiв, якi мarоть стaя< безпеpеpвнoТ
нayкoBo-IТе.цaгoгiчнoi poбoти B ДaнoМy
I{aBЧаJTЬI{oМy зaкЛa.цi не менпrе 10 pокiв, a
TaкО}lt с aBTopaМи (опiвaвтopaми) пiдpуrникiв,
I{aBча-TЬIIих посiбникiв з гpифом МiнiстеpсTBa
oсвiти i нayки Укpaiни aбo мoнoгpaфiй, дo
oДI{oГo ДокTopa нayк aбo ,Ul.рtr\,U

40, a'rе не
менrше нi>к
1 доктоp
нayк aбo

пpoфесоp нa
25 oclб

лiцензовaнo
го обсягy

52, aлe нe
менrпе нiж
2 дoктopи

нayк'
пpoфесopи
нa20 oclб

лiЦензoвaног
о oбсягy

T2

2.4. Чaсткa педaгoгi.rниx гipaцiвникiв вищoТ
кaтегоpiТ. якi BикЛa.цaIoTь лекцiйнi гo.цини
Дисциплiн I{aBчaIIЬI{oГo ПлaIIy спеЦiaльностi тa
пpaцIОIoТЬ y .цalloМy нaBчaJIЬIIoмy зaклaдi зa
oсIIoBIiиМ мiсЦем pоботи (% вiд кiлькoстi
ГcДиII ДЛЯ кoхG{oгo цикЛy Дисциплiн
HaBЧalЬHoгo плaнv)
2.5. Haявнiсть кaфедpи (uикловoТ комiсii) з
фун.цaментaльноТ пiдготoвки

+ +

2,6. Haявнiсть кaфедpи зi спетtiaльнoТ (фaхoвоi)
пiдготовки, ЯКУ oЧoЛIor фaхiвець вiДпoвi.цноТ
fl avкoвo-Ilедaгогiчнoi спецiaльностi :

+ +

'Ц!д]gpдqyд aбo пpgфесop + +
кaI{,ци,цaТ Еrayк. .цoце}IТ

3. MaтеniaЛЬIIo-TеxIIiчнa бaзa
3.1. Зaбезпеченiсть лaбopaтopiями,
полiгoнaми, облaднaнням' yсTaTкyBaIIняМ,
необхiДним .Цля BикoliaннЯ нaBЧaЛЬн.их

rrpoГpaМ (у oh вiд пoтpеби)

100 100

Гoлoва кoлticii.
-,.-..- 
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З.2. Зaбeзлеченiсть стy.Центiв ГypTo)IшTкoМ (y
oА вiд пoтpеби) 70 100 +30

3.3. Кiлькiсть pобoниx кoМП'IoTеptIих мiсць нa
100 стyдентiв (кpiм спецiarrьностей, якi
нaЛе)кaTЬ .цo гa.шyзей зIIaIIЬ 0102 <Фiзичне
BихoBaннЯ' сПopT i здopoв'я ЛIo.цини)) i О202
<Мистецтвo>, кpiм спеЦiaльнoстi <!изaйн>)

t2 13,06 +1,06

3.4. Кiлькiсть pобouиx кoMII'IоTеpних мiсць нa
100 стy.Центiв (для спецiaльнoстей, якi
IIaJIежaTЬ Дo гaлyзей знaI{Ь 0102 кФiзичне
BихoBaнI{я, сПopT i здopoв'я ЛIo.циiIи) i 0202
кМистецтво>, кpiм спецiaльностi <[изaйн>)

6 6

3.5. Haявнiсть пyнктiв xapчyвaння + +
3.6' Haявнiсть спopтиB}Ioгo зaJIу + +
з.7. Haявнiсть стaдioнy aбo сПopTиBIIoГo
мaйдaнчикa

+ +

3.8. Haявнiсть медич}Ioгo IIYIIкTY + +
4. HaвчaлЬIIo-MетoДичнr зaбезпечeння

4.|. Haявнiсть oсBlTltЬo-квалrфiкauiйнoi
хapaкTrpисTики фaxiвця (y ToМy числi
вapiaтивнoТ кoмпoненти)

+ +

4.2. Haявнiсть oсвiтньo-пpoфесiйнoi ПpoгpaМи
пiДгoтoвки фaxiвця (y тoмy числi вapiaтивнoi
кoмпoненти)

+ +

4.з. Haявнiсть нaвЧaЛЬI{oГo плal{y,
ЗaTBеpД)кrlioГo B YсTaнoBЛr}IoМY lIopя.цкy

+ +

4.4. Haявнiсть IIaBЧilЛЬI{o.МеTo.цичtIoГo

зaбезпечення ДЛЯ кoжноТ нaвчaльнoi
Дисциплiни нaBчaЛЬI{oГo ПлaIIy (% вiд
потpеби):
4'4.1. Haвчaльних i pобoниx IIaBчaлЬ}Iих
ПpoГpaМ .цисциплiн

100 100

4.4.2' Плaнiв семiнapських' ПpaкTичIIиХ зaIIять'
зaB.цaнЬ .цЛя ЛaбopaTopниx poбiт (% вiд
пoтpеби)

100 100

4.4.З. МетoДичниx BкaзlBoк 1 TеМaTик

кoнTpoЛЬI{их, кypсoBих poбiт (пpoектiв)
100 100

4.5. Haявнiсть пaкетiв кoHTpoJIЬI{иx зaBДaI{Ь
.цЛя ПеprBipки знaнЬ з Дисциплiн соцiaльнo-
гyмaнiтapноТ, фyндaментальноТ Ta фaховoi
пiДгoтoвки (oh вiд пoтpеби)

100 100

4.6. Зaбезпеченiсть llpoгpaМи всiх ви.цiв
ПpaкTик (Yo вtд потpеби)

100 100

4'7. Haявнiсть МеToДиЧниx yкaзiвoк щoДo
BикoHaI{IIя ДиIIЛoМниХ poбiт (пpoектiв),

ДсDiкaBI]иx екзaменiв

+ +

4.8. ДиДaктичне зaбезIIrЧеI{I{я сaмoстiйноi
poбoти стy.Центiв (y ТoМy числi .з
BикopисTaнняМ iнфоpмaцiйних технoлoгiй) (%
вiд пoтpеби)

100 100

a a
J J

ГoлoваКoJ|4iсii 
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4.9. Haявнiсть кpитеpiiв оцiнroBaI{I{я знaнь i
вмiнь стvдентiв

+ +

5. Iнфoрмaцiйне зaбезпeчення
6. 1 Зaбезпечeнiсть стy.Центiв пiдpyrникaми,
нaBчaлЬними пoсiбникaМи' що мiстяться у
влaснiй бiблioтецi (oА вiдпoтpеб)

100 100

6.2 СпiввiднoIIIеI{}Iя Пoсa.цкoBих мiсuь y
BЛaсIIих чиTaJIЬI{иХ з a,'Iaх .шo ЗaгaIIЬI{o Гo
кoIiTи}IГrнTy сTyДеI{Tiв (% вiд шoтpеб)

5 5,4 +0,4

6. 3 Забезпеченiсть ЧиTaJIЬI{их зaлiв фaхoBиМи
п еp i о Дичн |INlr'{ BИ ДaHII яМ и

I 8

6.4 Монtливiоть Дост).гIy BикЛaДaчiв i стy.Центiв
до IнтеpнеT Як Дх(rpелa iнфоpмaцiТ:

- нaявнiсть oблaднaних лaбopaтоpiй
- нaявнiсть кaнaлiв ДoсTYПY

+
+

+
+

Bимoги згiдно нaкaЗy вiд 13.06.2012 J\Ъ 689
l. Якicнi хaDакmеDшcmuкa пidzomовкa Йахiвшiв

i. Умoви зaбезпеченI{я Деp)I(aBнoi гapaнтiТ
якостi вищоi oсвiти
1.1. BикoнaнI{я I{aBЧaЛЬIIoгo ПЛalry зa
IТoкaЗItикaМи: пеpелiк I{aBЧaЛЬI{их дисциплiн"
ГoДини' фоpми кoнтpoлlо, 0/o

100 100

1.2. Пiдвищення квaлiфiкaцiТ виклaдa.riв
пoстiйногo скЛaДY зa oотaннi 5 poкiв. oЙ 100 100

1.3' Чисельнiсть I{aукoвo - пе.цaгoгiчниx
(педaгoгiчниx) пpauiвникiв, що обслyгoB}ToTЬ
спецiaльнiсть i пpaцroloTЬ y I{aBЧaJIЬIloМy
зaклaДi Зa oсI{oBI{им мiсцем poбoти, якi
з aйn,raтотьсЯ, B.цoскoнaЛrl{няМ нaBчaJIЬIIo
MеToДичI{oгo зaбезпеЧеI{I{я' }IayкoBиМи

ДoслiДlкенняМи' пiдготовкorо пiдpylникiв тa
нaBЧaлЬI{их посiбникiв. %o

100 100

2. Pезyльтaти освiтньoТ дiяльнoстi фiвень
пiдготoвки фaxiвцiв), не менtпе o/o

2.1. Piвень знallЬ стyдентiв з гyмaнiтapнoi тa
сoцiaльно - екoнoмiчнoТ пiдготoвки:
2.1 .1. Успirпно викoнaнi кoI{Tpo]IЬIIi зaвдaння,
%

90 100 10

2.\ .2.' Якiснo виконaнi кollTpoлЬI{i зaвДaння
(оuiнки нa <5> | <4>>), o/o 50 50

2.2. Piвень ЗI{aI]Ь стyДентiв з ПpиpoДнo -
нaукoвoi (фундaментaльнoi) пiдгoтовки :
2.2.\. Успilшно виконaнi кoнTрoЛЬIli зaв.цaння,
%
2.2'2, Якiснo виконaнi кO}ITpоЛЬI{i зaвдaння
(оцiнки нa <5> i <<4>>), oh

2.3 Piвень зI{aнЬ стyдентiв зi спецiaльнoi
(фaxовоi) пiдготoвки:
2.З.,i. Успiпrно виконaнi кoIITрoЛЬIIi зaвдaння,
%

90 100 10

З4
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2.З .2. Якiсно викoнaнi кol{TpoЛЬIli зaв.цaння
(оцiнки нa к5> i <<4>\. o^ 50 50

3. opгaнiзaцiя нayкoвоТ poбoти
3.1. Haявнiсть y стpyктypi I{aBчaJIЬI{oгo зaкЛ4Цy
нayкoBиХ пiдpоздiлiв

+ +

3.2. Учaсть стy.ЦентiB y нayкoBiй pобoтi
(нayковa poботa нa кaфедpaХ Ta B
лaбopaтopiяx, 1..raсть B нayкoвиx кoнфеpенцiяx,
кoнкypсaХ, BисTaBкaх, пpoфiльниx oлiмпia,цaх
тоrцo)

+ +

Bимoги згiдно lraказv вiд 30.l2.2015 р. ЛЪ 1187
7. Texнолоziчнi в uлtоzu

щodo маmepiальнo-mехнiчнozо забeзneчеItIIя
оcвimньоt diяльноcmi у cфepi вuщoi оcвimш

1. Зaбезпеченiсть пpимiщеннями ДЛЯ
ПpoBеДеIIня нaBЧaлЬI{иХ зaI{яTЬ Ta кoI{TрoЛЬниХ
зaxод{iв (кв.метpiв IIa oДIIy oсoбy Для
фaктиuногo кoI{TиI{ГеI{Ty стyдентiв Ta
зaяBЛенoГo обсягy З ypaхyвal{}IяМ I{aBчaIIня Зa
змiнaми)

1 А ' 7< +5,1

2. Зaбезпеченiсть МyЛЬTиМе/{iйним
облa.цнaннЯМ .цЛlI o.цI{oЧaснoГo BикopисTaI{I{я B
нaBчaJiЬtIиХ ayДиTopiяx (мiнiм ытьтlий' вiдоoток
кiлькoстi aудитоpiй)

з0 15  g +59, - ' '

З. Haявнiсть сoцiaльнo-пoбyтoвоТ
iнфpaстpукTуpи:
3.1. бiблioTеки' y ToМy ЧисЛi читaльнoгo ЗaJTy + +
3.2. пунктiB ХapчyBaння + +
J.J. aкToBoГo Чи кol{цеpTнoГo ЗaЛY + +
3.4. споpтиBHoГо зaЛv + +
3. 5. стaдiоъlу ты aбo сПopТиBl{иx мaй.цaнчикiв + +
3.6. Mедичнoгo ПуIIкТY + +
4. Зaбезпеченiсть здобyвauiв вищоТ освiти
ГypTo}киTком (мiнiмaльний вiДсoток пoтpеби)

70 100 +30

5. Зaбезпеченiсть кoмп'roтеpl{иМи pобoними
мiсцями, лaбopaтopiями, пoлiгoнaми,
oблaДнaнняМ' yсTaTкyBaIlIlЯM' необхiдниМ .цЛя
B И кoliaння нaB Чzt'llЬFlих плaнiв

+ +

2. Tехнoлоziчнi вшлlozu
щo d o нав ча'uьнo.меmod aчнozo з об ез nече IIнIя
ocвimньоt diяльнocmi v cфepi вuu,loi ocвima

l. HaявнiсTЬ oПисY oовiтньoТ IlpoГpaМи + +
2' Haявнiсть IIaBЧaЛЬI{oГo IIЛaнY Ta

IToясH}oBaJIьнoТ зaписки .цo l{ЬoГo
+ +

3. Haявнiсть poбoноТ ПpoГрaМи з кorкноТ
нaBчiLTЬt{oТ дисциплiI{и нaBчaJIЬI{oГo ПЛaI{Y

+ +

4. Haявнiсть кoМIIJIексy I{aBчaJIЬIto.
МеTo.цичIIoго зaбезпечrння з кожноТ нaвчальнoТ

ДисЦиплiни нaBЧaлЬIIoГo ПЛaIIy

+ +

Гoлoва кoлцiсii. I.Г. Кupuче|tКo
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5. HaявнiсTЬ ПpoГpaМи ПpaкTиЧноi пiдгoтoBки'
poбoчих ПDoгDaМ ПDaкTик

+ +

6. Зaбезпеченiсть стyдентiв I{aвчaЛЬIIиМи
мaтёpiaлaми З кoxсloТ нaвчarrьнoТ ДисЦиплiни
HaBчaлЬнoГo IIЛaI{v

+ +

1, Haявнiоть МеToДичниx мaтеpiaлtв ДЛЯ
пpoBеДrIIня aтестaцiТ з.цoбУBaчiB

+ +

3. Tехнoлоziчнi вшмоzш
щo d о iн ф оpлtацiЙtto zо з аб ез neчeння

вuщol ocвlmlf,оcвimньоi diяльноcmi
1' Зaбезпеченiсть бiблioтеки вiтчизняниN1I4 Ta
Зaкop.цoнI{иМи фaховими пеpioдиuними
BиДaI{IrяМи вiдпoвiднoго a6o спopiДненoгo

5 8 -гJ

2. HaявнicTЬ ДoсTyIIy дo бaз .цaIIиХ пеpioди.rних
I{ayкОBиХ BиДaI{Ь aнглiйськoIо MoBo}o
вiДповiДного aбo спopiдненого пpoфiлrо
(.Цопyскaсться спiльне кopисTyBaння бaзaми
кiлькoмa Зaклa.цaМи oсвiти)

+ +

i З. Haявнiсть офiцiйнoгo веб-сaйтy зaкЛaДy
l oсBlTи, I{a якoМy poзМlщеIIa oснoBнa

I iнфоpмauiя IIpo його .цiяльнiсть (стp1ктypa,
l лiцензii Ta сеpтифiкaти Пpo aкpедитaцirо,

] о свiтня/o свiтньo -нayко вa,/видaв ътичaJ
I aтестaцiйнa (нayкoвих кaдpiв) дiяльнiсть,
| нi,вuaльнi тa нavкoвi стpyктypнi пiдpозДiли тa

l 1х скЛall, ПrpеЛlк I{aBЧaЛЬ}IиХ .цисЦиIIЛI}I'
i пpaвилa пpийомy, кoIITaкTI{a iнфopмaцiя)

4. Haявнiсть еJ]екTpoI{I{oгo pесypсy зaкЛaДy
освiти, який мiстить I{aBчaJIьI{o-метоДичнi
мaтеpiали З IIaBчaЛЬI{иХ .цисЦиплiн
IIaBЧaЛЬI{oГo IIЛaIIy' B ToМy числi в системi

дистaнцiйнoГo нaBчaння (мiнiмальний вiДсотoк
!{aB ЧaЦЬI{иx дисциплiн)

I
luo

100 4О

Члени кoмiсii

Ректоp
ДBF{З <Пpиaзoвський
ТехнlЧl{ии yl{r

пpoфeсоp,,ц. T.I{. С. B. БiлoдiДенкo

пpофесоp, Д. T. II.BoлoIпин B. Cffi
R},х#2
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Pезy.lrьтaти експеp.t.ноi
8.05050з02

пеpевipки ЗaЛи[IкoBиx ЗHa}IЬ сTy/цеH.Гaми спецiaльнocтi
IHс]ТРУМЕI{ТAJIЬHЕ I]ИPOБH ИЦTBo
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}lЪ

Дисциплiнa
Шифp i назвa
споцiaльносr.i Гpyпa Кiлькiсr'ь
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%
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%
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8.05050302 Maгiстp
3 цaюzу ту.|tанimаp н uх i co цiаJlьнo- е l<o ltoJ|4iчн uх d ac ц unлiн

1 Педaгoгiкa BиЩoТ П]кoли 8.0s050302IП- l5-М 2 2 100 I 1 tэ+ I - ) J 100 50
2 cхopoнa пpaцi в ГaЛуЗi 8.05050302IП -15 .M Z 2 100 1

I
. А
J ч I a a

J J 100 50
.,
.)

3 цulоlу npо фeсiЙ|tо 0p i€нmoван uх d ac цunЛilt

I Teopiя ПpoeКTyBaHня
iнстpyмен.ry

8.0.5050302IП- l5-М 2 2 100 I З4 a a
J J 100 50

2 Кoмп'roтеpн.i технolloгiТ
BеpсTaToiнсTpyМентaЛ Ьнo
Гo BиpoбHицтBa

8.0.50s0302IГI-15-M 2 2 100 I з4 1 a a
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