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ВСТУП 
 

Законом України «Про вищу освіту» (ст. 10) визначено, що стандарт 
вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої 
діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ) і наукових установ за кожним 
рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться ВНЗ і науковими 
установами (для підготовки фахівців ступеня доктора філософії) на підставі 
ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з 
Законом України «Про вищу освіту». 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: а) 
обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 
освіти; б) перелік компетентностей випускника; в) нормативний зміст 
підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 
навчання; г) форми атестації здобувачів вищої освіти; д) вимоги до наявності 
системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; е) вимоги 
професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає 
здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а 
також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

ВНЗ на підставі освітньо-наукової програми (ОНП) за кожною 
спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає: 1) перелік та обсяг 
навчальних дисциплін у кредитах ECTS; 2) послідовність вивчення 
дисциплін; 3) форми проведення навчальних занять та їх обсяг; 4) графік 
навчального процесу; 5) форми поточного і підсумкового контролю. Для 
конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік 
складається робочий навчальний план, що затверджується керівником ВНЗ. 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону 
України «Про вищу освіту» освітня програма це система освітніх 
компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 
визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 
програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 
вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для виконання цієї програми, 
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а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

ОНП використовується під час акредитації освітньої програми, 
інспектування освітньої діяльності за спеціальністю та спеціалізацією; 
розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик; 
розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; визначення змісту 
навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; а також 
професійної орієнтації здобувачів. 

ОНП враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 
Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.11.2011 № 1341, «Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.03.2016 № 261 і встановлює: обсяг та терміни 
освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора 
філософії; загальні компетентності; фахові компетентності; програмні 
результати навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 
компетентностей освітньої програми; вимоги до структури навчальних 
дисциплін тощо. 

ОНП використовується для: складання навчальних планів та робочих 
навчальних планів; формування індивідуальних планів здобувачів ступеня 
доктора філософії; формування програм навчальних дисциплін; визначення 
інформаційної бази для формування засобів діагностики; акредитації 
освітньої програми; внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки 
фахівців; семестрових контролів здобувачів ступеня доктора філософії 
відповідної спеціальності. Освітня програма поширюється на кафедри КрНУ. 

 
1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 
Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, 

вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, 
підприємства, організації різних форм власності, де готуються або 
використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня у галузі знань 1.3. 
Механічна інженерія за спеціальністю 132. Матеріалознавство з 
кваліфікацією доктор філософії з Матеріалознавства. Нормативний термін 
навчання (денна форма) – чотири роки. 

Користувачами освітньої програми є здобувачі вищої освіти ступеня 
доктора філософії, які навчаються у ДВНЗ «ПДТУ» науково-педагогічні 
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працівники, які здійснюють підготовку здобувачів ступеня доктора філософії 
відповідної спеціальності. 

Узагальненим об'єктом діяльності є інформаційні системи та 
технології; процеси їх математичного та комп'ютерного моделювання і 
створення. Узагальненим предметом діяльності є теоретичні і методологічні 
основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних 
технологій у різних галузях людської діяльності; розробка та вдосконалення 
методів і засобів математичного та комп'ютерного моделювання, 
обчислювальних методів, призначених для використання при всебічному 
дослідженні і створенні об'єктів та систем технічного призначення. 

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують 
фахівців даного профілю. Стандарт придатний для цілей сертифікації 
фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів. Цей стандарт 
встановлює наукову складову частину змісту навчання у навчальних об'єктах, 
їх інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно 
до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної 
програми, а також форми державної атестації та нормативний термін 
навчання. 

 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 
1 Закон України «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua 

/laws/show/1556-18. 
2 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 // Видавництво «Соцінформ», – К.: 2010. 
3 Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua 

/laws/show/266-2015-п. 
4 Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-
office.pdf. 

5 TUNING − 5 − http://www.unideusto.org/tuningeu/. 
6 НРК − http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 
7 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. 
8 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 

«Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти». 

9 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 «Про 
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах)». 
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10 Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої 
освіти, схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради 
Міністерства освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3. 

 
3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 

 
Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 
стандартів вищої освіти. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 
підготовка. 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, 
що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 
вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми 
та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ECTS) 
– система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 
досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 
ECTS. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 
отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 
компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої 
освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти.  

Кредит ECTS – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ECTS 



 16

становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною 
формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ECTS. 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма (ОНП) 
– система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 
вищої освіти. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-
професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 
кількісно оцінити та виміряти. 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 
професійна підготовка. 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти. 

 
4 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Повна назва закладу 
вищої освіти 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

Повна назва 
кваліфікації  

Доктор філософії в галузі «  » спеціальність « » (Philosophy Doctor 
degree) 

Офіційна назва ОНП                                      (Мaterials study) 
Тип диплому 
та обсяг ОНП 

Диплом PhD, 60 кредитів ECTS, термін освітньої складової 2 роки і 
наукової складової 4 роки 

Наявність ліцензії Ліцензована Міністерством освіти і науки України 

Цикл (рівень) НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, 
ЕQF-LLL – 8 рівень 

Передумови рівень магістра 
Мови викладання Українська. Російська або англійська для іноземців 

Основні поняття 
та їх визначення 

У програмі використано основні поняття та їх визначення відповідно 
до Закону України «Про вищу освіту» 

МЕТА 
Забезпечення теоретичних знань і практичних умінь та навичок самостійного проведення наукової 

дослідницької діяльності 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Галузь знань, 
Спеціальність 

13. Механічна інженерія 
132. Матеріалознавство 

Орієнтація ОНП ОНП спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої 
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можлива подальша наукова та викладацька кар’єра 

Основна 
Спрямованість 

ОНП 

Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, 
викладання спеціальних дисциплін в області  матеріалознавства, 
процесів та машин, обробки тиском, процесів механічної обробки, 
верстати та інструменти,зварювання та споріднених процесів, а також 
комерціалізації результатів досліднецької діяльності та трансферу 
технологій 
Ключові слова: зварювання, спорідненні процеси, комерціалізація 

Особливості 
та відмінності 

Зміст наукової складової ОНП визначається індивідуальним 
навчальним планом аспіранта 

ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Придатність 
до працевлаштування 

Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН України, 
університетах МОН України, наукових центрах та 
високотехнологічних компаніях технічного профілю, обיєктах 
технічно-матеріалознавчого фонду України, відповідних 
департаментах і відділах державних адміністрацій різного рівня 

Подальше навчання 
Підвищення кваліфікації в науково-дослідних інститутах НАН 
України, провідних університетах та науково-дослідних центрах у 
галузі природокористування 

ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Викладання 
та навчання 

Лекції, практичні заняття, польові та камеральні дослідження, 
опрацювання публікацій у провідних виданнях технічного профілю, 
консультації із викладачами, написання рефератів, підготовка 
дисертаційної роботи 

Оцінювання Дисертаційна робота, екзамени, диференційовані заліки, презентації 
тощо 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
матеріалознавства й механічної інженерії, проводити дослідницько-
інноваційну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних 
та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження 
отриманих результатів 

Загальні 
компетентності 

ЗК1-системні знання сучасних методів проведення досліджень у 
галузі матеріалознавства і в суміжних областях 
ЗК2-критичний аналіз, оцінювання і синтез нових ідей 
ЗК3-уміння ефективно спілкуватися з науковою спільнотою та 
громадськістю з актуальних питань матеріалознавства, процесів 
механічної обробки та обробки тиском  
ЗК4-здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом життя, 
відповідальність за навчання інших 
ЗК5-соціальна відповідальність за результати прийняття 
стратегічних рішень 

ЗК6-ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних 
комплексних проектів 
ЗК7-лідерство та здатність як автономної так і командної роботи під 
час реалізації проектів 

Спеціальні 
компетентності 

СК1-знання сучасних тенденції розвитку і найбільш важливі нові 
наукові досягнення в області матеріалознавства, процесів та машин, 
обробки тиском, процесів механічної обробки, верстати та 
інструменти, зварювання і споріднених процесів, а також у суміжних 
галузях 
СК2-систематичні знання і розуміння сучасних наукових теорій і 
методів, уміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу 
структур і властивостей матеріалів та технічних систем 
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СК3-здатність ефективно застосовувати методи аналізу, математичне 
моделювання, виконувати фізичні та математичні експерименти під 
час наукових досліджень 
СК4-здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати 
системний підхід та враховувати технічні аспекти при розв’язанні 
інженерних задач та проведенні досліджень 
СК5-здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи 
власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні 
чи створювати нові знання 
СК6-здатність аргументувати вибір методу розв’язування 
спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані результати та 
захищати прийняті рішення 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Знання 

РН1-здатність до демонстрації систематичних знань сучасних методів 
проведення досліджень в області матеріалознавства, процесів та 
машин, обробки тиском, процесів механічної обробки, верстати та 
інструменти, зварювання і споріднених процесів 
РН2-здатність до демонстрації поглиблених знань у вибраній області 
наукових досліджень 
РН3-здатність до демонстрації розуміння впливу рішень у 
суспільному, економічному і соціальному контексті 

Уміння 

РН4-здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати 
інформацію з різних джерел 
РН5-застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач 
синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області 
наукових досліджень 
РН6-досліджувати і моделювати явища та процеси в складних 
динамічних технічних та фізичної системах 
РН7- застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших 
дисциплін та враховуючи природничі аспекти під час розв’язання 
теоретичних та прикладних задач обраної області наукових 
досліджень 
РН8-поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 
виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з 
урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та 
виробничих інтересів 
РН9-ефективно працювати індивідуально, а також у складі команди 
РН10-самостійно виконувати експериментальні дослідження та 
застосовувати дослідницькі навички 
РН11-оцінювати доцільність та можливість застосування нових 
методів і технологій у задачах синтезу матеріалознавчих та технічних 
проблем 
РН12-аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної 
задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати 
прийняті рішення 

Комунікація 
РН13-уміння ефективно спілкуватись на професійному та 
соціальному рівнях 
РН14-уміння представляти й обговорювати отримані результати та 
здійснювати трансфер набутих знань 

Автономія 
і відповідальність 

РН15-здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати 
рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні 
комплексні проекти 
РН16-здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж 
усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових 
фахових знань 
РН17-здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи та 
досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Кадрове 

забезпечення 
100 % ПВС, задіяного до викладання професійно-орієнтованих 
дисциплін, мають наукові ступені за спеціальністю матеріалознавства 

Матеріально- 
технічне 

Використання сучасного вимірювального обладнання, процесів 
пластичного деформування, методів аналізу матеріалів, металів, 
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забезпечення фізико-технічної обробки, зварювання та споріднених процесів  
Інформаційно- 

методичне 
забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища ДВНЗ «ПДТУ» 
й авторських розробок ПНС 

АКАДЕМІЧНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ 
Національна На основі двосторонніх угод між ДВНЗ «ПДТУ» та ВНЗ України 

Міжнародна 
У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх  
договорів між ДВНЗ «ПДТУ» та навчальними закладами країн-
партнерів 

Навчання іноземців Ліцензовано 
 

5 ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
 
Освітньо-наукова програма (ОНП) передбачає такі цикли підготовки, 

що забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки доктора філософії: 
– професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки; 
– природничо-наукової, професійної та практичної підготовки; 
– вибіркових дисциплін, 
Освітня частина програми передбачає нормативні дисципліни 

професійної і природничо-наукові (фундаментальні), гуманітарні, соціально-
економічні та психолого-педагогічні дисципліни і забезпечує отримання 
освітнього рівня доктора філософії за спеціальністю. 

Навчальні програми дисциплін за професійним спрямуванням доктора 
філософії орієнтовані у напрямку підвищення їх фундаментальності, 
наукового і професійного рівня, до них включено останні досягнення 
відповідної наукової галузі. Заклад освіти має право у встановленому порядку 
змінювати назви навчальних дисциплін. Розподіл змісту, або так званий 
профіль ОНП підготовки аспіранта та максимальний навчальний час за 
циклами підготовки надано у таблиці 5.1. 

 
Таблиця 5.1 Освітня складова 

 

План освітнього процесу Кредитів 
ЄКТС 

1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1 Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.1.1 Академічна англійська мова 6 
1.1.2 Історія і сучасні тенденції розвитку науки і техніки, 
системного підходу до розв’язання нагальних завдань народного 
господарства 

4 

1.1.3 Сучасні технології освітнього процесу 6 
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1.1.4 Етичний кодекс вченого 2 
1.1.5 Планування і оптимізація наукових досліджень 4 

УСЬОГО: 22 
1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки 

1.2.1 Механіка і оброблення композитів 6 
1.2.2 Матеріалознавство в сучасних процесах і технологіях 4 
1.2.3 Перспективні напрямки в порошковій металургії 3 
1.2.4 Методи дослідження та обробка експериментальних даних 3 

УСЬОГО: 16 
1.1+1.2: 38 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки  
 (по кафедрі «Металознавство і термічна обробка металів») 

1.2.1 Металознавство функціональних матеріалів 4 
1.2.2 Сучасні фізичні методи вивчення будови матеріалів 4 
1.2.3 Актуальні тенденції розробки функціональних матеріалів, 
технологій їх зміцнювальної обробки 

4 

1.2.4 Методологія досліджень у матеріалознавстві та обробка 
експериментальних даних  

4 

УСЬОГО: 16 
1.1+1.2: 38 

2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1 професійно орієнтовані дисципліни 

ВАРІАНТ А 
2.1.1 Оптимізація хімічного складу матеріалів і технологічних 
процесів обробки 

4 

2.1.2 Перспективні конструкційні матеріали та високоефективні 
зміцнювальні технології  

4 

2.1.3 Матеріалознавство порошкових та композиційних 
матеріалів 

4 

2.1.4 Інженерія нових функціональних матеріалів і 
нанотехнології 

4 

УСЬОГО: 16 
ВАРІАНТ В 

2.1.1 Методи досліджень модифікованих матеріалів 4 
2.1.2 Фізика міцності і пластичності матеріалів з 
модифікованими шарами  

4 

2.1.3 Методи моделювання і оптимізації процесів поверхневої 
обробки матеріалів 

4 
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2.1.4 Поверхнева наноструктурування і хіміко-термічна обробки 4 
УСЬОГО: 16 

ВАРІАНТ С 
2.1.1 Сучасні методи і устаткування експериментальних 
досліджень 

4 

2.1.2 Сучасні напрями лекцій для зварювання і споріднених 
процесів 

4 

2.1.3 Процеси і системи для зварювання наплавленням і 
споріднених процесах 

 
4 

2.1.4 Впровадження нанотехнологій в зварювання і споріднені 
процеси 

4 

УСЬОГО: 16 
ВАРІАНТ D  

2.1.1 Сучасні методи вирішення крайових задач теорії обробки 
матеріалів тиском 

4 

2.1.2 Карти технологічних властивостей матеріалів в обробці 
тиском 

4 

2.1.3 Моделювання процесів обробки матеріалів тиском 4 
2.1.4 Сучасний стан і перспективи розвитку технології та 
обладнання процесів обробки матеріалів тиском 

4 

УСЬОГО: 16 
ВАРІАНТ  Е  

2.1.1 Інформаційні технології в матеріалознавстві 4 
2.1.2 Математичні методи моделювання та оптимізації 4 
2.1.3 Патентознавство та авторське право 4 
2.1.4 Передові технології металургійного та машинобудівного 
виробництва 

4 

УСЬОГО: 16 
ВАРІАНТ  F  

2.1.1 Науково-іноваційна діяльність вченого 4 
2.1.2 Математичні методи планування експерименту 4 
2.1.3 Комп’ютерне  моделювання технологічних процессів та 
спеціалізовані програмні продукти 

4 

2.1.4 Сучасні напрями підвищеня якості матеріалів 4 
УСЬОГО: 16 

2.2 Дисципліни вільного вибору аспіранта 
2.2.1 Матеріалознавство сучасних і перспективних матеріалів, 
зносостійки матеріали і покриття 

3 
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2.2.11 Публікаційна активність і наукометричні бази даних 3 
2.2.11 Джерела енергії для забезпечення процесів 
матеріалознавства, зварювання, фізико-хімічної обробки 

3 

2.2.111 Перспективні напрямки розробки технологічних процесів 
та спеціалізованих установок для зварювання і наплавлення і 
споріднених процесів 

3 

2.2.111 Новітні технології комбінованої і гібридної обробки 
матеріалів 

3 

2.2.1111 Системний аналіз і сінтез методів поверхневої обробки 
матеріалів 

3 

2.2.1111Обробка тиском нових матеріалів зі спеціальними 
властивостями 

3 

2.2.11111 Теорія і технологія інноваційних розробок в обробці 
матеріалів тиском 

3 

2.2.11111Англійська мова наукової термінології 3 
2.2.111111 Публікаційна активність і накометричні бази даних 3 

УСЬОГО: 10 
2.1+2.2: 26 

РАЗОМ: 60 
Примітка. На базі «Плану освітнього процессу» складається «Робочий 

план підготовки аспіранта», в якому наводиться кількість годин з кожної 
дисціпліни для аудиторного і самостійного навчання, перелік контрольних 
заходів засвоєння матеріалу. «Робочий план» складається кафедрою і 
затверджується проректором з наукової роботи. 

 
6 НАУКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
 
Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого 

навчального закладу третього освітньо-наукового рівня як соціальних 
особистостей подаються у вигляді переліків компетентностей – інтегральної, 
загальних та спеціальних щодо вирішення певних проблем і завдань 
соціальної діяльності, та системи умінь та знань, що забезпечують наявність 
цих компетентностей. 

Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних 
особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і завдання діяльності за 
умови оволодіння ними визначеної системи умінь і компетентностей. Наукова 
складова ОНП передбачає дисципліни циклів природничо-наукової, 
професійної та практичної підготовки (нормативних та вибіркових), що 
разом з освітньою частиною програми та науковими дослідженнями за участі 
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наукового керівника, підготуванням та публічним захистом дисертації у 
спеціалізованій вченій раді забезпечує отримання освітнього рівня «доктор 
філософії» за спеціальністю.  

Крім того, до навчального плану входять науково-педагогічна 
практика, проміжні атестації аспіранта вигляді щорічного звіту про виконання 
індивідуального плану (розглядається на засіданні кафедри) підготовка і 
захист дисертації (державна атестація). Наукова складова підготовки докторів 
філософії має забезпечити формування наступних умінь та знань (таблиця 6.1). 

 
 
Таблиця 6.1 Наукова складова 

План освітнього процесу 
3 Наукова складова 

3.1 Проведення наукових досліджень 
3.2 Науково-педагогічна практика 
3.3 Атестація (щорічна) 
3.4 Підготовка та захист дисертаційної роботи 

 
Науково-дослідна тематика дисертаційних робіт. Дисертації згідно 

узагальненого об’єкта діяльності і предметної області виконуються за такими 
пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки України: 

• розробка нових технологічних процесів з використанням 
прогресивних методів зварювання і споріднених процесів; 

• розробка ресурсозберігаючих технологій і машин обробки тиском на 
основі гідропружнього кліношарнірного механізмів; 

• створення нових і вдосконалення діючих технологій, устаткування і 
засобів автоматизації в прокатному виробництві; 

• розроблення та впровадження новітніх технологій в енергетиці, 
промисловості, агропромисловому комплексі; 

• розроблення методів дослідження й оцінювання фізичних, хімічних, 
технологічних властивостей матеріалів, показників якості та споживчих 
властивостей матеріалів залежно від їх призначення; 

• встановлення закономірностей зв'язку між показниками різних 
властивостей матеріалів; 

• конструкційні та технологічні матеріали на основі металів, полімерів 
і неорганічних сполук; 

• композити з полімерною, металевою чи керамічною матрицею, 
градієнтні та комбіновані матеріали конструкційного та технологічного 
призначення; 
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• технічні, технологічні і захисні покриття конструкційних та 
технологічних матеріалів; 

• теорія взаємодії висококонцентрованих джерел енергії з речовиною 
неорганічного та органічного походження, механізмами змінення їх стану; 

• теплофізичні основи обробки матеріалів концентрованими 
джерелами енергії; 

• математичне моделювання процесів фізико-технічної обробки 
матеріалів; 

• теорія фізико-технічної обробки матеріалів з метою формоутворення 
або зміцнення їх властивостей; 

• теорія лазерного наплавлення, легування та зварювання матеріалів; 
• структурно-фазові перетворення у матеріалах в умовах дії 

концентрованих джерел енергії; 
• фізико-механічні властивості матеріалів після фізико-технічної 

обробки; 
• фізичні методи досліджень процесів фізико-технічної обробки; 
• теорія та системи автоматизованого проектування технологічних 

процесів фізико-технічної обробки та обладнання; 
• діагностування процесів фізико-технічної обробки параметрів 

відповідних джерел енергії; 
• теорія розроблення та проектування спеціалізованого лазерного 

обладнання; 
• теоретичні основи процесів зварювання та інших споріднених 

процесів, таких як нанесення покриття, паяння, термічне різання і т.п; 
• технологія зварювання, нанесення покриття, паяння, термічного 

різання, та інших спорідених процесів; 
• зварні конструкції та їх оптимізація; 
• обладнання для зварювання, наплавлення, нанесення покриття, 

паяння, термічного різання, інших споріднених процесів, технологічне 
обладнання та системи механізації і автоматизації зварювального 
виробництва; 

• управління якістю зварних виробів. 
Науково-педагогічна практика. Науково-педагогічна практика є 

складовою частиною ОНП доктора філософії. Загалом наукова складова 
науково-дослідної практики складає 6 кредитів ECTS. 

Мета науково-педагогічної практики – надати навички виконання 
науково-педагогічної роботи й розвити вміння: 

– вести бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних 
технологій; формулювати й вирішувати завдання, що виникають у ході 
виконання науково-дослідної роботи;  

– вибирати необхідні методи дослідження (модифікувати існуючі, 
розробляти нові методи), виходячи із завдань конкретного дослідження (за 
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темою магістерської атестаційної роботи або при виконанні завдань наукового 
керівника в рамках магістерської програми); 

– застосовувати сучасні інформаційні технології при проведенні 
наукових досліджень;  

– оволодіти навичками та методикою викладання дисциплін у вищому 
навчальному закладі. 

 
7 ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТА 

 
Державна атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, 

здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою 
вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі 
публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня 
доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та 
дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, 
опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у 
вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які 
здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються 
на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових 
установ) відповідно до законодавства. 

До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані 
здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту 
дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови 
у присудженні відповідного наукового ступеня. 

Державній атестації передує щорічна (проміжна) атестація аспіранта за 
результатами виконання індивідуального плану у вигляді його звітування на 
засіданнях кафедри або вченої ради факультету (усього – 4,5 кредити ECTS). 
Документами, що підтверджують проміжну атестацію аспіранта, є річний звіт, 
друкований варіант розділів дисертації, копії публікації та охоронних 
документів, довідка про складання іспитів і диференційованих заліків, витяг із 
протоколу засідання кафедри або вченої ради факультету тощо. 
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Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій 
(розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлення») 
 

Загальні положення 
 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук 
готується у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах 
рукопису у твердому переплетенні. Якщо захищається дисертація у вигляді 
опублікованої монографії, то ця монографія повинна відповідати вимогам до 
дисертації. 

Назва дисертації повинна бути лаконічною, без скорочень, відповідати 
обраній науковій спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми 
(завдання), вказувати на мету і предмет дисертаційного дослідження та його 
завершеність. 

У дисертації необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати 
зміст і результати досліджень, уникати бездоказових тверджень і тавтології. 

При написанні дисертації здобувач повинен обов’язково робити 
посилання на публікації іншіх авторів. 
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Додаток 1 
Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану 

зі спеціальності  132 «Матеріалознавство» 
 

Загальні компетентності Спеціальні  
компетентності 

№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

 
Обов’язкова частина плану 

1 Академічна 
англійська мова *  *     * *     

2 Філософія науково-
дослідної діяльності  *            

3 Сучасні технології 
освітнього процесу    *          

4 Етичний кодекс 
вченого    * *  *       

5 Бізнес-план та 
менеджмент 
наукових проектів 

*     * *     *  

6 Оптимізація 
хімічного складу 
матеріалів і 
технологічних 
процесів обробки 

       * *     

7 Перспективні 
конструкційні 
матеріали та 
високоефективні 
зміцнювальні 
технології 

*       * *  *   

8 Матеріалознавство 
порошкових та 
композиційних 
матеріалів 

*        * *    

9 Інженерія нових 
функціональних 
матеріалів і 
нанотехнології 

* *        *   * 

10 Науково-
педагогічна 
практика 

   *   *     * * 

 
Вибіркова частина плану 

11 Матеріалознавство 
сучасних і 
перспективних 
матеріалів, 
зносостійки 
матеріали і 
покриття 

*       * * * *  * 

12 Публікаційна 
активність і 
наукометричні бази 

*       * * * *  * 



 28

Загальні компетентності Спеціальні  
компетентності 

№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

даних 
13 Джерела енергії для 

забезпечення 
процесів 
матеріалознавства, 
зварювання, фізико-
хімічної обробки 

*       * *  *   

14  Перспективні 
напрямки розробки 
технологічних 
процесів та 
спеціалізованих 
установок для 
зварювання і 
наплавлення і 
споріднених 
процесів 

*       * * * *   

15 Новітні технології 
комбінованої і 
гібридної обробки 
матеріалів 

*       * *  *   

16 Системний аналіз і 
сінтез методів 
поверхневої 
обробки матеріалів 

*       * *  *  * 

17 Обробка тиском 
нових матеріалів зі 
спеціальними 
властивостями 

 *       * *  *  

18 Теорія і технологія 
інноваційних 
розробок в обробці 
матеріалів тиском 

  *       * *  * 

19 Англійська мова 
наукової 
термінології 

*       * *  *   

20. Публікаційна 
активність і 
накометричні бази 
даних 

*       * *  *   
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Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану 
зі спеціальності  132 «Матеріалознавство» 

 
Загальні компетентності Спеціальні  

компетентності 
№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

 
Обов’язкова частина плану 

1 Академічна 
англійська мова *  *     * *     

2 Філософія науково-
дослідної діяльності  *            

3 Сучасні технології 
освітнього процесу    *          

4 Етичний кодекс 
вченого    * *  *       

5 Бізнес-план та 
менеджмент 
наукових проектів 

*     * *     *  

6 Методи досліджень 
модифікованих 
матеріалів 

       * *     

7 Фізика міцності і 
пластичності 
матеріалів з 
модифікованими 
шарами  

*       * *  *   

8 Методи 
моделювання і 
оптимізації процесів 
поверхневої 
обробки матеріалів 

*        * *    

9 Поверхнева 
наноструктурування 
і хіміко-термічна 
обробки 

* *        *   * 

10 Науково-
педагогічна 
практика 

   *   *     * * 

 
Вибіркова частина плану 

11 Матеріалознавство 
сучасних і 
перспективних 
матеріалів, 
зносостійки 
матеріали і 
покриття 

*       * * * *  * 

12 Публікаційна 
активність і 
наукометричні бази 
даних 

*       * * * *  * 

13 Джерела енергії для 
забезпечення *       * *  *   
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Загальні компетентності Спеціальні  
компетентності 

№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

процесів 
матеріалознавства, 
зварювання, фізико-
хімічної обробки 

14  Перспективні 
напрямки розробки 
технологічних 
процесів та 
спеціалізованих 
установок для 
зварювання і 
наплавлення і 
споріднених 
процесів 

*       * * * *   

15 Новітні технології 
комбінованої і 
гібридної обробки 
матеріалів 

*       * *  *   

16 Системний аналіз і 
сінтез методів 
поверхневої 
обробки матеріалів 

*       * *  *  * 

17 Обробка тиском 
нових матеріалів зі 
спеціальними 
властивостями 

 *       * *  *  

18 Теорія і технологія 
інноваційних 
розробок в обробці 
матеріалів тиском 

  *       * *  * 

19 Англійська мова 
наукової 
термінології 

*       * *  *   

20. Публікаційна 
активність і 
накометричні бази 
даних 

*       * *  *   
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Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану 

зі спеціальності  132 «Матеріалознавство» 
 

Загальні компетентності Спеціальні  
компетентності 

№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

 
Обов’язкова частина плану 

1 Академічна 
англійська мова *  *     * *     

2 Філософія науково-
дослідної діяльності  *            

3 Сучасні технології 
освітнього процесу    *          

4 Етичний кодекс 
вченого    * *  *       

5 Бізнес-план та 
менеджмент 
наукових проектів 

*     * *     *  

6 Сучасні методи і 
устаткування 
експериментальних 
досліджень 

       * *     

7  Сучасні напрями 
лекцій для 
зварювання і 
споріднених 
процесів 

*       * *  *   

8 Процеси і системи 
для зварювання 
наплавленням і 
споріднених 
процесах 

*        * *    

9 Впровадження 
нанотехнологій в 
зварювання і 
споріднені процеси 

* *        *   * 

10 Науково-
педагогічна 
практика 

   *   *     * * 

 
Вибіркова частина плану 

11 Матеріалознавство 
сучасних і 
перспективних 
матеріалів, 
зносостійки 
матеріали і 
покриття 

*       * * * *  * 

12 Публікаційна 
активність і 
наукометричні бази 
даних 

*       * * * *  * 
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Загальні компетентності Спеціальні  
компетентності 

№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

13 Джерела енергії для 
забезпечення 
процесів 
матеріалознавства, 
зварювання, фізико-
хімічної обробки 

*       * *  *   

14  Перспективні 
напрямки розробки 
технологічних 
процесів та 
спеціалізованих 
установок для 
зварювання і 
наплавлення і 
споріднених 
процесів 

*       * * * *   

15 Новітні технології 
комбінованої і 
гібридної обробки 
матеріалів 

*       * *  *   

16 Системний аналіз і 
сінтез методів 
поверхневої 
обробки матеріалів 

*       * *  *  * 

17 Обробка тиском 
нових матеріалів зі 
спеціальними 
властивостями 

 *       * *  *  

18 Теорія і технологія 
інноваційних 
розробок в обробці 
матеріалів тиском 

  *       * *  * 

19 Англійська мова 
наукової 
термінології 

*       * *  *   

20. Публікаційна 
активність і 
накометричні бази 
даних 

*       * *  *   
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Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану 
зі спеціальності  132 «Матеріалознавство» 

 
Загальні компетентності Спеціальні  

компетентності 
№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

 
Обов’язкова частина плану 

1 Академічна 
англійська мова *  *     * *     

2 Філософія науково-
дослідної діяльності  *            

3 Сучасні технології 
освітнього процесу    *          

4 Етичний кодекс 
вченого    * *  *       

5 Бізнес-план та 
менеджмент 
наукових проектів 

*     * *     *  

6 Сучасні методи 
вирішення крайових 
задач теорії обробки 
матеріалів тиском 

       * *     

7 Карти 
технологічних 
властивостей 
матеріалів в обробці 
тиском 

*       * *  *   

8 Моделювання 
процесів обробки 
матеріалів тиском 

*        * *    

9 Сучасний стан і 
перспективи 
розвитку технології 
та обладнання 
процесів обробки 
матеріалів тиском 

* *        *   * 

10 Науково-
педагогічна 
практика 

   *   *     * * 

 
Вибіркова частина плану 

11 Матеріалознавство 
сучасних і 
перспективних 
матеріалів, 
зносостійки 
матеріали і 
покриття 

*       * * * *  * 

12 Публікаційна 
активність і 
наукометричні бази 
даних 

*       * * * *  * 

13 Джерела енергії для *       * *  *   
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Загальні компетентності Спеціальні  
компетентності 

№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

забезпечення 
процесів 
матеріалознавства, 
зварювання, фізико-
хімічної обробки 

14  Перспективні 
напрямки розробки 
технологічних 
процесів та 
спеціалізованих 
установок для 
зварювання і 
наплавлення і 
споріднених 
процесів 

*       * * * *   

15 Новітні технології 
комбінованої і 
гібридної обробки 
матеріалів 

*       * *  *   

16 Системний аналіз і 
сінтез методів 
поверхневої 
обробки матеріалів 

*       * *  *  * 

17 Обробка тиском 
нових матеріалів зі 
спеціальними 
властивостями 

 *       * *  *  

18 Теорія і технологія 
інноваційних 
розробок в обробці 
матеріалів тиском 

  *       * *  * 

19 Англійська мова 
наукової 
термінології 

*       * *  *   

20. Публікаційна 
активність і 
накометричні бази 
даних 

*       * *  *   
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Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану 
зі спеціальності  132 «Матеріалознавство» 

 
Загальні компетентності Спеціальні  

компетентності 
№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

 
Обов’язкова частина плану 

1 Академічна 
англійська мова *  *     * *     

2 Філософія науково-
дослідної діяльності  *            

3 Сучасні технології 
освітнього процесу    *          

4 Етичний кодекс 
вченого    * *  *       

5 Бізнес-план та 
менеджмент 
наукових проектів 

*     * *     *  

6 Інформаційні 
технології в 
матеріалознавстві 

       * *     

7 Математичні методи 
моделювання та 
оптимізації 

*       * *  *   

8 Патентознавство та 
авторське право *        * *    

9 Передові технології 
металургійного та 
машинобудівного 
виробництва 

* *        *   * 

10 Науково-
педагогічна 
практика 

   *   *     * * 

 
Вибіркова частина плану 

11 Матеріалознавство 
сучасних і 
перспективних 
матеріалів, 
зносостійки 
матеріали і 
покриття 

*       * * * *  * 

12 Публікаційна 
активність і 
наукометричні бази 
даних 

*       * * * *  * 

13 Джерела енергії для 
забезпечення 
процесів 
матеріалознавства, 
зварювання, фізико-
хімічної обробки 

*       * *  *   

14  Перспективні *       * * * *   
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Загальні компетентності Спеціальні  
компетентності 

№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

напрямки розробки 
технологічних 
процесів та 
спеціалізованих 
установок для 
зварювання і 
наплавлення і 
споріднених 
процесів 

15 Новітні технології 
комбінованої і 
гібридної обробки 
матеріалів 

*       * *  *   

16 Системний аналіз і 
сінтез методів 
поверхневої 
обробки матеріалів 

*       * *  *  * 

17 Обробка тиском 
нових матеріалів зі 
спеціальними 
властивостями 

 *       * *  *  

18 Теорія і технологія 
інноваційних 
розробок в обробці 
матеріалів тиском 

  *       * *  * 

19 Англійська мова 
наукової 
термінології 

*       * *  *   

20. Публікаційна 
активність і 
накометричні бази 
даних 

*       * *  *   
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Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану 
зі спеціальності  132 «Матеріалознавство» 

 
Загальні компетентності Спеціальні  

компетентності 
№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

 
Обов’язкова частина плану 

1 Академічна 
англійська мова *  *     * *     

2 Філософія науково-
дослідної діяльності  *            

3 Сучасні технології 
освітнього процесу    *          

4 Етичний кодекс 
вченого    * *  *       

5 Бізнес-план та 
менеджмент 
наукових проектів 

*     * *     *  

6 Науково-іноваційна 
діяльність вченого        * *     

7 Математичні методи 
планування 
експерименту 

*       * *  *   

8 Комп’ютерне  
моделювання 
технологічних 
процессів та 
спеціалізовані 
програмні продукти 

*        * *    

9 Сучасні напрями 
підвищеня якості 
матеріалів 

* *        *   * 

10 Науково-
педагогічна 
практика 

   *   *     * * 

 
Вибіркова частина плану 

11 Матеріалознавство 
сучасних і 
перспективних 
матеріалів, 
зносостійки 
матеріали і 
покриття 

*       * * * *  * 

12 Публікаційна 
активність і 
наукометричні бази 
даних 

*       * * * *  * 

13 Джерела енергії для 
забезпечення 
процесів 
матеріалознавства, 
зварювання, фізико-

*       * *  *   
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Загальні компетентності Спеціальні  
компетентності 

№№ 
з/п 

Дисципліна  
навчального плану 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

хімічної обробки 
14  Перспективні 

напрямки розробки 
технологічних 
процесів та 
спеціалізованих 
установок для 
зварювання і 
наплавлення і 
споріднених 
процесів 

*       * * * *   

15 Новітні технології 
комбінованої і 
гібридної обробки 
матеріалів 

*       * *  *   

16 Системний аналіз і 
сінтез методів 
поверхневої 
обробки матеріалів 

*       * *  *  * 

17 Обробка тиском 
нових матеріалів зі 
спеціальними 
властивостями 

 *       * *  *  

18 Теорія і технологія 
інноваційних 
розробок в обробці 
матеріалів тиском 

  *       * *  * 

19 Англійська мова 
наукової 
термінології 

*       * *  *   

20. Публікаційна 
активність і 
накометричні бази 
даних 

*       * *  *   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

Додаток 2 
Матриця співвідношення результатів навчання до компетенцій освітньо-

наукової програми  
зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» 

 
Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

Програмні 
результати 
навчання ЗК

1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

С
К

1 

С
К

2 

С
К

3 

С
К

4 

С
К

 5
 

С
К

 6
 

РН 1 *        * *    
РН 2 *       * *     
РН 3   *  *    *     
РН 4  *         *   
РН 5  *       * *    
РН 6 *         *    
РН 7     *      *   
РН 8     *      *  * 
РН 9      * *   *  *  
РН 10 *      *   *  *  
РН 11 * *      * *    * 
РН 12 * *       *    * 
РН 13   *          * 
РН 14   *          * 
РН 15    *  *      *  
РН 16    *          
РН 17    * *         
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6. Копія навчального плану та пояснювальна 
записка до нього 
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6 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до навчального плану 

 
Код та найменування спеціальності: 132 Матеріалознавство 

галузь знань 13 Механічна інженерія. 
Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) рівень. 
Освітня програма: Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії. 
Форма навчання: очна. 
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи та строк навчання:  240 кредитів EKTS; 4 роки 
навчання. 
Навчальний план, затверджений Вченою радою: пр. № 8 від 29.03.2016 року  
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) галузевий 
стандарт вищої освіти (освітньо-наукова програма підготовки доктора 
філософії, затверджена 29.03.2016 р.) __________________________________ 
Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) 
національний класифікатор професій ДК 003:2010_______________________ 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: другий 
(магістерський) рівень.  
 

 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ОСВІТНЯ СКЛАДОВА) 
1.1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Загальні та професійно-
орієнтовані комуніка-тивні 
мовленнєві компе-
тентності (лінгвістична, 
соціолінгвістична і праг-
матична) для забезпе-
чення ефективного спіл-
кування в академічному та 
професійному середо-вищі, 
знання наукової 
термінології 
 

Володіння мовою і мовленням 
академічного спрямування 
(English for academic purposes); 
вміння спілкуватися на академічну 
та професійну тематику 

Академічна англійська мова 
4 кредита ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 60 год, 
прак. зан. 60 год. 

відпов. Лазаренко Л.М. 

Вивчення етапів розвит-ку, 
історії і її теоретико-
методологічної бази ста-
новлення сучасних дос-
ліджень в Україні і світової 
практики; вплив наукових 
досягнень у розв’язання 
завдань народного 
господарства 
 

Знання наукових світових 
досягнень, володіння методами 
сучасної науки, вміння 
аналізувати наукові явища і 
процеси; обгрунтування їх в 
практичне впровадження у 
господарство країни 

Історія і сучасні тенденції 
розвитку науки і техніки у 

розвязанні загальних завдань 
народного господарства 

4 кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 30 год, 

практ. 30 год. 
відпов. Чигарьов В.В. 
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Компетентності, якими 
повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

Знання сучасних методів 
педагогіки вищої школи, 
новітніх освітніх техно-
логій, педагогічні ком-
петентності (виконання 
обов’язків викладача ви-
щого навчального зак-
ладу, проведення науко-во-
пошукової роботи, 
керівництво дослідниць-
кою роботою студентів, 
організація навчально-
виховного процесу) 

Вміння аналізувати та поясню-
вати педагогічні явища і про-цеси 
у вищому навчальному закладі, 
здійснювати психо-лого-
педагогічні дослідження, 
враховувати особливості сту-
дентського віку при проек-туванні 
складових навчального та 
виховного процесів 

Сучасні технології освітнього 
процесу 

6 кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 30 год, 

семінари 30 год. 
відпов. Харабет В.В. 

Знання кола основних 
проблем, що складають 
предмет етики науки, 
основних етапів 
становлення та розвитку 
етики науки; знання 
основних ідей, що 
показують етичну цінність, 
етичні наслідки діяльності 
вченого; знан-ня основних 
норматив-них документів, 
що регламентують 
поведін-ку вченого; знання 
форм відповідальності 
науки перед суспільством   

Вміння застосовувати основні 
поняття етики науки в обго-
воренні професійної діяльності 
вчених; вміння аргументовано 
викладати принципи та докази 
прихильників та критиків 
основних концепцій у галузі етики 
науки; вміння орієн-туватися у 
моральних колізіях сучасної 
науки, включаючи специфіку 
проблем окремих наук. 

Етичний кодекс ученого  
2 кредита ECTS, 

60 год. в т. ч. лек. 20 год, 
семінари 10 годин 

відпов. Роянов В.О. 

Знання теорії управ-ління, 
основні підходів та 
базових концепції 
сучасного менеджменту в 
галузі науки;  знання 
методів прийняття управ-
лінського рішен-ня, 
особливостей плану-вання, 
організації, моти-вації та 
контролю у наукових 
проектах 

Вміння вільно використовувати 
положення теорії менеджменту в 
науковому дискурсі; вміння         
складати бізнес-плани; вміння 
застосовувати кількісні методи 
планування; вміння застосо-
вувати основні інструменти 
мотивації 

Планування і оптимізація 
наукових досліджень 

4 кредита ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 30 год, 

семінари 20 годин 
відпов. Матвієнко В.М. 

1. 2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Здобути глибинні знання зі 
спеціальності (групи спе-
ціальностей), за якою аспі-
рант проводить досліджен-
ня, зокрема, засвоїти 
основні концепції, розумі-
ти теоретичні та практичні 
проблеми, історію розвит-
ку та сучасний стан нау-
кових знань за обраною 
спеціальністю, оволодіти 
термінологією з досліджу-
ваного наукового напряму. 

Вивчення складу, будови, 
фізичних, хімічних, споживчих і 
технологічних властивостей су-
чаcних композиційних матері-
алів, методів їх створення, мето-
дів забезпечення функціональ-
них властивостей, формування та 
етапі виготовлення та кінцевого 
формоутворення механічним або 
фізико-технічними методами; 
розроблення нових і вдоско-
налення існуючих матеріалів 

Механіка і оброблення 
композитів  

6 кредити ECTS, 
180 год. в т. ч. лек. 50 год, 

практ. зан. 20 год. 
лаб. зан 20 год. 

відпов. Самотугін С.С.. 
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Компетентності, якими 
повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

Здобути глибинні знання зі 
спеціальності (групи спе-
ціальностей), за якою аспі-
рант проводить дослід-
ження, зокрема, засвоїти 
основні концепції, розумі-
ти теоретичні та практичні 
проблеми, історію розвит-
ку та сучасний стан науко-
вих знань за обраною спе-
ціальністю, оволодіти тер-
мінологією з досліджу-
ваного наукового напряму. 
 

Вивчення складу, будови, 
фізичних, хімічних, спожив-чих і 
технологічних власти-востей 
матеріалів, методів їх 
оцінювання, розроблення но-вих 
і вдосконалення існуючих 
матеріалів 

Матеріалознавство в сучасних 
процесах і технологіях 

4 кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 30 год, 

практ. зан. 30 год. 
відпов. Малінов Л.С. 

Здобути глибинні знання зі 
спеціальності (групи спе-
ціальностей), за якою аспі-
рант проводить дослід-
ження, зокрема, засвоїти 
основні концепції, розумі-
ти теоретичні та практичні 
проблеми, історію розвит-
ку та сучасний стан науко-
вих знань за обраною 
спеціальністю, оволодіти 
термінологією з 
досліджуваного наукового 
напряму. 
 

Вивчення складу, будови, 
фізичних, хімічних, спожив-чих і 
технологічних власти-востей 
порошкових матері-алів, методів 
їх оцінювання, розроблення 
нових і вдос-коналення існуючих 
мате-ріалів. Володіння теоретич-
ними і практичними навиками 
розробки, підготовки і виго-
товлення нових композитних 
матеріалів методами порош-
кової металургії 

Перспективні напрямки в 
порошковій металургії 

3 кредити ECTS, 
90 год. в т. ч. лек. 20 год, 

практ. зан. 10 год. 
відпов. Малінов Л.С. 

Складати плани прове-
дення експерименталь-них 
досліджень; аналізу-вати 
результати обробки даних і 
складати мате-матичні 
моделі; знати алгоритми та 
програми обробки 
експеримен-тальних даних.  

Знання фізичних явищ, що 
лежать в основі методів 
дослідження властивостей 
матеріалів і процесів у них, 
принципів роботи і конст-рукції 
пристроїв і приладів, що 
використовуються у даних 
методах досліджень і випро-
бувань, практичних можли-
востей методів і апаратури в 
дослідженні властивостей 
матеріалів, явищ і процесів у них 
на різних стадіях одер-жання, 
обробки, переробки і 
експлуатації. 
Вміння обирати метод дос-
лідження конкретної власти-
вості матеріалу і експери-
ментальну установку для да-ного 
дослідження, одержувати 
результати, обробляти їх і 
аналізувати в рамках методу, - 
використовувати отримані 
результати на практиці для 
розробки нових матеріалів, явищ 
і процесів у них, оцінки і 
прогнозування їх техноло-гічних 
і експлуатаційних властивостей. 
 

Методи дослідження та 
обробка експериментальних 

даних 
3 кредити ECTS, 

90 год. в т. ч. лек. 20 год, 
лабор. роб. 10 год. 

відпов. Гулаков С.В. 
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Компетентності, якими 
повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

1.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 (по кафедрі «Металознавство і термічна обробка металів») 

Здобути глибинні знання зі 
спеціальності (групи спе-
ціальностей), за якою аспі-
рант проводить досліджен-
ня, зокрема, засвоїти 
основні концепції, розумі-
ти теоретичні та практичні 
проблеми, історію розвит-
ку та сучасний стан нау-
кових знань за обраною 
спеціальністю, оволодіти 
термінологією з досліджу-
ваного наукового напряму. 

Вивчення складу, будови 
матеріалів за допомогою 
фізичних методів, у т.ч. 
спектроскопічних, 
рентгеноструктурних, 
дифракційних, оптичних. 
Теплові, об'ємні, електричні, 
магнітні методи. 

Сучасні фізичні методи 
вивчення будови матеріалів 4 

кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 32 год, 

практ. зан. 12 год. 
відпов. Чейлях О.П. 

Здобути глибинні знання зі 
спеціальності (групи спе-
ціальностей), за якою аспі-
рант проводить дослід-
ження, зокрема, засвоїти 
основні концепції, розумі-
ти теоретичні та практичні 
проблеми, історію розвит-
ку та сучасний стан науко-
вих знань за обраною спе-
ціальністю, оволодіти тер-
мінологією з досліджу-
ваного наукового напряму. 

Вивчення складу, будови, 
фізичних, механічних, 
споживчих і технологічних 
властивостей матеріалів, методів 
їх оцінювання, розроблення 
нових і вдосконалення існуючих 
функціональних  матеріалів 

Металознавство 
функціональних матеріалів 4 

кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 32 год, 

практ. зан. 24 год. 
відпов. Єфременко В.Г. 

Здобути глибинні знання зі 
спеціальності (групи спе-
ціальностей), за якою аспі-
рант проводить дослід-
ження, зокрема, засвоїти 
основні концепції, розумі-
ти теоретичні та практичні 
проблеми, історію розвит-
ку та сучасний стан науко-
вих знань за обраною 
спеціальністю, оволодіти 
термінологією з 
досліджуваного наукового 
напряму. 

Володіння теоретичними та 
практичними знаннями щодо 
напрямів розробки 
прогресивних функціональних 
матеріалів і методів їх 
зміцнюючих обробок 

Актуальні тенденції розробки 
функціональних матеріалів, 
технологій їх зміцнювальної 

обробки 
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 32 год, 
практ. зан. 24 год. 

відпов. Чейлях О.П., 
 Гаврилова В.Г. 

Здобути глибинні знання зі 
спеціальності (групи спе-
ціальностей), за якою аспі-
рант проводить дослід-
ження, зокрема, засвоїти 
основні концепції, розумі-
ти теоретичні та практичні 
проблеми, історію розвит-
ку та сучасний стан науко-
вих знань за обраною спе-
ціальністю, оволодіти тер-
мінологією з досліджу-
ваного наукового напряму. 
 

Вивчення різних способів оцінки 
вимірювань та методології 
експерименту і теоретичних 
досліджень в матеріалознавстві, 
у т.ч. механізмів планування та 
проведення експерименту з 
необхідною точністю, прийняття 
рішень та інтерпретації 
одержаних результатів. 

Методологія досліджень у 
матеріалознавстві та обробка 

експериментальних даних 
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 24 год, 
практ. зан. 12 год. 

відпов. Єфременко В.Г., 
Рябікіна М.А. 
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2. ВИБIРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ОСВІТНЯ СКЛАДОВА) 
2.1. ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Варіант А 
Оволодіти навиками оп-
тимізації експеримен-
тальних досліджень за 
спеціальністю, а саме – 
хімічного складу матері-
алів та технологічних 
процесів. Вміти обира-ти, 
використовувати і 
створювати екперимен-
тально-дослідницькі 
системи на базі персо-
нальних ЕОМ. 

Використання комп’ютеризо-
ваних інформаційних систем в 
дослідницькій роботі.  
Використання спеціалізованих 
пакетів прикладних програм. 

Оптимізація хімічного складу 
матеріалів і технологічних 

процесів обробки  
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек.30 год, 
практ. зан. 10 год. 

відпов. Ткаченко І.Ф. 

Здобути глибинні знан-ня 
закономірностей змі-ни 
властивостей перс-
пективних конструкцій-
них, матеріалів; основ-них 
видів високоефек-тивних 
зміцнювальних технологій; 
викорис-тання; способів 
ціле-спрямованої зміни 
влас-тивостей матеріалів за 
рахунок використання 
сучасних технологій;  
найперспективніші нап-
рями в створенні сучас-них 
конструкційних ма-
теріалів та зміцнюваль-них 
технологій. 

Вивчення складу, будови, 
фізичних, хімічних, спожив-чих і 
технологічних власти-востей 
перспективних конст-рукційних 
матеріалів,  розроб-лення нових і 
вдосконалення існуючих 
конструкційних ма-теріалів; 
оцінка технологіч-них 
можливостей й ефектив-ності 
застосування тих чи інших 
високоефективних тех-нологій; 
розраховувати основ-ні 
параметри технологічних 
процесів; готувати техноло-гічне 
завдання на проекту-вання 
устаткування і техноло-гічного 
оснащення. 

Перспективні конструкційні 
матеріали та високоефективні 

зміцнювальні технології 
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 30 год, 
практ. зан. 10 год. 

відпов. Малінов Л.С. 

Одержати теоретичні і 
практичні знання щодо 
застосування фізико-
хімічних явищ і проце-сів, 
що лежать в основі 
найбільш важливих 
методів одержання мате-
ріалів для формування 
матеріальних носіїв 
функцій створюваного 
матеріалу або технології 
його оброблення, раціо-
нального залучення об-
робного обладнання та 
інструменту для формо-
утворення, забезпечення 
фізико-механічних влас-
тивостей готового  
виробу 

Вивчення складу, будови, 
фізичних, хімічних, спожив-чих і 
технологічних власти-востей 
сучасних порошкових та 
композиційних матеріалів, 
методів їх створення, методів 
забезпечення функціональних 
властивостей, формування та 
етапі виготовлення та кінце-вого 
формоутворення; розроб-лення 
нових і вдосконалення існуючих 
матеріалів 

Матеріалознавство порошкових 
та композиційних матеріалів  

4 кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 30 год, 

практ. зан. 10 год. 
відп. Олійник І.М. 

Одержати теоретичні і 
практичні знання щодо 
застосування щодо 
технологічних можли-
востей та ефективності 

Вміння оцінювати та аналізувати 
умови роботи деталей; вибирати 
функці-ональні матеріали; 
визначати ефективні способи 
здобуття і обробки відповідних 

Інженерія нових 
функціональних матеріалів і 

нанотехнології  
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 30 год, 
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застосування тих чи інших 
функціональних матеріалів 
та нанотехно-логій 

матері-алів для забезпечення їх 
високої довговічності; запо-
бігати появі браку; вміти 
обирати необхідні види 
нанотехнологій 

практ. зан. 10 год. 
відпов. Малінов Л.С. 

Малишева І.Ю. 

Варінт Б 
Оволодіти навиками екс-
периментальних до-
сліджень модифікованих 
матеріалів. Вміти обира-ти, 
використовувати і 
створювати методи 
експериментально-дос-
лідницької роботи. 

Використання сучасних засо-бів 
та принципів досліджень 
модифікованих матеріалів. 
Розробка та обґрунтування 
методів експериментально-
дослідницької роботи. 

Методи досліджень 
модифікованих матеріалів 

4 кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 20 год, 

практ. зан. 20 год. 
відпов. Самотугін С.С. 

Одержати теоретичні і 
практичні знання щодо 
застосування фізикохі-
мічних явищ і процесів, що 
лежать в основі от-
римання матеріалів з мо-
дифікованими шарами, або 
технології його по-
верхневого оброблення, 
раціонального залучення 
обробного обладнання для, 
забезпечення необ-хідних 
фізико-механіч-них 
властивостей гото-вого 
виробу 

Знання основ триботехніки, 
фізичних, хімічних та меха-
нічних процесів, що відбува-
ються при дії на поверхню 
виробу висококонцентрованих 
джерел енергії, та їх вплив на 
утворення комплексу експлуа-
таційних властивостей мате-
ріалу 

Фізика міцності і пластичності 
матеріалів з модифікованими 

шарами 
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 20 год. 

відпов. Самотугін С.С. 

Володіти навичками 
використання програм-но-
орієнтованих продук-тів, 
призначених для ма-
шинобудування та мате-
ріалообробки, мати 
можливість розробляти 
окремі модулюі таких 
систем, визначати по-
чаткові і обмежувальні 
умові, адекватно засто-
совувати крайові задачі; 
проводити статичний і 
динамічний аналіз 
складних технічних сис-
тем, вирішувати оптимі-
заційні задачі. 

Володіння знаннями щодо 
програмних продуктів Solid 
Works, Flow vision, Delcam, 
FEMAP Nastran-Patran. 

Методи моделювання і 
оптимізації процесів 

поверхневої обробки матеріалів 
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 20 год. 
відпов. Мазур В.О. 

Оцінювати технологічні 
можливості й ефектив-
ність застосування тих чи 
інших високоефек-тивних 
технологій ство-рення 
наноструктуро-ваних 
матеріалів;  знати 
особливості технології, 
устаткування та техно-
логічного оснащення для 

Знати сутність високоефек-
тивних процесів обробки 
матеріалів висококонцентро-
ваними джерелами енергії; 
переваги й області застосу-вання 
високоефективних тех-нологій; 
устаткування і техно-логічного 
оснащення для різ-них методів 
хімікотермічної обробки. 
Вивчити склад, бу-дову, фізичні, 

Поверхневе 
наноструктурування і хіміко-

термічна обробка 
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 20 год. 

відпов. Самотугін С.С. 
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хіміко-термічної обробки. хімічні, спожив-чі і технологічні 
властивості сучаcних 
наноматеріалів, ме-тодів їх 
створення, методів забезпечення 
функціональних властивостей 

Варіант С 
Вивчити сучасні методи та 
устаткування для 
експериментальних дос-
ліджень за спеціаль-ністю. 
Вміти обирати, 
використовувати і ство-
рювати екперимен-тально-
дослідницькі системи 

Використання сучасних методів 
дослідження з використанням 
комп’ютеризо-ваних інформацій-
них систем в дослідницькій 
роботі. Використання спеціалізо-
ваних пакетів прикладних 
програм. 

Сучасні методи і устаткування 
експериментальних досліджень 

4 кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 20 год, 

практ. зан. 20 год. 
відпов. Чигарьов В.В. 

Знати сучасні напрями 
досліджень та вміти 
вибирати необхідні ме-
тоди досліджень щодо 
зварювання та спорід-
нених процесів та тех-
нологій. 

Знання ефективних методів 
дослідження матеріалів, об-робка 
і аналіз результатів для оцінки і 
прогнозування тех-нологічних і 
експлуатаційних властивостей 
матеріалів, які використовуються 
або отри-муються при 
зварювання та споріднених 
процесах і технологіях 

Сучасні напрями досліджень 
для зварювання і споріднених 

процесів 
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 20 год. 

відпов. Чигарьов В.В. 

Одержати теоретичні і 
практичні знання щодо 
застосування процесів і 
систем зварювання та 
наплавлення та спорід-
нених процесів. Вміти 
ефективно їх застосову-
вати. 

Знання основ функціонально-
орієнтованого підходу щодо 
процесів та систем зварювання і 
наплавлення, а також 
споріднених процесів. 

Процеси і системи для 
зварювання та наплавлення  і 

споріднених процесів  
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 20 год. 

відп. Матвієнко В.М. 

Оцінювати технологічні 
можливості й ефектив-
ність застосування  тих чи 
інших високоефек-тивних 
нанотехнологій та 
впроваджувати у процеси 
зварювання та 
наплавлення і спорідне-ні 
процеси 

Сутність високоефективних 
процесів зварювання та 
наплавлення і споріднених 
процесів із застосуванням 
нанотехнологій. 

Впровадження нанотехнологій 
в зварювання і споріднені 

процеси 
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 20 год. 

відпов. Роянов В.О. 

Варіант D 

Знання інженерних і 
чисельних методів для 
розв’язання задач теорії 
процесів пластичної 
деформації  матеріалів, 
зокрема для визначення 
напружень і деформацій 
при обробці матеріалів 
тиском  

Володіння загальними основами 
методів вирішення крайових задач 
теорії обробки мате-ріалів тиском; 
вміння застосовувати зазначені 
методи для визначення параметрів 
напружено-деформованого стану 
матеріалів у конкретних процесах їх 
обробки тиском; вміння аналізувати 
отримані результати та визначати їх 
адекватність; вміння вибирати 
метод, який найбільш доцільно 
використовувати для вирішення 
конкретної задачі обробки тиском 

Сучасні методи вирішення 
крайових задач теорії обробки 

матеріалів тиском 
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 20 год. 

відпов. Присяжний А.Г. 

Формування науково-
теоретичного підґрунтя 
для розробки моделей 

Знання механіки процесу де-
формації, основних власти-
востей матеріалів і методів от-

Карти технологічних 
властивостей матеріалів в 

обробці тиском  
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поведінки матеріалів в 
пластичній області з 
урахуванням їх власти-
востей та для удоскона-
лення на цій основі тех-
нологічних режимів 
процесів обробки мате-
ріалів тиском  

римання відомостей про ха-
рактеристики опору матері-алів 
пластичному деформу-ванню; 
оволодіння методами побудови 
карт матеріалів; вміння 
використовувати карти 
технологічних властивостей 
матеріалів для розробки раці-
ональної технології обробки їх 
тиском  
 

4 кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 20 год, 

практ. зан. 20 год. 
відпов. Кухар В.В. 

Знання методів фізич-ного 
та математичного 
моделювання процесів 
пластичного деформу-
вання матеріалів; знання 
сучасних пакетів прик-
ладних програм для 
моделювання процесів 
обробки матеріалів тиском  

Вміння застосовувати методи 
фізичного та математичного 
моделювання для дослідження 
процесів обробки матеріалів 
тиском; оволодіння пакетами 
прикладних програм для 
моделювання процесів плас-
тичної деформації матеріалів 
(Deform, Abaqus, Qform, 
Forming); вміння аналізувати 
результати, які отримані на 
основі фізичного чи матема-
тичного моделювання плас-
тичного формоутворення 
матеріалів; вміння викорис-
товувати пакети прикладних 
програм для удосконалення 
процесів і обладнання для 
обробки матеріалів тиском 
 

Моделювання процесів 
обробки матеріалів тиском 

4 кредити ECTS, 
120 год. в т. ч. лек. 20 год, 

практ. зан. 20 год. 
відп. Кухар В.В. 

Формування професій-но-
орієнтованих компе-
тентностей оцінки суча-
сного стану та прогно-
зування перспективних 
напрямків розвитку про-
цесів та устаткування для 
пластичного формо-
утворення матеріалів; 
професійно-орієнтовані 
компетентності для удо-
сконалення існуючих і 
розробки нових техно-
логій і обладнання для 
процесів обробки мате-
ріалів тиском 

Знання сучасних технологій і 
устаткування для обробки 
матеріалів тиском; вміння 
визначати основні параметри 
сучасних технологічних про-
цесів пластичної деформації 
матеріалів; знання особли-востей 
і методик розрахунку сучасного 
обладнання для обробки 
матеріалів тиском; вміння 
визначати перспек-тивні процеси 
пластичного деформування 
матеріалів, обґрунтовувати 
доцільність їх застосування та 
визначати оптимальні режими 
роботи технологічного 
устаткування   
 
 
 

Сучасний стан і перспективи 
розвитку технології та 

обладнання процесів обробки 
матеріалів тиском  
4 кредити ECTS, 

120 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 20 год. 

відпов. Сердюк О.І. 

 
2.2 ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА 

Варіант А 
Знання закономірностей 
зміни властивостей 

Вміння визначати умови роботи 
конкретних деталей та 

Інноваційні та перспективні 
матеріали 
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Компетентності, якими 
повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

інноваційних та перс-
пективних матеріалів в 
залежності від їх складу, 
структури та умов, в яких 
вони працюють; основних 
видів таких матеріалів та 
області їх ефективного 
викорис-тання; способів 
ціле-спрямованої зміни 
влас-тивостей сплавів з 
особливими властивос-
тями за рахунок вико-
ристання сучасних обро-
бок; нові напрямки в 
створенні інноваційних та 
перспективних мате-ріалів. 

інструменту і вибирати для їх 
виготовлення відповідні мате-
ріали, які у найбільшому 
ступеню забезпечують надій-
ність та довговічність;  прово-
дити порівняльну оцінку 
ефективності різних сплавів з 
урахуванням їх фізико- 
механічних, технологічних, 
експлуатаційних властивостей та 
економічності; аналізувати з 
патентних і літературними 
даними тенденції розвитку; 
визначати умови роботи 
конкретних деталей та 
інструменту і вибирати для їх 
виготовлення відповідні спла-ви, 
які у найбільшому ступеню 
забезпечують надій-ність та 
довговічність;  прово-дити 
порівняльну оцінку ефективності 
різних сплавів з урахуванням їх 
фізико- механічних, 
технологічних, експлуатаційних 
властивостей та економічності; 
аналізувати з патентних і 
літературними даними тенденції 
розвитку інноваційних та 
перспектив-них матеріалів. 

3 кредити ECTS, 
20 год. в т. ч.  

практ. зан. 10 год 
відпов. Малінов Л.С. 

Знання перспективних 
напрямів в створенні 
порошкових зносостій-ких 
матеріалів, твердих та 
надтвердих сплавів різного 
призначення: 
підшипникових, для рі-
жучого інструменту 
(швидкорізальних ста-лей, 
твердих і над-твердих 
сплавів), анти-фрикційних, 
фрикційних матеріалів 

Вміння оцінювати та аналізу-
вати умови роботи деталей 
відповідного устаткування; 
вибирати порошкові зносо-
стійкі, антифрикційні, фрик-
ційні матеріали, тверді та над-
тверді сплави; визначати 
ефективні способи здобуття і 
обробки відповідних матері-алів 
для забезпечення їх висо-кої 
довговічності; запобігати появі 
браку 

Зносостійкі матеріали та 
покриття  

3 кредити ECTS, 
90 год. в т. ч.  
лек. 20 год,  

практ. зан. 10 год . 
відпов. Малінов Л.С., Ткаченко 

І.Ф. 

Варіант Б 
добути глибинні знання зі 
спеціальності (групи 
спеціальностей), за якою 
аспірант проводить 
дослідження, зокрема, 
засвоїти основні концепції 
створення нових методів 
поверхневої модифікації 
деталей та інструменту з 
використанням 
висококонцентрованих 
джерел нагріву 

Володіння теоретичними та 
практичними знаннями щодо 
напрямів розвитку прогресивних 
інструментальних матеріалів, 
металорізального інструменту і 
методів механічної і зміцнюючої 
обробки; склад, властивості і методи 
отримання інструментальних сталей 
з ультра та нанодисперсною 
структурою; перспективних методів 
нанесення зносостійких покриттів 
на деталі обладнання і інструмент 
нових конструкцій шаруватих та 
градієнтних (дисперсних) покриттів 
та їх властивостей. 

Новітні технології комбінованої і 
гібридної обробки матеріалів 

3 кредити ECTS, 
90 год. в т. ч. 

практ. зан. 30 год 
відпов. Мазур В.О. 
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Компетентності, якими 
повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 
Здобути знання з основ-них 
напрями створення та 
вдосконалення техно-
логічних систем поверх-невої 
обробки.  
Напрями підвищення 
технологічних можли-востей 
технологічних систем за 
рахунок комбінованої дії і 
інтенсифікації процесів. 
Основні складові проце-су 
поверхневої обробки. 

Уявлення про лазерну та плазмову 
технологічну дію. Методи 
технологічного вико-ристання 
поверхневої лазерної та плазмової 
обробки.  
Види зміцнення висококо-
нцентрованими джерелами енергії, 
методи поверхневої обробки. 
Лазерні та плазмові методи 
підвищення експлуатаційних 
характе-ристик деталей машин і 
інструментів 

Системний аналіз і синтез методів 
поверхневої обробки 

3 кредити ECTS, 
90 год. в т. ч.  

практ. зан. 30 год 
відпов. Мазур В.О. 

Варіант С 
Знання переліку і фізичних 
характеристик джерел енергії 
для забезпечення процесів 
матеріалознавства, зва-
рювання, фізико- меха-нічну 
обробку. Придба-ти знання і 
навички з оцінки 
можливостей і їх практичного 
викорис-тання в дослідженні 
матеріалів різної приро-ди і 
практичного засто-сування у 
виробництві. 

Вивчення принципів функці-онування 
джерел енергії для виконання 
процесів матеріало-знавства, 
зварювання, фізико-механічних 
процесів обробки, володіння 
теоретичними знан-нями щодо 
існуючих джерел живлення, 
прогресивного обладнання, будови та 
проект-ування, їх можливостей ефек-
тивного і оптимального вико-нання 
для процесів дослід-ження у 
матеріалознавстві, зварюванні та 
фізико-механіч-них процесів обробки 

Джерела енергії для забезпечення 
процесів матеріалознавства, 

зварювання, фізико- механічної 
обробки. 

3 кредити ESTS, 
90 год. в т. ч. лекц. 20 год., практ. 

зан. 20 год 
відпов. Роянов В.А. 

Оцінювати рівень сучас-
них технологій їх відпо-
відність науковому про-
гресу; можливостей й 
ефективності застосу-
вання тих чи інших ви-
сокоефективних техно-
логічних процесів і уста-
нов;розрахувати основні 
параметри технологіч-них 
процесів і установ; 
готувати технологічне 
завдання на проектуван-ня 
і устаткування техно-
логічного оснащення  
 
 

Сутність високоефективних 
процесів зварювання, наплав-
лення і технологічного осна-
щення в області застосу-вання 
високоефективних технологій і 
установок,технікоеко-номічні 
характеристики розроблених і 
рекомендованих для впровад-
ження в виробництво техно-логій і 
оснащення 

Перспективні напрямки 
розробки технологічних 

процесів та зварювальних 
установок для зварювання, 
наплавлення і споріднення 

процесів. 
3 кредити ESTS. 
90 годин. в т.ч. 

Лекцій 20 годин, практичні 
заняття 20 годин. 
Відповідальний 
Чигарьов В.В. 

Варіант D 
Професійно-орієнтовані 
компетентності в сфері 
технологій і устаткування 
для отримання матеріалів із 
спеціальними власти-
востями методами плас-
тичної деформації 

Знання методів та устаткування 
для отримання матеріалів із 
спеціальними властивостями; 
уміння визначити оптимальні 
параметри технологічних про-
цесів обробки матеріалів тис-ком 
зі спеціальними власти-востями; 
оволодіння методи-кою 
розрахунку основних вуз-лів 
обладнання для пластич-ного 
деформування матеріалів зі 
спеціальними властивостями 
 

Обробка тиском нових 
матеріалів зі спеціальними 

властивостями 
3 кредити ECTS, 

90 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 10 год. 

відпов. Аніщенко О.С. 
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Компетентності, якими 
повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

Професійно-орієнтовані 
компетентності в застосу-
ванні евристичних мето-дів 
для розробки інно-ваційних 
рішень в оброб-ці 
матеріалів тиском; 
професійно-орієнтовані 
компетентності в сфері 
інтелектуальної влас-ності, 
що необхідні для захисту 
інноваційних розробок 
науковця  

Знання основних методів 
організації винахідницької ді-
яльності науковця та вміння їх 
використовувати для отриман-ня 
інноваційних розробок в процесах 
пластичного формо-утворення 
матеріалів; форму-вання досвіду з 
оформлення патентної 
документації для захисту права 
науковця на результати його 
інтелекту-альної діяльності  

Теорія і технологія 
інноваційних розробок в 

обробці матеріалів тиском 
3 кредити ECTS, 

90 год. в т. ч. лек. 20 год, 
практ. зан. 10 год. 
відпов. Каргін Б.С. 

 

 
Гарант освітньої програми/ науковий керівник  
кафедри металознавство і термічної обробки металів 
доктор техн. наук, професор      О.П. Чейлях 
 
Гарант освітньої програми/завідувач  
кафедри металургія і технологія  
зварювального виробництва 
доктор техн. наук, професор      В.В. Чигарьов 
 
Гарант освітньої програми/завідувач  
кафедри матеріалознавства 
доктор техн. наук, професор      Л.С. Малінов 
 
Гарант освітньої програми/завідувач  
кафедри металорізальні верстати та 
інструменти 
доктор техн. наук, професор      С.С. Самотугін 
 
Гарант освітньої програми/завідувач  
кафедри обладнання і технології  
зварювального виробництва 
доктор техн. наук, професор      В.М. Матвієнко 
 
 
Гарант освітньої програми/завідувач  
кафедри обробки металів тиском 
доктор техн. наук, професор      В.В. Кухар 
 
Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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7.Відомості про кількісні та якісні показники 
кадрового забезпечення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 
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7. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ  
КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

       

Виходячи зі штатного розкладу ДВНЗ «ПДТУ», особових справ 
керівників, науково-педагогічних кадрів, з наказами і документацією з 
питань комплектування працівників, слід визначити, що в цілому в 
університеті навчально-виховний процес забезпечений професорсько-
викладацьким складом, що має необхідний професійний та науково-
методичний рівень.  

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів  
і кандидатів – здійснюється через аспірантуру і докторантуру за 18 
науковими спеціальностями. В університеті діють дві спеціалізовані вчені 
ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. 

В 2015 році в університеті захищено 20 кандидатських і 3 докторських 
дисертації, крім цього 5 науково-педагогічних працівників отримали вчене 
звання доцента і 6 – вчене звання професора. (У 2014 році захищено 19 
кандидатських і 7 докторських дисертації). Всього за останні 5 років (з 2011 
по 2015 рік) в університеті захищено 137 кандидатських і 25 докторських 
дисертацій. 

У ДВНЗ «ПДТУ» на 45 кафедраї працює 332 штатних викладачів,  з 
них – 50 професорів, докторів наук і 185 доцентів, кандидатів наук. В цілому 
по університету кількість викладачів, хто має вчені ступені становить 
близько 69,86%.  

Загальносистемне підвищення кваліфікації викладачів університету 
проходять згідно плану-графіку один раз за 5 років, який виконується 
повністю. Міста проходження підвищення кваліфікації: провідні 
підприємства, організації, банки м. Маріуполя та області, виші та науково-
дослідні інститути Національної академії наук України.  

Для забезпечення процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеню 
доктора філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» у ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» утворена проектна група у 
складі відповідального за підготовку та членів групи. Інформація про склад 
науково-педагогічних працівників проектної групи, наведена у таблиці 7.1.  

Для реалізації освітньої складової програми підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеню доктора філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»   
планується залучити 16 викладачів, серед яких 8 докторів наук, професорів і 
8 кандидатів наук, що працюють в університеті на постійній основі. Всі 
викладачі мають фахову освіту, вчасно проходили підвищення кваліфікації 
та стажування у відповідності з діючими вимогами. Інформація про якісний 
склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний 
процес із спеціальності 132 «Матеріалознавство»  наведена у таблиці 7.2. 

За підготовку фахівців третього (освітньо-наукового) рівня 
спеціальності 132 Матеріалознавство будуть відповідати кафедр 
Матеріалознавство, Обробка металів тиском, Металорізальні верстати та 
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інструменти із спеціальності, Обладнання та технологія зварювального 
виробництва, Металургія і технологія зварювального виробництва 
Металознавство та термічна обробка металів. 132 Матеріалознавство. 
Кафедри Матеріалознавство, Обробка металів тиском, Металорізальні 
верстати та інструменти із спеціальності, Обладнання та технологія 
зварювального виробництва, Металургія і технологія зварювального 
виробництва Металознавство та термічна обробка металів. 132 
Матеріалознавство функціонують у структурі навчально-наукового інституту 
Металургії і зварювання. 

Кафедри Матеріалознавство, Обробка металів тиском, Металорізальні 
верстати та інструменти із спеціальності, Обладнання та технологія 
зварювального виробництва, Металургія і технологія зварювального 
виробництва Металознавство та термічна обробка металів. 132 
Матеріалознавство є випусковими для першого (бакалаврського) та другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю ( або спорідненою 
спеціальністю) 132 Матеріалознавство галузі знань 13 Механічна інженерія. 

На кафедрах працюють 57 штатних науково-педагогічних працівників, 
з них 45 з науковими ступенями і вченими званнями (18 доктори наук, 
професори, 27 кандидатів наук, доценти). 
Якісний склад випускової кафедр наведена у таблиці 7.3. 

Інформація про завідувачів випускової кафедр наведена у таблиці 7.4. 
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

навчального процесу за третім (науковим) рівнем підготовки дозволяє 
зробити висновок про спроможність ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти 
ступеню доктора філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство»   у 
відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. №1187. 
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      Таблиця 7.1 

 
1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

кафедр Матеріалознавство, Обробка металів тиском, Металорізальні верстати та інструменти із спеціальності, Обладнання та 
технологія зварювального виробництва, Металургія і технологія зварювального виробництва Металознавство та термічна обробка металів. 
132 Матеріалознавство 

 Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника та 

членів проектної 
групи 

Найменування посади 
(для сумісників – 

місце основної 
роботи, найменування 

посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 

звання, за якою 
кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно 

Стаж науково-
педагогічної та/або 

наукової роботи 

Інформація про 
наукову діяльність 
(основні публікації 

за напрямом, 
науково-дослідна 
робота, участь у 
конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
науковою роботою 

студентів) 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 
(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 
видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Роянов В’ячеслав 
Олександрович 

Директор інституту 
«Металургії і 
зварювання», 
професор 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 
1963 р., 

«Обладнання і 
технологія 

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

д.т.н., 05.03.06 – 
Зварювання і 

споріднені технології, 
професор каф. ОіТЗВ, 

«Теоретичні основи і 
промислове засвоєння 
економнолегованих 
порошкових дротів для 
електродугового 
напилення 
зносостійких покриттів 
з покращення 
експлуатаційних 
властивостей» 

 Наведено в додатку 
А 

Уч. посібник з грифом, 
ДВНЗ «ПДТУ», 2014р., 
«Дефекты, контроль и 
управление качеством при 
сварке и родственных 
технологиях» 

Чейлях Олександр 
Петрович 

Проректор з 
науково- 
педагогічної роботи, 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 1976 р., 

Доктор технічних наук, 
15.16.01 – 
Металознавство та 

40 Наведено у додатку 
А 

Training sessions for 
TEMPUS MMATENG 
«Modernization of two 
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науковий керівник 
кафедри  
металознавства і 
термічної обробки 
металів 

спец. – 
Металознавство, 
устаткування та 

технологія термічної 
обробки металів, 
квал. – Інженер-

металург 

термічна обробка 
металів», 2003 р., 
професор кафедри 
матеріалознавства,  
з 2009р. завідувач та 
професор кафедри 
металознавства і 
термічної обробки 
металів., тема 
дисертації –  «Розвиток 
наукових основ 
створення та зміцнення 
економно легованих 
метастабільних 
сплавів» 

cycles (MA,BA) of 

Малінов Леонід 
Соломонович 

Завідуючий 
кафедрою, професор 

кафедри 
матеріалознавства 

Уральський 
політехнічний 

інститут (УПІ) ім. 
С.М. Кірова в 1956 

р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-

Металознавство та 
термічна обробка 

металів), професор 
кафедри 

матеріалознавства, 
тема дисертації 

«Разработка 
экономнолегированных 
высокопрочных сталей 
и способов упрочнения 

с использованием 
принципа 

регулирования 
мартенситных 
превращений». 

60 Наведено у додатку 
А 

«Інженерне 
матеріалознавство», 
Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», № 12СПВ 
002018 від 25.09.2013 р. 

 

Кухар Володимир 
Валентинович 

завідувач кафедри 
обробки металів 
тиском, професор 

Приазовський 
державний 
технічний 
університет, 1999 р., 
обробка металів 
тиском, спеціаліст-
металург 

доктор техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси та 
машини обробки 
тиском), ДД № 002570  
від 10 жовтня 2013 р., 
«Розвиток наукових 
основ безрівчакового 
профілювання 
заготовок та 
удосконалення 

15 Наведено в додатку 
А 

Інститут підвищення 
кваліфікації  

ДВНЗ «ПДТУ», 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, «Психологія і 
педагогіка вищої освіти»,  

12СПК 616739  
від 31 грудня 2010 р. 

 
(- атестат професора  

12ПР № 010356  
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технологій об’ємного 
штампування на 
пресах»,  
професор кафедри 
обробки металів 
тиском,  
12ПР № 010356  
від 28 квітня 2015 р. 

від 28 квітня 2015 р.; 
- монографія: 

Кухарь В. В. Профилирование 
заготовок продольным 
изгибом  под объемную 
штамповку поковок с 
изогнутой осью : монография 
/ В. В. Кухарь. – Мариуполь : 
ПГТУ, 2016. – 181 с. – ISBN 
978-966-604-171-8.). 

Самотугін 
Сергій 

Савелійович 
Професор, завідувач 
кафедрою 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти» 

Ждановський 
металургійний 
інститут (1981 р.) 
«Обладнання та 
технологія 
зварювального 
виробництва» 
інженер-механік 

Доктор технічних наук 
05.03.07 — «Процеси 
фізико-технічної 
обробки»; 
професор по кафедрі 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти»; тема 
дисертації 
«Теоретичні і 
технологічні основи 
комплексного 
зміцнення 
інструментальних 
матеріалів з 
використанням 
висококонцентрованого 
плазмового нагріву» 

33 Наведено в додатку 
А 

Видання підручника з 
грифом МОН України 
«Дефекты, контроль и 
управление качеством 
сварки и родственных 
процессов», 2014 р. 

Матвієнко 
Володимир 

Миколайович 

Завідувач кафедрою 
«Обладнання та 

технологія  
зварювального 
виробництва», 

 професор 

Ждановський  
металургійний 

інститут,  
1977р.,  

«Обладнання та 
технологія  

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

д.т.н. 05.03.06 –  
«Технологія і машини  

зварювального  
виробництва»,  

професор кафедри 
ОіТЗВ, 

«Розвиток наукових і 
технологічних основ 

підвищення 
ефективності та якості 

широкошарового 
наплавлення під 

флюсом» 

23 Наведено в додатку 
А 

Уч. посібник з грифом,  
протокол № 1/11-12126 

від 22.12.11 р., 
Захист докторської 
дисертації, 2014 р. 

диплом д.т.н. ДД 
№003100 від 14.02.14 Р. 

Чигарьов Валерій Завідуючий Ждановський  Доктор технічних наук, 
05.03.06 –«Зварювання та 

 
40 

Наведено в додатку 
А 

Контроль якості: конспект 
лекцій /П.А. Гавриш, Н.О. 



 63

Васильович кафедрою, 
професор 

металургійний 
інститут , 1969, 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва», 
інженер-металург 

споріднені технології», м. 
Москва, ЦНІІТМАШ, 
1991 р.,  «Металургійні та 
технологічні основи 
наплавлення зносостійких 
сплавів порошковими 
стрічками», професор 
кафедри «Металургія і 
технологія зварювального 
виробництва» 

Макаренко, В.В. 
Чигарьов. – Краматорськ: 
ДДМА, 2011. – 268 с. 
Паяння матеріалів: 
підручник/В.В. Чигарьов 
та ін. – Миколаїв: НУК, 
2015.- 340 с. 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

  
 
Проректо з наукової роботи         І.А. Ленцов 
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Додаток А 
Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково- 
дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 
докторантами, керівництво науковою роботою студентів) членів проектної 

групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 132 Матеріалознавство  

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 29 робіт: 3 патенти, 14 тез, 10 статей, 2 
підручники: 
1.Роянов В.О., Корасташевський П. В.,Сотніков Е.О., Готовченко І.В. 
Спосіб зварювання листових полотнищ и потокова механізована лінія для 
його здійснення//Державна служ-ба інтелектуальної власності України. 
ИА, 91064 ИВ 23 К.37, Бюл. № 12, від 25.06.2014. 
2.Роянов В.О., Бобіков В.І. Розпилююча головка для електродугової 
металізації // Державна служба інтелектуальної власності України. ИА 
95050, Бюл.№ 23  про видання патенту від 10.12.2014.р. 
3.Роянов В.О., Харлашин П.С., Бакланский В.М. Развитие теоретических 
и технологических основ диффузионной сварки дав-лением сверхтвердых 
материалов в вакууме // Актуальные проблемы сов-ременной металлургии 
сб. научн. трудов посвящ. 100-летию со дня рождения М.Я. 
Меджибожского ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, 2012 г. С.436-443 
4. Роянов В.О., Бобиков В.І. Устройство для электродуговой 
металлизации с пульсирующим режимом истечения воздушно-
распыляющей струи // Сварочное производство.-2015.-№4.-С. 72-75 
5. Роянов В.О., Захарова І.В. Совершенствование подготовки 
специалистов-сварщиков по контролю качества в ГВУЗ «Приазовский 
государственный технический университет» // Материалы 15-й 
Международной научно-технической конференции 
(15-18.09.2015г., г. Киев).-2015.-С.94-105. 
Видання навчальних підручників з грифом МОН України і ДВНЗ 
 «ПДТУ»: 
1. Роянов В.О., Матвієнко В.М., Захарова І.В. Газотермическая обработка 
меатериалов. -Мариуполь: Принт Сервис, 2012 г. – 286 стр. 
2. Роянов В.О., Зусин В.Я., Самотугин С.С., Захарова И.В. Дефекты, 
контроль и управление качеством при сварке и родственных технолгиях. – 
Мариуполь: Полигра-фический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2014 г. – 390 с. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1.Роянов В.О., Матвиенко В.Н., Лещинский Л.К., Степнов К.К., 
Дубниский Б.Е., Бойко В.С., Шебалиц Э.Н. Повышение долговечности 
прокатных валков наплавкой и дуговой металлизацией // Тезисы доклада 
НТК. Современные проблемы металлургии, технологии сварки и 
наплавки сталей и цветных металлов. г. Киев, ИЭС им Е.О. Патона, 
Международная ассоциация, сварка.- 2012.-С.53-57 
2.Роянов В.О., Бобиков В.І. Применение пульсирующей распыляющей 
струи при электродуговой метал-лизации//Сб.докладов Междуна-родная 
НТК «Сварочные матери-алы», 2014 г., ИЭС им. Е. О. Патона 
3. Роянов В.О., Бобиков В.І. Газотермические особенности распыляющей 
головки с пульсирующим режимом ис-течения воздушно-распыляю-щей 
струи // Сб. тезисов докладов МНТК «Университетская наука 2012», Том 
ΙΙ, Мариуполь, ПГТУ.-2012.-С.64-66 
4.Роянов В.О., Захарова І.В. Исследование физических условий 
взаимодействия металла и шлака при электродуговой сварке под флюсом 
// Сб. научных трудов «Актуальные проблемы современной металлур-
гии» посвященный 100-летию профессора Меджибожского ГВУЗ 
«ПГТУ», 2012 г., стр. 425-435 
5.Роянов В.О., Гусев Ю.В. Роль самостійної роботи студентів щодо 
виконання окремих норм закону України «Про вищу освіту» // 
Межвузовский научно-методический семинар «Активизация 
самостоятельной работы студентов, реальный путь повышения качества 
подготовки специалистов», Тезисы докладов, Мариуполь, ГВУЗ «ПГТУ».- 
2015.-С.21-27 
6.За останні 5 років прийняв участь у 20 наукових семінарах з 
кандидатської дисертації та у 5 наукових семінарах з докторської 
дисертації.  

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Розробка методичних рекомендацій з самостійного 
вивчення дисципліни студентами ДВНЗ «ПДТУ». - 2012 р. Реєстраційний 
№0112u005780 
2.Госбюджетна НДР. Розробка розділів щодо програми діяльності ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» по забезпеченню 
якості освітніх послуг.-2013. Реєстраційний №0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Вдосконалення методики навчального процесу.-2014 
р. Реєстраційний №0114u004908 
4.Госбюджетна НДР. Розробка розділів щодо програми діяльності ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» по забезпеченню 
якості освітніх послуг.-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

 
Бобиков В.І. - 2012 р. вступу. 

Роянов 
В’ячеслав 
Олександрович 

Керівництво Керівництво студентською науковою роботою: 5 тез студентської НТК, 2 
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науковою 
роботою 
студентів 

науково-дослідні роботи 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років  опубліковано 84 роботи: 32 статей, 48 тез доповідей, 
отримано 1 патент, 
3 навчальні посібники. 
1. Cheiliakh О.P. Effect of vanadium and chromium on the microstructural 
features of V-Cr-Mn-Ni spheroidal carbide cast irons / О.P. Cheiliakh, V. G. 
Efremenko, K. Shimizu, T. V. Kozarevskaya, K. Kusumoto, K. Yamamoto // 
International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. – China, 
November 2014, Volume 21, Issue 11, pp 1096-1108 (Журнал входит в базу 
данных Scopus). 
2. Cheiliakh О.P. Recycling of solid municipal wastes in Ukraine / О.P. 
Cheiliakh, V.S. Voloshyn, I.E. Oliynik, V.Y. Ivashchenko // The 10th 
International Symposium of The Center of Environmental Science and Disaster 
Mitigation for Advance Research. Joint Seminar on Environmental Science and 
Disaster Mitigation for Advance Research 2015 (JSED2015). – March 13-14, 
2015. – Muroran: Muroran Institute of Technology, Japan, 2015. – P. 117-120. 
Керівництво 4 держбюджетними НДР  за замовленням Міністерства 
освіти і науки України. 
Керівництво 1 господоговірною НДР. Заступник голови 
Спеціалізованої ради Д12.052.01 
 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Участь у міжнародних наукових конференціях за останні 3 роки – 10. 
 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи – Напрям наукової роботи – 1. Розробка 
фундаментальних наукових основ створення й зміцнення новітніх 
високоекономічних й високоефективних сплавів нового покоління 
різноманітного функціонального призначення, що 
самоорганізуються та самозміцнюються в процесі експлуатації, та 
які мають змогу автоматично підвищувати свої механічні та 
експлуатаційні властивості.  
2. Розробка ресурсосберігаючих і енергозберігаючих технологій 
зміцнення сталей і чавунів. 
 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Науковий керівник магістрів, аспірантів; член  вченої ради ДВНЗ 
«ПДТУ», офіційний опонент. Заступник голови спеціалізованої вченої 
ради  
Д 12.052.01  

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівник науковою роботою студентів. За останні 3 роки з участтю 
студентів; опубліковано 11 тез доповідей на міжнародних конференціях.   

Чейлях 
Олександр 
Петрович 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років  опубліковано 84 роботи: 32 статей, 48 тез доповідей, 
отримано 1 патент, 
3 навчальні посібники. 
3. Cheiliakh О.P. Effect of vanadium and chromium on the microstructural 
features of V-Cr-Mn-Ni spheroidal carbide cast irons / О.P. Cheiliakh, V. G. 
Efremenko, K. Shimizu, T. V. Kozarevskaya, K. Kusumoto, K. Yamamoto // 
International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. – China, 
November 2014, Volume 21, Issue 11, pp 1096-1108 (Журнал входит в базу 
данных Scopus). 
4. Cheiliakh О.P. Recycling of solid municipal wastes in Ukraine / О.P. 
Cheiliakh, V.S. Voloshyn, I.E. Oliynik, V.Y. Ivashchenko // The 10th 
International Symposium of The Center of Environmental Science and Disaster 
Mitigation for Advance Research. Joint Seminar on Environmental Science and 
Disaster Mitigation for Advance Research 2015 (JSED2015). – March 13-14, 
2015. – Muroran: Muroran Institute of Technology, Japan, 2015. – P. 117-120. 
Керівництво 4 держбюджетними НДР  за замовленням Міністерства 
освіти і науки України. 
Керівництво 1 господоговірною НДР. Заступник голови 
Спеціалізованої ради Д12.052.01 
 

Матвієнко Основні За останні 5 років опубліковано 1 навчальний посібник з грифом МОН, 24 
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публікації за 
напрямом 

статті в наукових виданнях, 17 тез доповідей, 5 патентів: 
1. Степнов К.К., Матвиенко В.Н. Олдаковский А.И. Модифицирование 
среднехромистого наплавленного ме-талла//Автоматическая сварка.–
2011.- № 8. – С. 12 – 14. 
2. Improving the fracture toughness and wear resistance of hard-faced hot-
rolling-mill rolls / Shebanits, E.N., Omelyanenko, N.I., Matvienko, 
V.N.//Metallurgist: Volume 56, Issue 7 (2012), Page 613-617. 
3. Упрочнение прокатных валков наплавкой легированным ленточным 
электродом под керамическим флю-сом/Матвиенко В.Н., Лещинский 
Л.К., Степнов К.К. и др. // Сварочное производство/–2013. -№ 1.–С.26 – 
30. 
4. Matviyenko V.N., Leschinsky L.K., Mazur V.A. Heating and melting of the 
parent metal in submerged-arc surfacing with composite strip electrode // 
Welding International. – Volume 29, Issue 4, 2015. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1.Матвиенко В.Н., Степнов К.К. Повышение работоспособности 
наплавленных изделий // Международная НТК «Университетская наука – 
2012»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах, Т.2 – Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ».- 2012.- С.87-89 
2.Матвиенко В.Н., Лещинский Л.К. Повышение трещиностойкости 
металла для наплавки валков горячей прокатки.-2012.-С.33-35 
3. Матвиенко В.Н., Мазур В.А., Лещинский Л.К. Математична модель 
оцінки нерівномірності проплавлення при наплавленні складеним 
стрічковим електродом.- 2015.-С.17-19. 
4.За останні 5 років прийняв участь у 2 наукових семінарах з 
кандидатської дисертації та у 1 науковому семінарі з докторської 
дисертації. 

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Розробка резонансного перетворювача електричних 
коливань в механічні для примусового переносу електродного металу при 
зварюванні в середовищі вуглецевого газу. - 2012 р. Реєстраційний 
№0112u005780 
2.Госбюджетна НДР. Дослідження параметрів режиму наплавлення 
стрічковим електродом на якість формування валика.-2013. Реєстраційний 
№0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Дослідження металургійних і фізичних 
особливостей процесу зварки і наплавлення.-2014 р. Реєстраційний 
№0114u004908 
4.Госбюджетна НДР. Дослідження особливостей наплав-лення стрічковим 
електродом.-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

 
Чудінов В.Н-2012 р. вступу 

Володимир 
Миколайович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентською науковою роботою: 7 тез студентської НТК, 2 
науково-дослідні роботи 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Роянов В. А., Зусин В. Я., Самотугин С. С., Захарова И.В. Дефекты, 
контроль и управление качеством сварки и родственных процессов. 
учебник — Мариуполь: ПГТУ, 2014. — 390 с. 
2. Самотугин С. С., Лещинский Л. К., Мазур В.А., Самотугина Ю.С. 
Инструментальные материалы: свойства и упрочнение Учебное пособие.  
– гриф МОНу №1/11-20270 от 29.12.12. – Мариуполь: Изд-во ГВУЗ 
“ПГТУ”.2012. – 432 с. 
3. Лавріненко В.І., Самотугін С.С., Мазур В.О., Кудінова К.В. Вплив 
плазмової обробки на зміну елементного складу поверхні робочого шару 
твердосплавного інструменту, її шорсткості та зносостійкості // 
Сверхтвёрдые материалы. – 2010. – № 4. – С. 64-69.. 
4. Самотугин С.С., Лавриненко В.И., Самотугина Ю.С., Кудинова Е.В. 
Влияние режимов плазменной поверхностной обработки на структуру и 
свойства инструментальных твердых сплавов // Сверхтвёрдые материалы. 
– 2011. – № 3. – С. 74-84. 
5. Samotugin S. S., Lavrinenko V. I., Kudinova E. V., Samotugina Yu. S. The 
Influence of Plasma Surface Modification Process on the Structure and Phase 
Composition of Cutting_Tool Hardmetals // Journal of superhard materials. 
(USA)–  2011. – Vol. 33. – № 3. – рр. 200-207. 
6. Самотугин С.С., Мазур В.А. Плазменное микро- и 
наноструктурирование поверхности инструментальных сталей // 
Упрочняющие технологии и покрытия. – 2013. - № 4. – С. 29-37. 
7. Самотугин С.С., Мазур В.А., Христенко О.А. Математическая модель 
процкесса поверхностого плазменного упрочнения резьбонарезной 
гребенки // Захист металургійних машин від поломок. –  Маріуполь : 
ПДТУ. - 2014. – Вип. №16. – С. 14-18. 
8. Самотугин С.С., Кудинова Е.В., Нестеров О.Ю. Исследование 
эксплуатационной стойкости твердосплавных пластин после плазменной 
поверхностной модификации // Захист металургійних машин від поломок. 
–  Маріуполь : ПДТУ. - 2014. – Вип. №16. – С. 201-206.  
http://eir.pstu.edu/handle/ 123456789 
9. Самотугин С.С., Мазур В.А., Литвиненко Д.С. Моделирование 
тепловых процессов при плазменном поверхностном упрочнении 
тонколезвийного почвообрабатывающего инструмента // Вісник СевНТУ: 
зб. наук. пр. Вип. 129/2012. Серія: Машиноприладобудування та 
транспорт. – Севастополь, 2012. – С. 194-198. 
 

Самотугін 
Сергій 
Савелійович 

Участь у 1. Самотугин С.С., Литвиненко Д.С. Розрахунок теплових процесів при 
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конференціях 
і семінарах 

плазмовій модифікації деталей складної форми .Университетская наука 
2015. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: 
ПГТУ, 2015. – т.І с. 71-72 
2. Самотугин С.С., Гагарин В.А.  Исследование микрорельефа поверх-
ностноупрочненных сталей после изнашивания . Университетская наука 
2014. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: 
ПГТУ, 2014. – т.ІII с.115-117 
3. Самотугин С.С., Мазур В.О.,  До питань про можливість 
самозатачування гострозаточенного грунтообробного інструменту  
Университетская наука 2013. Тезисы докладов международной н.-техн. 
Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – т.І с. 281-283 

Науково-
дослідна 
робота 

Науковий керівник науково-дослідних робіт: 
 «Створення наукових основ плазмової мікротрибології» (№ д.р. 
0109U001329), рік 
«Створення наукових основ новітніх технологій градієнтного нано- та 
мікроструктурування металообробного інструменту з використанням 
плазмового нагріву» (№ д.р. 0113U001329),  
«Розробка наукових основ системного аналізу властивостей та надійності 
металообробного інструменту з поверхневим шаром з модифікованою 
ультра- та нанодисперсною структурою» (№ д.р. 0116U004514). 
 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Підготовка кандидата наук : 
Нестеров Олег Юрьевич (2002р.); 
2. Мазур Владислав Олександрович (2010р.) 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентом гр. ВІ-09 Качар І.І., III місце у Всеукраїнському 
конкурсі наукових робот. 
Керівництво студентом гр. ВІ-10 Кочіна К.В., III місце у II турі 
Всеукраїнській олімпіади зі спеціальності «Металорізальні верстати та 
системи». 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років 129 робіт: 2 монографії,  33 статті, 87 тез доповідей, 15 
патентів, 7 метод. посібників. 
1. Malinov L.S., Malinov V.L., Burova D.V., Anichenkov V.V.Increasing the 
Abrasive Resistance by Obtaining of Low- Alloy Steel by Obtaining Residual 
Metastable Austenite in the Strukture. - ISSN1068. 3666. Journal of Friction 
and Wear.-2015, vol. 36, № 3, р. 237-240/ (Scopus) 
2. Малинов Л.С., Чигарев В.В., Зусин А.М. Совершенствование состава 
флюса для наплавки хромомарганцевых сталей. - Сварочное 
производство. -2015. -№ 6. – С. 27-30. (Scopus).  
3. Малинов Л.С. Инновационные ресурсосберегающие сплавы / Л.С. 
Малинов // Энергосбережение.-2013.- № 3.- С. 23-25. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Щорічно приймає участь у 4-5 конференціях різного рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи – створення економно легованих сплавів, 
наплавлю вальних матеріалів, зміцнювальних технологій, а також 
нанесення покриттів за принципом одержання метастабільної керованої 
структури, що самотрансформується в процесі дослідження властивостей 
та/або експлуатації.  

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Робота з аспірантами Бакумою А.О., Буровою Д.В. 

 Малинов 
Леонід 
Соломонович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Кухар  
Володимир 
Валентинович 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Analysis of die-forging variants of geometrically complex forging in Deform 3D 
package / V. V. Kukhar, R. S. Nicolenko, V. A. Burko // Metallurgical and Mining 
Industry. – 2016. – № 1. – P. 18–24.  
2. Кухарь В. В. Разработка устройства для нанесения технологических смазок в 
автоматизированных линиях штамповки и прокатки / В. В. Кухарь, 
Р. В. Суглобов, А. Г. Присяжный // Материали за 10-а международна научна 
практична конференция, «Бъдещите изследвания – 2014». – 17–25 февруари, 
2014. – Том 47. Технологии. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – С. 34–36. 
3. Kukhar V. V. Producing of elongated forgings with sharpened end by rupture with 
local heating of the workpiece method / V. V. Kukhar // Metallurgical and Mining 
Industry. – 2015. – № 6. – P. 122–132.  
4. Kukhar V. V. Physical modeling of technological characteristics at stretch forging 
of billets with rotation in combined dies / V. V. Kukhar, O. V. Vasylevskyi // 



 68

Проблеми трибології = Problems of Tribology. – 2014. – № 2. – С. 80–86.  
5. Розробка автоматизованої методики апроксимації діаграм 
рекристалізації для вибору термомеханічних режимів кування, що 
підвищують експлуатаційні властивості поковок валів / В. В. Кухар, 
О. О. Тузенко, О. Ю. Балалаєва, О. В. Василевський // Вісник Вінницького 
політехнічного інституту / ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – № 2. – С. 
123–130.  
6. Development of alternative technology of dual forming of profiled 
workpiece obtained by buckling / V. Kukhar, V. Burko, A. Prysiazhnyi, 
E. Balalayeva, M. Nahnibeda // East-European Journal of Enterprise 
Technology. – 2016. – No. 3/7 (81). – pp. 53–61. – ISSN 1729-3774. – 
DOI: 10.15587/1729-4061.2016.72063  

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Участь у міжнародних наукових конференціях за останні 3 роки – 25, 
Керівництво 4 аспірантами. Участь у редакційних колегіях: - іноземних 
міжнародних рецензованих наукових видань: HCTL Open International Journal 
of Technology Innovations and Research (IJTIR), HCTL Open Science and 
Technology Letters (STL), International Journal of Research in Science & 
Technology (IJRST), International Journal of Inventions in Engineering & Science 
Technology (IJIEST), International Journal of Innovations in Scientific Engineering 
(IJISE); - фахових вітчизняних видань: Захист металургійних машин від 
поломок.  

Науково-
дослідна 
робота 

Науковий керівник прикладного дослідження за рахунок видатків 
державного бюджету та госпдоговірних 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Науковий керівник магістрів, аспірантів; член спеціалізованої вченої ради 
Д 29.051.02, офіційний опонент.  
 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво науковою роботою бакалаврів, магістрів; керівництво 
студентським науковим гуртком кафедри ОМТ; керівництво 
магістерськими роботами; наукова робота зі студентами за 
держбюджетною  темою; видання наукових статей та тез доповідей    зі 
студентами.  (за останні роки: Саврухіна Н. О., Снісаренко К. А., Кокташ 
Х.П., Нагнібеда М.М., Яненко С.А., Сухаруков А.В., Кобзар А. В. та інші).  

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Паяння матеріалів: підручник/В.В. Чигарьов та ін. – Миколаїв: НУК, 
2015.- 340 с. 
2.Экзотермические смеси и флюсы в сварочном и металлургическом 
производствах: монографія / А.Ф.Власов, В.В.Чигарев, Н.А.Макаренко – 
Краматорск: ДГМА, 2015. – 369 с. 
3.Система управління охороною праці: навчальний посібник/ 
С.В.Шапошникова, В.В.Чигарев – Донецьк, вид-во «Ноулідж», 2012.- 112 
с. 
4. Оптимизация фракционного состава и показателей плавления 
порошкових лент с экзотермической смесью в наполнителе/ В.В.Чигарев 
Д.А., Зареченский, А.Г.Белик // Сварочное производство. - 2015. – 
№7(968).– С.26-29. 
5. A matematical model of the process of rolling flux-cored tapes / V.V. 
Chigarev, A.G.Belik, P.A.Gavrin, E.P.Gribkov // Welding International. – Jun 
2014. – Vol.67, No.1. – Р. 70-74. 

Чигарьов 
Валерій 
Васильович 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Электродуговая наплавка бандажированных опорних валков / В.В. 
Чигарев, В.И.Щетинина, С.В. Щетинин // Университетская наука – 2015: 
Международная научно-техническая конференция, Мариуполь: ПГТУ.– 
С.125-126 
2. Получение метастабильного аустенита при наплавке износостойкого 
сплава / В.В.Чигарев, А.М. Зусин // 
Тези доповідей ІI-ої міжнародної інтернет-конференції “Проблеми 
довговічності матеріалів, покриттів та конструкції”, ВНТУ, Вінниця, 12 
листопада 2014. – С.6. 
3. Сплав сормайт – проверенный временем! / В.В.Чигарев, А.Г. Белик 
//Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном 
производстве: Материаалы IV международной научно-технической 
конференции, Краматорск, 30сентября – 4 октября 2013 г. – Краматорск: 
ДГМА, 2013. – С. 243. 
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Науково-
дослідна 
робота 

Керівництво держбюджетною науково-дослідною роботою та 
відповідальний виконавець розділу: 

1. Теоретичні і технологічні основи наплавлення та зварювання, 
2012р. (№0111И009184) 

2. Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання, 2013р. 
(№0112И005777)  

3. Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і 
наплавлювальних процесів, 2014р. (№0113И0096281) 

4. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та 
наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 

5. Розробка науково-технологічних основ зварювання та 
наплавлення, 2016р. (№0115И004959) 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Науковий керівник магістрів, аспірантів; член спеціалізованої вченої ради 
Д 29.052.01, офіційний опонент. 
Підготовлено 7 докторів технічних наук, 25 кандидатів технічних наук 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

1.Керівництво науковою роботою бакалаврів, магістрів 
2.Участь у Міжнародному конкурсі магістерських дипломних проектів, 
дипломних робіт і магістерських дисертацій студентів вищих навчальних 
закладів за напрямом підготовки «Зварювання», Донбаська державна 
машинобудівна академія, м. Краматорськ. 
3.Участь у конкурсі науково-дослідних робот студентів за напрямом 
«Зварювання», Кіровоградський національних технічний університет, м. 
Кіровоград. 
4.Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання». 
5. Проведення регіональної науково-практичної  студентської конференції 
«Наука – перщі кроки». 
6. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених "Підвищення надійності машин і 
обладнання", Кіровоградський національних технічний університет, м. 
Кіровоград. 

  
 
Проректор з наукової роботи      І.А. Ленцов   
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 Таблиця 7.2 
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 

«Матеріалознавство» 
 

Найменування навчальної 
дисципліни (кількість лекційних 

годин) 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

викладача 

Найменування 
посади (для 

сумісників – місце 
основної роботи, 

найменування 
посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно 
з документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 

звання, за якою 
кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 
(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 
видачі) 

Примітки* 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
1 

Етичний кодекс ученого Роянов В’ячеслав 
Олександрович 

Директор 
інституту 

«Металургії і 
зварювання», 

професор 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 
1963 р., 

«Обладнання і 
технологія 

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

д.т.н., 05.03.06 – 
Зварювання і 

споріднені технології, 
професор каф. ОіТЗВ, 
«Теоретичні основи і 
промислове засвоєння 

економнолегованих 
порошкових дротів для 

електродугового 
напилення 

зносостійких покриттів 
з покращення 

експлуатаційних 
властивостей» 

Уч. посібник з грифом, 
ДВНЗ «ПДТУ», 2014р., 
«Дефекты, контроль и 

управление качеством при 
сварке и родственных 

технологиях» 

п. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов  
(див.дод Б) 

2 

Планування і оптимізація 
наукових досліджень 

Матвієнко 
Володимир 

Миколайович 

Завідувач 
кафедрою 

«Обладнання та 
технологія 

зварювального 
виробництва», 

професор 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 
1977р., 

«Обладнання та 
технологія 

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

д.т.н. 05.03.06 – 
«Технологія і машини  

зварювального 
виробництва», 

професор кафедри 
ОіТЗВ, 

«Розвиток наукових і 
технологічних основ 

підвищення 
ефективності та якості 

широкошарового 
наплавлення під 

Уч. посібник з грифом, 
протокол № 1/11-12126 

від 22.12.11 р., 
Захист докторської 
дисертації, 2014 р. 
диплом д.т.н. ДД 

№003100 від 14.02.14 Р. 

п. 1, 2, 3, 10, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов  
(див.дод Б) 
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флюсом» 
3 

Академічна іноземна мова Лазаренко Лариса 
Миколаївна 

Зав. кафедрою 
іноземних мов 

Горьківський 
педагогічний 

інститут 
іноземних мов, 

1977,  
«Англійський та 

немецький 
переклад», 
«Викладач 

англійської та 
німецької мов» 

Кандидат педагогічних 
наук 

13.00.01 – «Теорія та 
історія педагогіки» 

Доцент кафедри 
іноземних мов, Тема 

дисертації: «Підготовка 
студентів технічного 
вузу до професійного 

спілкування» 

ДВНЗ «ПДТУ», ІПК 
«Переклад як засіб 

взаємного зближення 
народів: актуальні 

проблеми сучасного 
лінгвоперекладу»), № 12 

СПК 826108 
від 15.07.2015 р. 

п. 2, 3, 8, 10  
відповідно до 
пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов  
(див.дод Б) 

4 Історія і сучасні 
тенденції розвитку 
науки і техніки у 

розвязанні загальних 
завдань народного 

господарства 

Чигарьов  
Валерій  
Васильович 

Завідувач 
кафедри 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 
професор 

Ждановський 
металургійний 
інститут, 1969, 
«Металургія і 
техно-логія 
зварювального 
виробництва», 
інженер- 
металург 

Доктор технічних 
наук,  05.03.06 – 
«Зварювання та 
споріднені 
технології», 
«Металургійні та 
технологічні основи 
наплавлення 
зносостійких сплавів 
порошковими 
стрічками», професор 
кафедри «Металургія 
і технологія 
зварювального 
виробництва» 

Контроль якості: 
конспект лекцій /П.А. 
Гавриш, Н.О. 
Макаренко, В.В. 
Чигарьов. – 
Краматорськ: ДДМА, 
2011. – 268 с. 
Паяння матеріалів: 
підручник/В.В. 
Чигарьов та ін. – 
Миколаїв: НУК, 2015.- 
340 с. 

п. 1-5, 7-12 
відповідно до 
пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

        
2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
1 

Впровадження нано 
технологій в зварюванні і 

споріднені процеси 

Роянов В’ячеслав 
Олександрович 

Директор 
інституту 

«Металургії і 
зварювання», 

професор 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 
1963 р., 

«Обладнання і 
технологія 

зварювального 
виробництва», 

д.т.н., 05.03.06 – 
Зварювання і 

споріднені технології, 
професор каф. ОіТЗВ, 
«Теоретичні основи і 
промислове засвоєння 

економнолегованих 
порошкових дротів для 

Уч. посібник з грифом, 
ДВНЗ «ПДТУ», 2014р., 
«Дефекты, контроль и 

управление качеством при 
сварке и родственных 

технологиях» 

п. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
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Інженер-механік електродугового 
напилення 

зносостійких покриттів 
з покращення 

експлуатаційних 
властивостей» 

умов  
(див.дод Б) 

2 

Процеси і системи для 
зварювання та наплавлення 

Матвієнко 
Володимир 

Миколайович 

Завідувач 
кафедрою 

«Обладнання та 
технологія 

зварювального 
виробництва», 

професор 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 
1977р., 

«Обладнання та 
технологія 

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

д.т.н. 05.03.06 – 
«Технологія і машини  

зварювального 
виробництва», 

професор кафедри 
ОіТЗВ, 

«Розвиток наукових і 
технологічних основ 

підвищення 
ефективності та якості 

широкошарового 
наплавлення під 

флюсом» 

Уч. посібник з грифом, 
протокол № 1/11-12126 

від 22.12.11 р., 
Захист докторської 
дисертації, 2014 р. 
диплом д.т.н. ДД 

№003100 від 14.02.14 Р. 

п. 1, 2, 3, 10, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов  
(див.дод Б) 

3 
 

Філософія науково-дослідної 
діяльності 

(36 г.) 

Коротіч Галина 
Вікторівна 

Доцент кафедри 
філософських 

наук 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 1985р, 
«Промислова 

теплоенергетика», 
«Інженер-

промтепло-
енергетик» 
Київський 

національний 
університет 
ім.Тараса 

Шевченка, цільова 
аспірантура, 1991-

1995 р. 

Кандидат філософських 
наук 

09.00.08 – 
«Філософські питання 

природознавства та 
техніки» 

Доцент по кафедрі 
філософських наук 

1994р., 
Тема дисертації: 

«Соціально-
філософський аналіз 

розвитку сучасної 
технології» 

ДВНЗ «ПДТУ», ІПК 
«Освіта для сталого 

розвитку» 
СПК № 839147 
від 27.12.2012 р. 

п. 1, 2, 8 
відповідно до 
пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

4 

Сучасні технології 
освітнього процесу (36 г.) 

Федосова Ірина 
Василівна 

 
завідувач кафедри 

комп’ютерних 
наук 

 
Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

В.Г.Короленка, 
1986, 

спеціальність 

Доктор педагогічних 
наук, 2014, 

13.00.01 «Загальна 
педагогіка та історія 

педагогіки»; «Розвиток 
вищої інженерно – 
технічної освіти в 

Україні (кінець XIX  - 

Захист докторської 
дисертації, диплом 

доктора наук ДД№003945 
від 22.12.2014 

Одержання звання 
професора: наказ МОН 
від 25.02.2016, №160. 

 

п. 1, 2, 3, 8, 
10, 12 
відповідно до 
пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
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«Фізика та 
математика», 

вчитель 
математики та 

фізики середньої 
школи; 

Уманський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 
Павла Тичини, 

2013, 
спеціальність 

«Педагогіка вищої 
школи», викладач 
університетів та 

вищих навчальних 
закладів, магістр 

30-ті р.р. XX ст.)», 
доцент кафедри вищої 
математики, професор 
кафедри комп’ютерних 

наук 
 

(див.дод Б) 

5 

Механіка і оброблення 
композитів 

Самотугін Сергій 
Савельйович 

Професор, 
завідувач кафедри 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти» 

Ждановський 
металургійний 

інститут (1981 р.) 
«Обладнання та 

технологія 
зварювального 
виробництва» 

інженер-механік 

Доктор технічних наук 
05.03.07 — «Процеси 

фізико-технічної 
обробки»; 

професор по кафедрі 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти»; тема 

дисертації 
«Теоретичні і 

технологічні основи 
комплексного 

зміцнення 
інструментальних 

матеріалів з 
використанням 

висококонцентрованого 
плазмового 

нагріву»Професор, 
завідувач кафедрою 

«Металорізальні 
верстати та 

інструменти» 

Видання підручника з 
грифом МОН України 
«Дефекты, контроль и 
управление качеством 
сварки и родственных 
процессов», 2014 р. 

п. 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 
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6 

Матеріалознавство в 
сучасних процесах і 

технологіях 

Малінов Леонід 
Соломонович 

Завідуючий 
кафедрою, 

професор кафедри 
матеріалознавства 

Уральський 
політехнічний 

інститут (УПІ) ім. 
С.М. Кірова в 1956 

р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 
 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-

Металознавство та 
термічна обробка 

металів), професор 
кафедри 

матеріалознавства, 
тема дисертації 

«Разработка 
экономнолегированных 
высокопрочных сталей 
и способов упрочнения 

с использованием 
принципа 

регулирования 
мартенситных 
превращений». 

«Інженерне 
матеріалознавство», 
Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», № 12СПВ 
002018 від 25.09.2013 р. 

 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11 

відповідно до 
пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

7 

Перспективні напрямки в 
порошковій металургії 

Малінов Леонід 
Соломонович 

Завідуючий 
кафедрою, 

професор кафедри 
матеріалознавства 

Уральський 
політехнічний 

інститут (УПІ) ім. 
С.М. Кірова в 1956 

р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 
 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-

Металознавство та 
термічна обробка 

металів), професор 
кафедри 

матеріалознавства, 
тема дисертації 

«Разработка 
экономнолегированных 
высокопрочных сталей 
и способов упрочнения 

с использованием 
принципа 

регулирования 
мартенситных 
превращений». 

«Інженерне 
матеріалознавство», 
Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», № 12СПВ 
002018 від 25.09.2013 р. 

 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11 

відповідно до 
пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

8 

Актуальні тенденції 
розробки функціональних 
матеріалів, технологій їх 
зміцнювальної обробки 

Чейлях 
Олександр 
Петрович 

Науковий 
курівник кафедри 
металознавства та 
термічної обробки 

металів, 
професор 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 1976 р., 
спец. – 

Металознавство, 
устаткування та 

технологія 

Доктор технічних наук, 
15.16.01 – 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів»,  
2003 р., професор 
кафедри 

Training sessions for 
TEMPUS MMATENG 
«Modernization of two 

cycles (MA,BA) of 
competence-based curricula 

in material engineering 
according to the best 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11 

відповідно до 
пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 
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термічної обробки 
металів, квал. – 

Інженер-металург 
 

матеріалознавства,  з 
2009 завідувач та 
професор каферпи 
металознавства і ТО 
металів,  тема 
дисертації –  «Розвиток 
наукових основ 
створення та зміцнення 
економно легованих 
метастабільних 
сплавів» 

experience of Bologna 
Process», Cracow 

university of Technology, 
Cracow, Poland, 

19.07.2015-02.08.2015  

умов 
(див.дод Б) 

9 
Металознавство 
функціональних 

матеріалів 

Єфременко 
Василь 

Георгійович 

Професор 
кафедри 

металознавства і 
термічної обробки 

металів 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 1984 р., 
спец. – 

Металознавство, 
устаткування та 

технологія 
термічної обробки 

металів, квал. – 
Інженер-металург 

Доктор технічних наук, 
15.16.01 – 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, 2006 р., 
професор кафедри 
металознавства та 
термічної обробки 
металів, 2008 р., тема 
дисертації –  «Розвиток 
теоретичних і 
технологічних основ 
виробництва і 
зміцнення сталевих 
молольних куль з 
метою підвищення 
їхньої якості та 
експлуатаційної 
довговічності» 

Training sessions for 
TEMPUS MMATENG 
«Modernization of  two 

cycles (MA,BA) of 
competence-based curricula 

in material engineering 
according to the best 

experience of Bologna 
Process», De Nauer of KU 

Leuven, Belgium, 
17.01.2015-30.01.2015, 

ДВНЗ «ПДТУ», Інститут 
підвищення кваліфікації, 

свідоцтво 12СПК № 
841826 від  05.05.2015 р. 

п. 1, 2,  9, 11 
11 відповідно 
до пункту 5 

приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

10 
Сучасні фізичні методи 

вивчення будови 
матеріалів 

Чейлях 
Олександр 
Петрович 

Науковий 
курівник кафедри 
металознавства та 
термічної обробки 

металів, 
професор 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 1976 р., 
спец. – 

Металознавство, 
устаткування та 

технологія 
термічної обробки 

металів, квал. – 
Інженер-металург 

 

Доктор технічних наук, 
15.16.01 – 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів»,  
2003 р., професор 
кафедри 
матеріалознавства,  з 
2009 завідувач та 
професор каферпи 
металознавства і ТО 

Training sessions for 
TEMPUS MMATENG 
«Modernization of two 

cycles (MA,BA) of 
competence-based curricula 

in material engineering 
according to the best 

experience of Bologna 
Process», Cracow 

university of Technology, 
Cracow, Poland, 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11 

відповідно до 
пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 
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металів,  тема 
дисертації –  «Розвиток 
наукових основ 
створення та зміцнення 
економно легованих 
метастабільних 
сплавів» 

19.07.2015-02.08.2015  

11 

Методологія досліджень у 
матеріалознавстві та 

обробка 
експериментальних даних 

 

Єфременко 
Василь 

Георгійович 

Професор 
кафедри 

металознавства і 
термічної обробки 

металів 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 1984 р., 
спец. – 

Металознавство, 
устаткування та 

технологія 
термічної обробки 

металів, квал. – 
Інженер-металург 

Доктор технічних наук, 
15.16.01 – 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, 2006 р., 
професор кафедри 
металознавства та 
термічної обробки 
металів, 2008 р., тема 
дисертації –  «Розвиток 
теоретичних і 
технологічних основ 
виробництва і 
зміцнення сталевих 
молольних куль з 
метою підвищення 
їхньої якості та 
експлуатаційної 
довговічності» 

Training sessions for 
TEMPUS MMATENG 
«Modernization of  two 

cycles (MA,BA) of 
competence-based curricula 

in material engineering 
according to the best 

experience of Bologna 
Process», De Nauer of KU 

Leuven, Belgium, 
17.01.2015-30.01.2015, 

ДВНЗ «ПДТУ», Інститут 
підвищення кваліфікації, 

свідоцтво 12СПК № 
841826 від  05.05.2015 р. 

п. 1, 2,  9, 11 
11 відповідно 
до пункту 5 

приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

12 

Оптимізація хімічного 
складу матеріалів і 

технологічних процесів 
обробки 

 

Ткаченко Ігор 
Федорович 

Професор 
кафедри 

матеріалознавства 

Ждановський 
металургійний 

інститут (ЖДМІ) в 
1978 р. 

Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-

Металознавство та 
термічна обробка 

металів), тема дисертації 
«Развитие научных и 

методологических основ 
прогнозирования и 

оптимизации составов и 
технологии 

термического 
упрочнения комплексно 
легированных сталей» 

Атестат професора 
кафедри 

матеріалознавства 12ПР 
№ 007948 від 26.09.2012 

р. 

п. 1, 2,  9, 11 
11 відповідно 
до пункту 5 

приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

13 Перспективні конструкційні 
матеріали та 

Малінов Леонід 
Соломонович 

Завідуючий 
кафедрою, 

Уральський 
політехнічний 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-

«Інженерне 
матеріалознавство», 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11 
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високоефективні 
зміцнювальні технології 

 

професор кафедри 
матеріалознавства 

інститут (УПІ) ім. 
С.М. Кірова в 1956 

р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 
 

Металознавство та 
термічна обробка 

металів), професор 
кафедри 

матеріалознавства, 
тема дисертації 

«Разработка 
экономнолегированных 
высокопрочных сталей 
и способов упрочнения 

с использованием 
принципа 

регулирования 
мартенситных 
превращений». 

Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», № 12СПВ 
002018 від 25.09.2013 р. 

 

відповідно до 
пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

14 

Матеріалознавство 
порошкових та 

композиційних матеріалів 

Олійник Інна 
Михайлівна 

Доцент кафедри 
матеріалознавства 

Ждановський 
металургійний 

інститут (ЖДМІ) в 
1989 р. 

Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 

Кандидат технічних 
наук, тема дисертації 

(05.16.01-
Металознавство та 
термічна обробка 
металів), доцент 

кафедри 
матеріалознавства, тема 
дисертації «Разработка 
экономнолегированных 
износостойких чугунов с 

метастабильным 
аустенитом» 

Атестат доцента кафедри 
матеріалознавства 12 ДЦ 
№ 024693 від 14.04.2011 

р. 

п. 2 
відповідно до 

пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

15 

Інженерія нових 
функціональних матеріалів і 

нанотехнології 

Малінов 
Леонід 

Соломонович 

Завідуючий 
кафедрою, 

професор кафедри 
матеріалознавства 

Уральський 
політехнічний 

інститут (УПІ) ім. 
С.М. Кірова в 1956 

р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 
 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-

Металознавство та 
термічна обробка 

металів), професор 
кафедри 

матеріалознавства, 
тема дисертації 

«Разработка 
экономнолегированных 
высокопрочных сталей 
и способов упрочнения 

с использованием 

«Інженерне 
матеріалознавство», 
Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 

«ПДТУ», № 12СПВ 
002018 від 25.09.2013 р. 

 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11 

відповідно до 
пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 
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принципа 
регулирования 
мартенситных 
превращений». 

16 

Методи досліджень 
модифікованих матеріалів 

Самотугін Сергій 
Савельйович 

Професор, 
завідувач кафедри 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти» 

Ждановський 
металургійний 

інститут (1981 р.) 
«Обладнання та 

технологія 
зварювального 
виробництва» 

інженер-механік 

Доктор технічних наук 
05.03.07 — «Процеси 

фізико-технічної 
обробки»; 

професор по кафедрі 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти»; тема 

дисертації 
«Теоретичні і 

технологічні основи 
комплексного 

зміцнення 
інструментальних 

матеріалів з 
використанням 

висококонцентрованого 
плазмового 

нагріву»Професор, 
завідувач кафедрою 

«Металорізальні 
верстати та 

інструменти» 

Видання підручника з 
грифом МОН України 
«Дефекты, контроль и 
управление качеством 
сварки и родственных 
процессов», 2014 р. 

п. 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

17 

Фізика міцності і 
пластичності матеріалів з 
модифікованими шарами 

Самотугін Сергій 
Савельйович 

Професор, 
завідувач кафедри 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти» 

Ждановський 
металургійний 

інститут (1981 р.) 
«Обладнання та 

технологія 
зварювального 
виробництва» 

інженер-механік 

Доктор технічних наук 
05.03.07 — «Процеси 

фізико-технічної 
обробки»; 

професор по кафедрі 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти»; тема 

дисертації 
«Теоретичні і 

технологічні основи 
комплексного 

зміцнення 
інструментальних 

Видання підручника з 
грифом МОН України 
«Дефекты, контроль и 
управление качеством 
сварки и родственных 
процессов», 2014 р. 

п. 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 
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матеріалів з 
використанням 

висококонцентрованого 
плазмового 

нагріву»Професор, 
завідувач кафедрою 

«Металорізальні 
верстати та 

інструменти» 
18 

Методи моделювання і 
оптимізації процесів 
поверхневої обробки 

матеріалів 
 

Мазур Владислав 
Олександрович 

Доцент кафедри 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти» 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет (2000 
р.) 

«Обладнання та 
технологія 

зварювального 
виробництва» 

інженер-механік 

Кандидат технічних 
наук 

05.03.07 — «Процеси 
фізико-технічної 

обробки»; 
тема дисертації 
«Формування 

модифікованих шарів з 
ультрадисперсною 
литою стуктурою в 
інструментальних 

сталях поверхневою 
плазмовою обробкою» 

Видання підручника з 
грифом МОН України 

«Інструментальні 
матеріали: властивості та 

зміцнення» 2012 р. 

п. 1, 2, 3, 8, 9 
відповідно до 
пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

19 

Поверхневе 
наноструктурування і хіміко-

термічна обробка 

Самотугін Сергій 
Савельйович 

Професор, 
завідувач кафедри 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти» 

Ждановський 
металургійний 

інститут (1981 р.) 
«Обладнання та 

технологія 
зварювального 
виробництва» 

інженер-механік 

Доктор технічних наук 
05.03.07 — «Процеси 

фізико-технічної 
обробки»; 

професор по кафедрі 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти»; тема 

дисертації 
«Теоретичні і 

технологічні основи 
комплексного 

зміцнення 
інструментальних 

матеріалів з 
використанням 

висококонцентрованого 
плазмового 

нагріву»Професор, 

Видання підручника з 
грифом МОН України 
«Дефекты, контроль и 
управление качеством 
сварки и родственных 
процессов», 2014 р. 

п. 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 



 80

завідувач кафедрою 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти» 

20 

Сучасні методи вирішення 
крайових задач теорії 

обробки матеріалів тиском 
 

Присяжний 
Андрій 
Григорович 

Доцент кафедри 
обробки металів 
тиском 

Приазовський 
державний 
технічний 
університет, 
2006 р., обробка 
металів тиском, 
магістр з обробки 
металів тиском 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси та 
машини обробки 
тиском), ДК № 031778  
від 29 вересня 2015 р.,  
Тема дисертації 
«Забезпечення 
викатуваності та 
площинності тонких 
холоднокатаних штаб 
на безперервних 
чотириклітьових 
станах». 

Захист кандидатської 
дисертації. Інститут Чорної 
Металургії НАН України, м. 
Дніпропетровськ, 2015 р.; 
ДК № 031778  
від 29 вересня 2015 р., 
«Забезпечення викатуваності 
та площинності тонких 
холоднокатаних штаб на 
безперервних 
чотириклітьових станах». 

п. 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

21 

Карти технологічних 
властивостей матеріалів в 

обробці тиском 

Кухар 
Володимир 
Валентинович 

завідувач кафедри 
обробки металів 
тиском, професор 

Приазовський 
державний 
технічний 
університет, 
1999 р., обробка 
металів тиском, 
спеціаліст-
металург 

доктор техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси та 
машини обробки 
тиском), ДД № 002570  
від 10 жовтня 2013 р., 
Тема дисертації 
«Розвиток наукових 
основ безрівчакового 
профілювання 
заготовок та 
удосконалення 
технологій об’ємного 
штампування на 
пресах»,  
професор кафедри 
обробки металів 
тиском,  
12ПР № 010356  
від 28 квітня 

Інститут підвищення 
кваліфікації  

ДВНЗ «ПДТУ», 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, «Психологія і 
педагогіка вищої освіти»,  

12СПК 616739  
від 31 грудня 2010 р. 

 
(- атестат професора  

12ПР № 010356  
від 28 квітня 2015 р.; 

- монографія: 
Кухарь В. В. Профилирование 
заготовок продольным 
изгибом под объемную 
штамповку поковок с 
изогнутой осью : монография 
/ В. В. Кухарь. – Мариуполь : 
ПГТУ, 2016. – 181 с. – ISBN 
978-966-604-171-8.). 

п. 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

22 Моделювання процесів 
обробки матеріалів тиском 

Кухар 
Володимир 

завідувач кафедри 
обробки металів 

Приазовський 
державний 

доктор техн. наук 132 
Матеріалознавство 

Інститут підвищення 
кваліфікації  

п. 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 
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Валентинович тиском, професор технічний 
університет, 
1999 р., обробка 
металів тиском, 
спеціаліст-
металург 

(05.03.05 – процеси та 
машини обробки 
тиском), ДД № 002570  
від 10 жовтня 2013 р., 
Тема дисертації 
«Розвиток наукових 
основ безрівчакового 
профілювання 
заготовок та 
удосконалення 
технологій об’ємного 
штампування на 
пресах»,  
професор кафедри 
обробки металів 
тиском,  
12ПР № 010356  
від 28 квітня 

ДВНЗ «ПДТУ», 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, «Психологія і 
педагогіка вищої освіти»,  

12СПК 616739  
від 31 грудня 2010 р. 

 
(- атестат професора  

12ПР № 010356  
від 28 квітня 2015 р.; 

- монографія: 
Кухарь В. В. Профилирование 
заготовок продольным 
изгибом под объемную 
штамповку поковок с 
изогнутой осью : монография 
/ В. В. Кухарь. – Мариуполь : 
ПГТУ, 2016. – 181 с. – ISBN 
978-966-604-171-8.). 

12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

23 

Сучасний стан і перспективи 
розвитку технології та 
обладнання процесів 

обробки матеріалів тиском 

Сердюк  Олексій 
Іванович 

Доцент кафедри 
обробки металів 
тиском 

Маріупольський 
металургійний 
інститут, 1996 р., 
обробка металів 
тиском, інженер-
металург 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси та 
машини обробки 
тиском), ДК № 026258  
від 10 листопада 
2004 р.,     Тема 
дисертації 
«Дослідження 
напружено-
деформованого стану 
металу в штампах зі 
складним рухом ножів і 
удосконалення 
технології відрізування 
П-подібних профілів»,  
доцент кафедри 
обробки металів 
тиском,  
02ДЦ № 013450  
від 19 жовтня 2006  

-монографія: Сердюк А.И. 
Особенности технологии 
разделения П-образных 
профилей в штампах со 
сложным движением 
ножей: монография // А.И. 
Сердюк. – Мариуполь: 
ПГТУ, 215. – 139 с. − 
ISBN – 978-966-604-155-8 
 

 

24 Методи дослідження та Гулаков Декан Ждановський  Доктор технічних Монографія: п. 1-4,8, 9-12 
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обробка 
експериментальних 

даних 

Сергій 
Володими-
рович 

зварювального 
факультету, 
професор 

металургійний 
інститут,  
1970, обладнання 
та технологія 
зварювального 
виробництва, 
інженер механік 
 

наук,  05.03.06 – 
«Зварювання та 
споріднені 
технології»професор 
кафедри металургії і 
технології 
зварювального 
виробництва,   
«Металургійні та 
технологічні основи 
наплавлення 
зносостійких 
сплавів», професор 
кафедри «Металургія 
і технологія 
зварювального 
виробництва» 

Бурлака В.В. 
Современная 
схемотехника 
импульсных 
источников питания с 
активной коррекцией 
коэффициента 
мощности: 
монография/В.В. 
Бурлака, С.В. Гулаков. 
– Маріуполь. 
Видавництво ПДТУ, 
2013. – 123 с. 

відповідно до 
пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

25 Сучасні методи і 
устаткування 

експериментальних 
досліджень 

Чигарьов  
Валерій  
Васильович 

Завідувач 
кафедри 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 
професор 

Ждановський 
металургійний 
інститут, 1969, 
«Металургія і 
техно-логія 
зварювального 
виробництва», 
інженер- 
металург 

Доктор технічних 
наук,  05.03.06 – 
«Зварювання та 
споріднені 
технології», 
«Металургійні та 
технологічні основи 
наплавлення 
зносостійких сплавів 
порошковими 
стрічками», професор 
кафедри «Металургія 
і технологія 
зварювального 
виробництва» 

Контроль якості: 
конспект лекцій /П.А. 
Гавриш, Н.О. 
Макаренко, В.В. 
Чигарьов. – 
Краматорськ: ДДМА, 
2011. – 268 с. 
Паяння матеріалів: 
підручник/В.В. 
Чигарьов та ін. – 
Миколаїв: НУК, 2015.- 
340 с. 

п. 1-5, 7-12 
відповідно до 

пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

26 Сучасні напрями 
досліджень для 

зварювання і 
споріднених процесів 

Чигарьов  
Валерій  
Васильович 

Завідувач 
кафедри 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 

Ждановський 
металургійний 
інститут, 1969, 
«Металургія і 
техно-логія 
зварювального 

Доктор технічних 
наук,  05.03.06 – 
«Зварювання та 
споріднені 
технології», 
«Металургійні та 

Контроль якості: 
конспект лекцій /П.А. 
Гавриш, Н.О. 
Макаренко, В.В. 
Чигарьов. – 
Краматорськ: ДДМА, 

п. 1-5, 7-12 
відповідно до 

пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 
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професор виробництва», 
інженер- 
металург 

технологічні основи 
наплавлення 
зносостійких сплавів 
порошковими 
стрічками», професор 
кафедри «Металургія 
і технологія 
зварювального 
виробництва» 

2011. – 268 с. 
Паяння матеріалів: 
підручник/В.В. 
Чигарьов та ін. – 
Миколаїв: НУК, 2015.- 
340 с. 

умов 
(див.дод Б) 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

        
3. Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
1 

Інноваційні та перспективні 
матеріали 

 

Малінов Леонід 
Соломонович 

Завідуючий 
кафедрою, 

професор кафедри 
матеріалознавства 

Уральський 
політехнічний 

інститут (УПІ) ім. 
С.М. Кірова в 1956 

р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 
 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-

Металознавство та 
термічна обробка 

металів), професор 
кафедри 

матеріалознавства, тема 
дисертації «Разработка 
экономнолегированных 
высокопрочных сталей 
и способов упрочнения 

с использованием 
принципа 

регулирования 
мартенситных 
превращений». 

«Інженерне 
матеріалознавство», 
Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», № 12СПВ 

002018 від 25.09.2013 р. 
 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11 

відповідно до 
пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

2 

Зносостійкі матеріали та 
покриття 

 

Малінов Леонід 
Соломонович 

Завідуючий 
кафедрою, 

професор кафедри 
матеріалознавства 

Уральський 
політехнічний 

інститут (УПІ) ім. 
С.М. Кірова в 1956 

р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 
 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-

Металознавство та 
термічна обробка 

металів), професор 
кафедри 

матеріалознавства, тема 
дисертації «Разработка 
экономнолегированных 
высокопрочных сталей 

«Інженерне 
матеріалознавство», 
Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», № 12СПВ 

002018 від 25.09.2013 р. 
 

п. 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 11 

відповідно до 
пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 
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и способов упрочнения 
с использованием 

принципа 
регулирования 
мартенситных 
превращений». 

3 

Новітні технології 
комбінованої і гібридної 

обробки матеріалів 

Мазур Владислав 
Олександрович 

Доцент кафедри 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти» 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет (2000 
р.) 

«Обладнання та 
технологія 

зварювального 
виробництва» 

інженер-механік 

Кандидат технічних 
наук 

05.03.07 — «Процеси 
фізико-технічної 

обробки»; 
тема дисертації 
«Формування 

модифікованих шарів з 
ультрадисперсною 
литою стуктурою в 
інструментальних 

сталях поверхневою 
плазмовою обробкою» 

 

Видання підручника з 
грифом МОН України 

«Інструментальні 
матеріали: властивості та 

зміцнення» 2012 р. 

п. 1, 2, 3, 8, 9 
відповідно до 
пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

4 

Системний аналіз і синтез 
методів поверхневої обробки 

 

Мазур Владислав 
Олександрович 

Доцент кафедри 
«Металорізальні 

верстати та 
інструменти» 

Приазовський 
державний 
технічний 

університет (2000 
р.) 

«Обладнання та 
технологія 

зварювального 
виробництва» 

інженер-механік 

Кандидат технічних 
наук 

05.03.07 — «Процеси 
фізико-технічної 

обробки»; 
тема дисертації 
«Формування 

модифікованих шарів з 
ультрадисперсною 
литою стуктурою в 
інструментальних 

сталях поверхневою 
плазмовою обробкою» 

Видання підручника з 
грифом МОН України 

«Інструментальні 
матеріали: властивості та 

зміцнення» 2012 р. 

п. 1, 2, 3, 8, 9 
відповідно до 
пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов 
(див.дод Б) 

5 

Джерела енергії для 
забезпечення процесів 

матеріалознавства, 
зварювання з фізико-
механічної обробки 

Роянов В’ячеслав 
Олександрович 

Директор 
інституту 

«Металургії і 
зварювання», 

професор 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 
1963 р., 

«Обладнання і 
технологія 

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

д.т.н., 05.03.06 – 
Зварювання і 

споріднені технології, 
професор каф. ОіТЗВ, 
«Теоретичні основи і 
промислове засвоєння 

економнолегованих 
порошкових дротів для 

електродугового 

Уч. посібник з грифом, 
ДВНЗ «ПДТУ», 2014р., 
«Дефекты, контроль и 

управление качеством при 
сварке и родственных 

технологиях» 

п. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 
12 відповідно 
до пункту 5 
приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 
умов  
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напилення 
зносостійких покриттів 

з покращення 
експлуатаційних 
властивостей» 

(див.дод Б) 

6 

Обробка тиском нових 
матеріалів зі спеціальними 

властивостями 
 

Аніщенко 
Олександр 
Сергійович 

Доцент кафедри 
обробки металів 
тиском 

Московський 
інститут сталей і 
сплавів, 1976 р., 
обробка металів 
тиском,  інженер-
металург 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси та 
машини обробки 
тиском), ДК № 045641   
від 24 грудня 1980 р., 
Тема дисертації 
«Разработка способов 
управления течением 
листового металла при 
газостатической 
формовке»,  
Старший науковий 
співробітник, Процеси 
та машини обробки 
тиском  
СН №073578 
12Д № 010356  
від 22 січня 1991 р 

монографія: 
Анищенко А.С. 
Изотермичес- 
кая и сверхпластическая 
деформация металлов:  : 
монография // А.С. 
Анищенко. –  Saarbrücken, 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014-135 с. – 
ISBN – 13   978-3-659-
64311-8 

п. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 

12 відповідно 
до пункту 5 

приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов  
(див.дод Б) 

7 

Теорія і технологія 
інноваційних розробок в 

обробці матеріалів тиском 
 

Каргін Борис 
Сергійович 

Професор 
кафедри обробки 
металів тиском 

Ждановський 
металургійний 
інститут, 1963 р., 
обробка металів 
тиском, інженер-
металург 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.16.05 – обробка 
металів тиском), 
МТН № 065298   
від 25 червня 1971 р., 
Тема дисертації 
«Исследование 
процесса протяжки 
между вырезными и 
комбинированными 
бойками»,  
професор кафедри 
ковальсько-
штампувального 
виробництва,  
ПР № 005023 від 26 

Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
«Розробка оптимальних 
технологій ОМТ» ПДТУ, 
12СПК 841825 від 04 
квітня 2015 р.  

Навч. посібник: 
Каргин Б.С. 
Инновационные 
технологии изготовления, 
испытания и опыт 
внедрения 
технологических смазок 
для обработки металлов 
давлением : учебное 

п. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 

12 відповідно 
до пункту 5 

приміток 
додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов  
(див.дод Б) 
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квітня 1990 р. 
Заслужений працівник 
народної освіти 
України. Посвідчення  
№ 131 від 30 квітня 
1991 р 

пособие / Б. С. Каргин, В. 
В. Кухарь, С. Б. Каргин ; 
под общей редакцией 
проф. Б. С. Каргина. – 
Мариуполь : ПГТУ, 2016. 
– 132 с. – ISBN 978-966-
604-170-1. 
 

8 Перспективні напрямки 
розробки технологічних 

процесів та 
зварювальних 
установок для 
зварювання, 

наплавлення і 
споріднення процесів 

Чигарьов  
Валерій  
Васильович 

Завідувач 
кафедри 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 
професор 

Ждановський 
металургійний 
інститут, 1969, 
«Металургія і 
техно-логія 
зварювального 
виробництва», 
інженер- 
металург 

Доктор технічних 
наук,  05.03.06 – 
«Зварювання та 
споріднені 
технології», 
«Металургійні та 
технологічні основи 
наплавлення 
зносостійких сплавів 
порошковими 
стрічками», професор 
кафедри «Металургія 
і технологія 
зварювального 
виробництва» 

Контроль якості: 
конспект лекцій /П.А. 
Гавриш, Н.О. 
Макаренко, В.В. 
Чигарьов. – 
Краматорськ: ДДМА, 
2011. – 268 с. 
Паяння матеріалів: 
підручник/В.В. 
Чигарьов та ін. – 
Миколаїв: НУК, 2015.- 
340 с. 

п. 1-5, 7-12 
відповідно до 

пункту 5 
приміток 

додатка 12 до 
Ліцензійних 

умов 
(див.дод Б) 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

        
 
  

Проректор з наукової роботи           І.А. Ленцов
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Додаток Б 
*Примітки: 
Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника  
 
Роянов В.О.: 
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН: 
1.Роянов В.А. О подготовке магистров по специальности «Качество, стандартизация и сертифика-ция в ГВУЗ «Приазовский государственный 
технический университет. – 2015. с.37-46. (Scopus). 
2. Роянов В.А. Захарова И.В. Совершенствование подготовки специалистов-сварщиков по контролю качества в ГВУЗ «Приазовский 
государственный технический университет. – 2015. с.54-63. (Scopus). 

 
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  
1. Роянов В.А., Харлашин П.С., Бакланский В.М. Развитие теоретических и технологических диффузион-ной сварки давлением сверх твердых 
материалов в вакууме // Сб. научных трудов «Актуальные проблемы современной металлургии» посвященный 100-летию профессора Меджибож-
ского ГВУЗ «ПГТУ».- 2012.-С.17-26. 
2.РояновВ.А., Семенов В.П., Бобиков В.И. Исспользование виртуаль-ных лабораторных работ в учебном корпусе ПГТУ // Сб. докладов МНМК 
«Актуальні проблеми викла-дання та навчання фізики у вищих навчальних закладах» .- 2013, Львів.- С.101-108. 
3. РояновВ.А., Коросташевський П.В. Особенности конструкции оборудования универсальных линий сборки и сварки листовых полотнищ 
обечаек котлов железнодорожных вагонов-цистерн и техноло-гии сварки полотнищ в условиях современного рынка // Сборник наукових праць 
Української державної академії залізничного транспорту.- № 139.- м. Харків, 2013.-С.34-38. 
4. РояновВ.А., Бобиков В.И. Применение пульсирующей напыляющей струи при электродуговой металлизации // Автоматическая сварка.- № 6.-
2014.-С.83-87. 
5. РояновВ.А., Бобиков В.И. Применение пульсирующей распыляющей струи при электродуговой металлизации // Сб. докладов МНТК 
«Сварочные материалы», ИЭС им. Е. О. Патона.- 2014.-С.57-60. 
 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або 
вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 
1. Роянов В.А., Зусин В.Я., Самотугин С.С,, Захарова И.В.Дефекты, контроль и управление качеством при сварке  и родственных технологиіях/ 
Учебник. – Мариуполь, ПГТУ. – 2014. – 390с. 
2. Роянов В.А., Матвиенко В.Н., Захарова И.В. Газотермическая обработка материалов / Учебник. – - Мариуполь, ПГТУ. – 2012. – 286с. 
 

 4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: 
Підготовка кандидата наук (науковий керівник – професор Роянов В.О.): 

1. Коросташевський Павло Володимирович (2010р.) 
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6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік: 

Робота в ОАЕ, м.Алжир, читання лекцій на французькій мові, загальний стаж 4 роки (1976-1980 р.) 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з 
вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України: 

Робота у якості члена експертної комісії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протягом 2012-2013 р.р.) 

 
9) Відповідальний за проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади на кафедрі «ОіТЗВ» 2011р. 
Керівництво студентом гр. ТіУЗ-10 Гетьман А., диплом I ступеня конкурсу магістерських робіт, м.Краматорськ (2015 р.). 
 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

Проректор з навчальної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  (1993-2003 р.р.) 

Завідувач кафедри Обладнання і технологія зварювального виробництва ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 1985.-2016 

Науковий керівник кафедри Облданання і  технологія зварювального виробництва – по теперішній час 
 
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: 

Член Спеціалізованої вченої ради Д.05201 (протягом 2003-2013р.р.) 
Голова Спеціалізованої вченої ради Д.05201 (2013-по теперішній час.); 
 12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 
1. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси – диплом ДТ 008401, від 31.05.1991р. 
2. Професор на кафедрі «Обладнання та технологія зварювального виробництва» - диплом ПР 011141 від 29.11.1991р. 
 

Матвієнко В.М.: 
1)наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН: 
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1.Matvienko V.M., Shebanits, E.N., Omelyanenko, N.I., Kurakin, Y.N., Leshchinskiy, L.K., Dubinskiy, B.E., Stepnov, K.K. Improving the fracture toughness 
and wear resistance of hard-faced hot-rolling-mill rolls.- Metallurgist: Volume 56.- Issue 7 (2012).- p.179-184. (Scopus). 
2. Matvienko V.M., L.K. Leshchinskiy, K.K., Stepnov, E.N., Schebanits, N.I. Omelyanenko. Hardening rolling rolls by hardfacing with an alloyed strip 
electrode under a ceramic flux Welding International. – 2014. - Vol. 28. - No. 1.- p.104-109. (Scopus). 
3. Matvienko V.M., Leshchinskiy, L.K., Mazur V.A. Heating and melting of the parent metal in submerged-arc surfacing with composite strip electrode.- 
Welding International. –2014.- Vol. 29, № 4.-p.201-206. 
4. .Matvienko V.M., V.A. Mazur, L.K. Leshchinsky. Evaluation of shape and sizes of weld pool in surfacing using combined strip electrode.- The Paton 
Welding Journal. - № 9.-2015.- p.162-166. 
 

2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  
1. Матвиенко В.Н., Шебаниц Э.Н., Омельяненко Н.И., Куракин Ю.Н., Лещинский Л.К. Повышение трещиностойкости и сопротивления износу 
наплавленных рабочих валков горячей прокатки // Металлург.- № 8.- 2012.-С.37-41. 
2. Матвиенко В.Н., Лещинский Л.К., Степнов К.К. Упрочнение прокатных валков наплавкой легированным ленточным электродом под 
керамическим флюсом // Сварочное производство. - №1.-2013.-С.207-2012. 
3. Матвиенко В.Н., Лещинский Л.К., Мазур В.А. Нагрев и плавление основного метала при наплавке составным ленточным электродом под 
флюсом // Сварочное производство. - №4.-2014.- С.155-200. 
4. Матвиенко В.Н. Оценка тока шунтирования при наплавке одинарным и составным ленточным электродом под флюсом //  Новые материалы и 
техноло-гии в металлургии и машино-строении: Сб. науч. тр. – Вып. 1. – Запорожье: ЗНТУ.-2014.-С.71-77. 
5. Матвиенко В.Н. Получение разнородной макроструктуры металла при наплавке составным ленточным электродом // Захист металургійних 
машин від поломок: Зб. наук. пр. – Вип. 16. – Маріуполь.- 2014.-С. 142-147. 
 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або 
вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 
1. Роянов В.А., Матвиенко В.Н., Захарова И.В. Газотермическая обработка материалов / Учебник. – - Мариуполь, ПГТУ. – 2012. – 286с. 
 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

Завідувач кафедри Обладнання і технологія зварювального виробництва ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (2016)  
 

 12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 
1. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології – диплом ДД 003100 від 14.02.2014 р. 
2. Професор на кафедрі «Обладнання і технології зварювального виробницьва» - диплом 12ПР010593 від 30.06.2015р. 
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Самотугін С.С.: 
2) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН: 
3. Самотугин С.С., Мазур В.А. Плазменное микро – и нано структурирование поверхности инструментальных сталей Упрочняющие технологии и 
покрытия. – 2013. – №4. с.29-38. (Scopus) 
4. Самотугин С.С., Лавриненко В.И., Кудинова Е.В., Самотугина Ю.С.Исследование трещиностойкости и механизмов разрушения 
инструментальных твердых сплавов после плазменного поверхностного модифицирования. Сверхтвердые материалы – 2013.– №4.– с.63-73 (Scopus) 
5. Samotugin S.S., V. I. Lavrinenko, E. V. Kudinova, Yu. S. Samotugina The Influence of Plasma Surface Modification Process on the Structure and Phase 
Composition of Cutting_Tool Hardmetals Journal of superhard materials. (USA)–  2011. – Vol. 33. – №3. – р. 200-207 (Scopus) 
6. Samotugin S.S., Lavrinenko V.J, Kudinova E.V., Samotugina U.S. The study of fracture toughness and failure mechanisms of cutting–tool hardmetals with 
plasma-modified surface. Journal of Superhard Materials. – 2013.– Volume 35.– pp.242-250 (Великобритания – Scopus) 
7. Самотугин С.С., Кудинова Е.В., Самотугниа Ю.С., Лавриненко В.И. Свойства и работоспособность инструментальных твердых сплавов после 
плазменного поверхностного модифицирования / С.С. Самотугин, // Упрочняющие технологи и покрытия. – 2016. – № 5. – С. 25-32. 

 
3) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, 

та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 
1. Самотугин С.С., Мазур В.А., Христенко О.А. Математическая модель процесса поверхностного плазменного упрочнения резьбонарезной 
гребенки. Захист металургійних машин від поломок. –  Маріуполь : ПДТУ. - 2014. – Вип. №16. – С. 14-18. 

2. Самотугин С.С., Гагарин В.А., Мазур В.А. Принципы усовершенствования конструкции плазмотрона для поверхностной упрочняющей 
обработки направляющих станков . Вестник ПГТУ. Серия: Технические науки.– 2013. – Вып. №26 с.167-173.. 

3. Самотугин С.С., Мазур В.А., Кудинова Е.В.Математическое моделирование процесса плазменного поверхностного модифицирования 
твердосплавного инструмента. Вісник СевНТУ. Серія Машинобудування та транспорт.– 2013. –вип.140.– с.123-130 

4. Самотугин С.С., Гагарин В.А., Мазур В.А. Принципы усовершенствования конструкции плазмотрона для поверхностной упрочняющей 
обработки направляющих станков . Вестник ПГТУ. Серия: Технические науки.– 2013. – Вып. №26 с.167-173. 

5. Самотугин С.С., Ляшенко Б.А., Гагарин В.А., Калиниченко В.И., Самотугина Ю.С. Оценка влияния градиентной плазменной модификации на 
напряженное состояние поверхности стальных изделий. Захист металургійних машин від поломок. –  Маріуполь : ПДТУ. - 2011. – Вип. №13. – 
С. 121-124. 
 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском); 

1. Самотугин С.С., Лещинский Л.К., Мазур.В.А., Самотугина Ю.С. Иснтрументальные материалы: свойства и упрочнение/ Гриф МОНУ – наказ№ 
1/11 – 20270 від 29.12.2012 – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – 430с. 
2. Роянов В.А., Зусин В.Я., Самотугин С.С,, Захарова И.В.Дефекты, контроль и управление качеством при сварке  и родственных технологиіях/ 
учебник. – Мариуполь, ПГТУ. – 2014. – 390с. 
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4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: 
Підготовка кандидата наук (науковий керівник – професор Самотугін): 

1. Нестеров Олег Юрьевич (2002р.); 
2. Мазур Владислав Олександрович (2010р.) 

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з 
вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України: 

Робота у якості голови або експерта акредитаційних комісій галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
(протягом 2010-2016 р.р.) 
 
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 
Науковий керівник науково-дослідних робіт: 
1. «Створення наукових основ плазмової мікротрибології» (№ д.р. 0109U001329),  2014 р 
2. «Створення наукових основ новітніх технологій градієнтного нано- та мікроструктурування металообробного інструменту з використанням 

плазмового нагріву» (№ д.р. 0113U001329), 2015 р. 
3. «Розробка наукових основ системного аналізу властивостей та надійності металообробного інструменту з поверхневим шаром з модифікованою 

ультра- та нанодисперсною структурою» (№ д.р. 0116U004514). 2016 р. 
 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 
студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук: 

Керівництво студентом гр. ВІ-09 Качар І.І., III місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робот (2014 р.). 
Керівництво студентом гр. ВІ-10 Кочіна К.В., III місце у II турі Всеукраїнській олімпіади зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» 

(2015 р.). 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 
установи)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

Проректор з наукової роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  (2003 – 2007 р.р.) 
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Завідувач кафедри металорізальних верстатів та інструментів ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»   
Керівник науково-навчального центру «Нові технології поверхневої модифікації металів та сплавів (створено за наказом МОН України № 105 від 

04.03.2009р.). 
 
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради; 
Голова Спеціалізованої вченої ради К 12.052.03 (2008-2014р.р.); 
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 (протягом 2003-2016р.р.) 

 
12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора; 

1. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки – диплом ДД 001630 
2. Професор на кафедрі «Металорізальні верстати та інструменти» - диплом ПР002491 від 23.10.2003р. 

 
Мазур В.О.: 

4) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection, рекомендованих МОН: 

 
1. Самотугин С.С., Мазур В.А. Плазменное микро – и нано структурирование поверхности инструментальных сталей Упрочняющие технологии и 

покрытия. – 2013. – №4. с.29-38. (Scopus) 
2. Mazur V. Heating and melting of the parent metal in submerged-arc surfacing with composite strip electrode. /L. Leschinsky, V. Matvienko, V. 

Mazur//Welding International.  Volume 29, Issue 4, 2015. - Р. 291 – 295. 
3. Mazur V.A. Calculation of fusion zone size during submerged-arc hardfacing of rolling mill rolls / V.A. Mazur, V.N. Matvienko, L.K. Leshchinskiy// 

Металлург. – 2016. – №1. –С. 148-153. 
4. Mazur V.A. Formation of macroheterogeneous compositions in submerged-arc surfacing with a compound strip electrode / V.A. Mazur, V.N. Matvienko, 

L.K. Leshchinskiy // Welding International, Volume 30, Issue 3,  2016. – р. 220-223 
 
5) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, 

та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 
1. Самотугин С.С., Мазур В.А., Кудинова Е.В.Математическое моделирование процесса плазменного поверхностного модифицирования 

твердосплавного инструмента. Вісник СевНТУ. Серія Машинобудування та транспорт.– 2013. –вип.140.– с.123-130 
2. Самотугин С.С., Гагарин В.А., Мазур В.А. Принципы усовершенствования конструкции плазмотрона для поверхностной упрочняющей 

обработки направляющих станков . Вестник ПГТУ. Серия: Технические науки.– 2013. – Вып. №26 с.167-173. 
3. Мазур В.А. Исследования напряженно-деформированного состояния деталей сложной формы после плазменного поверхностного упрочнения // Technology 

audit and production reserves. – 2015. – №3/1 (23). – С. 47 – 50. 
4. Мазур В.А. Дослідження властивостей та мікроструктури швидкорізальних сталей після плазмового поверхневого азотування // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – 

№21. – С.9 – 14. 
5. Мазур В.О. Оптимізація режимів плазмової обробки кранових рейок // Technology audit and production reserves. – 2015. – №6/1 (26). – С. 247 – 250. 
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском); 

1. Самотугин С.С., Лещинский Л.К., Мазур.В.А., Самотугина Ю.С. Иснтрументальные материалы: свойства и упрочнение/ Гриф МОНУ – 
наказ№ 1/11 – 20270 від 29.12.2012 – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – 430с. 

 
 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 
колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт: 
1. «Дослідження та оптимізація прогрессивного інструменту і технології обробки матеріалів» (№ д.р. 01149U004909),  2015 р. 
2.  «Розробка наукових основ системного аналізу властивостей та надійності металообробного інструменту з поверхневим шаром з 

модифікованою ультра- та нанодисперсною структурою» (№ д.р. 0116U004514). 2016 р. 
  

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 
студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук: 

1. Керівництво студентом гр. ВІ-08 Мальчевським О.М., III місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робот. 
2. Керівництво студентом гр. ВІ-09 Качар І.І., III місце у II турі Всеукраїнській олімпіади зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи». 

 
Малінов Л.С.: 

6) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection, рекомендованих МОН: 

8. Malinov L.S., Malinov V.L., Burova D.V., Anichenkov V.V.Increasing the Abrasive Resistance by Obtaining of Low- Alloy Steel by Obtaining Residual 
Metastable Austenite in the Strukture. - ISSN1068. 3666. Journal of Friction and Wear.-2015, vol. 36, № 3, р. 237-240/ (Scopus) 
9. Малинов Л.С., Чигарев В.В., Зусин А.М. Совершенствование состава флюса для наплавки хромомарганцевых сталей. - Сварочное производство. 
-2015. -№ 6. – С. 27-30. (Scopus) 

 
7) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, 

та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 
6. Малинов Л.С., Малинов В.Л. Инновационные наплавочные материалы, реализующие в наплавленном металле  динамическое деформационное 
мартенситное превращение (ДДМП). - Захист металургійних машин від поломок. Випуск № 16, 2015.- С. 235-242. 

7. Малинов Л.С. Роль метастабильного аустенита в  повышении свойств сталей. - Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-
Запоріжжя: ДВНЗ «ЗНТУ».-2014.- № 2.-  С. 79-85. 
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8. Малинов Л.С., Малинов В.Л. Износостойкие марганцовистые стали с метастабильным аустенитом. - Металлургические процессы и 
оборудование-2014.- № 2.- С. 19-25. 

9. Малінов Л.С., Малінов В.Л., Бурова Д.В. Спосіб зміцнення метастабільних аустенітних сталей. Патент України №108170 С21Д 1/00, С21Д 8/00, 
С21Д 1/78 (2006.01), С21Д 1/22 (2006.01), Бюл., № 6 25.03.2015. 

10. Малінов Л.С., Малінов В.Л. Спосіб отримання диференційованої шаруватої макроструктури сталей. Патент України на корисну модель 
№101475 С21D 1/02 (2006.01), С21D 1/78 Бюл., №  17. 10.09.2015. 

 
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або 
вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 
1. Малинов Л.С., Малинов В.Л. Сплавы и упрочняющие технологии, обеспечивающие эффект самозакалки / LAP LAMBERTAcademic Publishing ISBN: 
978-3-659-69586-5. Saarbrucken, Deutshland, 2015.- 439 s. 
 
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: доцент кафедри 
матеріалознавства, к.т.н. Солідор Н.А. (2010). 
 
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 
Науковий керівник  наукових тем «Створення ресурсозберігаючих технологій, які забезпечують використання внутрішніх резервів самих сплавів 

для підвищення їх властивостей» (2009-2010рр., номер державної реєстрації 0109U001371); «Створення ресурсозберігаючих матеріалів для ремонтів 
деталей і підвищення їх довговічності за рахунок реалізації ефекту самогартування при навантаженні» (2011-2012 рр., номер державної реєстрації 
011U000286); «Підвищення властивостей сплавів на залізній основі за рахунок вибору раціонального складу і режимів термічної обробки» (2012-2013 рр., 
номер державної реєстрації 0112U005774); «Механічні і експлуатаційні властивості сталей і чавунів після різних режимів термічної обробки» (2013-2014 
рр., номер державної реєстрації 0113U006279); «Вплив хімічного складу і структури стали на їх властивості (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 
0114U04900). 
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 
студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук:  Студент гр. ПМ-06 Бакума А. став переможцем Всеукраїнської олімпіади з прикладного матеріалознавства 
(квітень 2010 р., ДВНЗ «ПДТУ»), студент гр. ПМ-06 Слюсаренко О.Г. зайняв друге місце в цій же олімпіаді у 2011 році. Студентка гр.. ПМ-06 Малінова 
Д.В. зайняла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Зварювання» (лютий 2011, м. Запоріжжя, ЗНТУ). Бакума 
А.О зайняв друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Технологія конструкційних матеріалів та 
матеріалознавство» (березень 2012, м. Дніпропетровськ, ПДАБА). Студентка гр. ПМ-10 Розанова О.Р. зайняла 3 місце у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт в галузі «Обробка матеріалів у машинобудуванні» (березень 2013, м. Кіровоград, Кіровоградський національний технічний 
університет); студентка гр. КПМ-11-М Тальман В.О. зайняла 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі 
«Машинознавство» (березень 2013, м. Чернігів, Чернігівський державний технічний університет). Студентка гр. ПМ-10-М Розанова О.Р. зайняла 2 місце 
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у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Металургія» секції «Термічна обробка» (березень 2015, м. Дніпропетровськ, 
НМетАУ). 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 
установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 
завідувач кафедри «Матеріалознавство» ДВНЗ «ПДТУ» 
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.01 
при ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
  

 
Ткаченко І.Ф.: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection, рекомендованих МОН: 

1. Tkachenko I.F., Uniayt M.A. The influence of preliminary heat-treatment on the tensile  properties of normalized rolled low alloy steels -Металофізика 
та новітні технології.- № 4.- 2015.- С. 531-537. (Scopus) 
 
2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Ткаченко І.Ф. Спосіб термічної обробки металопродукції з легованих сталей, які нормалізуються. Патент  на корисну модель  № 83059 от. 
27.08.2013 

2. Ткаченко І.Ф., Візенков Д.В. Вплив умов Чернової деформації на міцність та характер руйнування прокату сталі Х70. – Вісник приазовського 
державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2012. – Вип. 24. – С. 107-111 

3. Ткаченко І.Ф., Уніят М.А. Вплив попередньої термічної обробки на мікроструктуру нормалізованої сталі Е26.- Вісник Приазовського державного 
технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2012. – Вип. 24. – С. 116-121 

4. Ткаченко И.Ф., Мирошниченко В.И. О факторах, определяющих уровень энергии активации самодиффузии в металах. - Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Вип. 22.-2011.-С.135-139. 

5. Ткаченко І.Ф., Візенков Д.В. Кількісна оцінка ефективності термомеханічної прокатки в забезпеченні комплексу механічних властивостей 
штрипсових сталей. - Вісник Приазовського державного технічного університету. Вип. 22.-2011.-С.112-116 
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 
студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук: Студентка гр. ПМ-10-М Константінова О.О. зайняла 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт в галузі «Металургія» секції «Порошкові та композиційні матеріали» (березень 2015, м. Дніпропетровськ, НМетАУ). 
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.01 
при ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
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Малишева І.Ю.:  
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection, рекомендованих МОН: 

1. Малинов Л.С., Малышева И.Е., Малинова Д.В. Влияние термообработок с нагревом в межкритический интервал на свойства cталей 60С2 и 
60С2ХФА. - Металлургическая и горнорудная промышленность.-2012.-№1.- С. 55-58. (Scopus) 

 
2)наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Малинов Л.С., Малинов В.Л., Малышева И.Е. Получение в структуре сталей, чугунов и наплавленного металла метастабильного аустенита для 
повышения их износостойкости.. -Металлургические процессы и оборудование, 2011.-№4(26).-С.22-29. 
  
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 
Відповідальний виконавець наукових тем «Створення ресурсозберігаючих технологій, які забезпечують використання внутрішніх резервів самих 

сплавів для підвищення їх властивостей» (2009-2010 рр., номер державної реєстрації 0109U001371); «Створення ресурсозберігаючих матеріалів для 
ремонтів деталей і підвищення їх довговічності за рахунок реалізації ефекту самогартування при навантаженні» (2011-2012 рр., номер державної 
реєстрації 011U000286).  

 
Олійник І.М.: 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, 
та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень; 

1. Олейник И.М., Дан Л.А., Трофимова Л.А., Дан Е.Л. Свойства защитных покрытий на основе отходов пенополистирола. - Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Технічні науки. –Маріуполь, 2013. –Вып.27. -С.110-115 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 
студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук: студентка гр. ПМ-09-М Жежома Д.С. зайняла 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт в галузі «Екологій та екологічна безпека» (березень 2014, м. Донецк, ДонНТУ). 

Чейлях О.П. 
1) Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН: 
1. O. Cheiliakh High temperature thermos-cyclical treatment as a method of influencing the structure and properties of carbonized 20Mn steel / A.P. Cheiliakh, N.E. 
Karavaieva // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Science, Budapest – 2015. - Issue 8. – P. 35-39 (Журнал входит в базу данных 
Google scholar) 
2. Development of innovative ways of surface hardening by means of creation of wear-resistant layers with metastable structure, strengthening at wear / 
A.P. Cheiliakh , Y.A. Cheiliakh, N.E. Karavaieva, M.A. Ryabikina // Treatamientos Termicos (Heat Treatment of Metals). – Spain, 2014. - №143. – P. 35-36 (part 
1). (Журнал входит в базу данных Scopus, Web of Science). 
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3.Development of innovative ways of surface hardening by means of creation of wear-resistant layers with metastable structure, strengthening at wear / 
O.P. Cheiliakh, Y.A. Cheiliakh, Ryabikina M.A, N.E. Karavaieva // Treatamientos Termicos (Heat Treatment of Metals). – Spain, 2014 (part 2),  №144. – P. 25-26. 
(Журнал входит в базу данных Scopus, Web of Science). 
4. Effect of vanadium and chromium on the microstructural features of V-Cr-Mn-Ni spheroidal carbide cast irons / A.P. Cheiliakh, V. G. Efremenko, K. Shimizu, T. 
V. Kozarevskaya, K. Kusumoto, K. Yamamoto // International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. – China, November 2014, Volume 21, Issue 11, pp 
1096-1108 (Журнал входит в базу данных Scopus) 
5. Abrasive Wear Resistance of Spheroidal Vanadium Carbide Cast Irons / A.P. Cheiliakh  V. G. Efremenko., K. Shimizu, T. V. Kozarevs’ka, Yu. G. Chabak, H. 
Hara, K. Kusumoto // Journal of Friction and Wear. – 2013. - Vol. 34. - No. 6. - Pages 466–474 (Журнал входит в базу данных SCOPUS). 
 

2) Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  

1. Чейлях А. П. Влияние высокотемпературной термоциклической обработки на структуру и свойства цементованной стали 20ГЛ /  А. П. Чейлях, Н.Е. 
Караваева // Луцьк: Міжвузовський збірник «Наукові нотатки», 2015. - Вып. 50. – С. 238-243. 
2. Влияние легирования на температуру превращения «перлит  аустенит» в комплексно-легированных белых чугунах. / А.П. Чейлях, В.Г. Ефременко, 
Т.В. Пастухова,  К. Шимидзу, Ю. Г. Чабак// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту, 2015, № 1 (55). – С.113-121 
3. Разработка новейших способов комплексного создания износостойких слоев с метастабильной структурой, самоупрочняющихся при изнашивании /  
А.П. Чейлях, Я.А Чейлях., Н.Е Караваева., М.А  Рябикина // Днепропетровск: Сб. научн. трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение 
ГВУЗ «ПГАСА»,  2014. - Вып. 74. –  С. 72-76. 
4. Влияние легирования и термоциклической обработки на микроструктуру и износостойкость метастабільного Fe-Cr-Mn наплавленного метала / 
А.П. Чейлях, Я.А. Чейлях, В.В.Чигарев, Г.В  Шейченко // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: Сб. научных трудов. – В 
3 кн.. – Кн.. 2. – Технологи и оборудования механической и физико-технической обработки  Минск: ФТИ НАН Беларуси, 2013. – С.509-518. 
5.Влияние легирования на температуру превращения «перлит  аустенит» в комплексно-легированных белых чугунах. / А.П. Чейлях, В.Г. Ефременко, 
Т.В. Пастухова,  К. Шимидзу, Ю. Г. Чабак// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту, 2015, № 1 (55). – С.113-121 
 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 

1. Чейлях Я. А. Самоупрочняющиеся износостойкие сплавы : монография / Я. А. Чейлях, А. П. Чейлях, В. В. Чигарев. – Мариуполь : ООО «ППРС», 
2016. – 263 с. ISBN 978-617-7419-11-9 
2. Чейлях, А. П. Перспективные упрочняющие технологии обработки материалов : уч. пособие / А. П. Чейлях, Я. А. Чейлях, Ю. С. Самотугина. - 
Мариуполь : ООО ”ППНС”, 2016. - 378 с. ISBN 978-617-7413-01-0. 
3. Cheiliakh, A. P. Strengthening Technologies of Materials Treatment = Упрочняющие технологии обработки материалов : text-book / A. P. Cheiliakh, Y. 
A. Cheylyakh, Yu. S. Samotugina ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Pryazovskyi State Technical University. - Mariupol : PSTU, 2016. - 337 p. ISBN 
978-617-7413-02-7. 



 98

    4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: 
Підготовка кандидатів технічних наук (науковий керівник – професор Чейлях О.П. 

1.Шейченко Г.В. Створення економно легованих коризийно-стійких метастабільних аустенітно-ферритних сталей і управління їхніми 
властивостями. 2005 р.   
2. Олійник І.М. «Розробка економно легованих зносостійких чавунів з метастабільним аустенітом і способів управління їхніми 
властивостями» за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка. 2006 р.  
3. Ткаченко К.І. «Удосконалення хімічного складу та технології термічної обробки легованих сталей, які схилини до водневого окрихнення та 
флокеноутворення» за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка. 2009 р. 
4. Іващенко В.Ю. “Удосконалення технологиї термоціклічної обробки з метою підвищення властивостей інструменту для гарячої деформації 
металу” за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка. 2010 р. 

 
5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”: 
Координатор по Україні та учасник Міжнародного проекту модернізації учбових програм TEMPUS «MMATENG» по інженерному 

матеріалознавству. 
 
6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік: 
- Єгипет, м. Каїр (Таббінський металургійний інститут) - 8 год. (2006 р.) 
- Єгипет, м. Шарм-Ель-Шейх (2-га Середземноморська наукова конференція) – 4 год. (2009 р.)  
- Австрія, м Вельс (Технічний університет) - 4 год. (2011 р.) 
- Німеччина, Дюссельдорф (Інститут Макса Планка) - 4 год. (2012 р) 
- Японія, м Муроран (Муроранскій інститут технологій) - 6 год. (2011 р.), 6 год. (2012 р.), 8 год. (2013 р.), 8 год. (2015 р.) 
- Польща, м.Краків (Краківська політехніка ім. Т. Костюшка) - 10 год. (2014 р.), 6 год. (2015 р.) 
- Проведення  тренінгу на конференціх за програмою TEMPUS MMATING  у червні 2015 Краовський інститут матеріалознавства ім.. Т. Костющко 
(Польща) 
- Проведення  тренінгу на конференціх за програмою TEMPUS MMATING  у грудні 2015 Берлінський університет (Германія). 

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

Керівник тем:  
Керівництво науково-дослідними роботами (усього госпдоговирних робіт – 6, держбюджетних – 8). 
- Розробка ресурсозберігаючих технологій поверхневого зміцнення сталей, що реалізують фазові перетворення при експлуатації. (2009-2010 рр.) 
- Розробка наукоємних ресурсозберігаючих способів поверхневого зміцнення металовиробів створенням метастабільних фазово-структурних 

модифікацій. (2011-2012 рр.) 
- Розробка способів підвищення комплексу властивостей сталей та чавунів, що самозміцнюються при експлуатації. (2013-2014 рр.) 



 99

- Розробка нових технологій комплексного зміцнення сталей та чавунів створенням диференційованих метастабільних фазово-структурних шарів  
(2015-2016 рр.) 

- Міжнародний освітний проект ТЕМПУС «Модернизація освітних программ двох циклів (бакалавр, магістр) з інженерного матеріалознавства на 
основі компетентносного підходу відповідно до кращому досвіду болонського процесу» (MMATENG № 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-
JPCR), (2013-2017 рр.), д.т.н., проф.. Чейлях О.П. є координатором проекту в ПДТУ і в Україні. 
 
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 
студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук: Керівництво студентами, які отримали відзнаку за участь у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт (студ. Белозерцева Н., Морозова А., 2015 р.) 

 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 
установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

Проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  (з 2003р. по теперішній час.) 

Завідувач кафедри Матеріалознавства ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 1991-1993рр. 

Завідувач кафедри Металознавства і термічної обробки металів  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 2009-2016рр. 

Науковий керівник кафедри Металознавства і термічної обробки металів – по теперішній час. 

Дійсний член Нью – Йорський академії наук, з 1995р. по теперішній час. 

Академія міжнародної кадрової академії з 2012р. по теперішній час. 

Дійсний член Єгипетського суспільства з термічної обробки з 2011р. по теперішній час. 

International Federation of Heat Tretment and Surface Engeneering з 2011р. по теперішній час 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: 
Заступик Голови Спеціалізованої вченої ради Д.05201 (2013-по теперішній час.); 

          Опонент  дисертаційних робіт: 
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Офіційне опонування  дисертаційних робіт: - доктора технічних наук: 
- Колотілкін Олег Борисович дисертація „Розробка матеріалів для склоформувального устаткування з урахуванням дії силікатних розплавів”, що 
представлена на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 „Матеріалознавство” (2005 р.) 
- Слинько Георгій Іванович, дисертація за темою “Розвиток основ структуроутворення і керування властивостями фосфористих чавунів, 
які працюють в умовах циклічних навантажень та підвищених температур”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора 
технічних наук за спеціальністю 05.02.01 „Матеріалознавство” (2005 р.) 
- Дурягіна Зоя Антонівна за темою “Закономірності створення бар’єрних шарів з регульованим структурно-фазовим станом для оптимізації 
властивостей конструкційних матеріалів енергетичного обладнання”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук по 
спеціальності 05. 16. 01 - Металознавство та термічна обробка металів. 2005 р. 
Кандидата технічних наук: 
- Баранов Дмитро Олександрович, за темою «Підвищення якості чавуну шляхом механічної і теплової обробок», представлену на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.16.01 – Металознавство і термічна обробка металів. 2005 р. 
- Глотка Олександр Анатолійович «Розробка та аналіз структурно-фазового стану Ni-W та Fe-W стопів на основі важкотопкого W-Ni-Fe брухту 
для легування спеціальних матеріалів у газотурбобудуванні», яка представлена на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів. 2011 р. 

 
 12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 

1. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.03.06 – Металознавство і термічна обробка металів – диплом ДД № 003113 від 08.10.2003 р 
2. Професор на кафедрі «Прикладне матералознавство» - диплом ПР № 003084, від 21.10.2004 р. 
 
Єфременко В.Г. 
 
1) Наявність нукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН: 
  1.Effect of vanadium and chromium on the microstructural features of V-Cr-Mn-Ni spheroidal carbide cast irons / A.P. Cheiliakh, V. G. Efremenko, K. 
Shimizu, T. V. Kozarevskaya, K. Kusumoto, K. Yamamoto // International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. – China, November 2014, Volume 21, 
Issue 11, pp 1096-1108 (Журнал входит в базу данных Scopus) 
 2. Kinetic Parameters of Secondary Carbide Precipitation in High-Cr White Iron Alloyed by Mn-Ni-Mo-V Complex./ V. G. Efremenko, Yu.G. Chabak, 
M.N. Bryko // Journal of Materials Engineering and Performance, 2013. - Volume 22, Issue 5. - Page 1378-1385. (Журнал входит в базу данных SCOPUS). 
  3. Impact–abrasive–corrosion wear of Fe-based alloys: Influence of microstructure and chemical composition upon wear resistance. / V.G. Efremenko, K. 
Shimizu, T. Noguchi, A.V. Efremenko, Yu. G. Chabak.// Wear. – 2013. - Volume 305, Issues 1–2. - Pages 155–165. (Журнал входит в базу данных SCOPUS).   
 4. Effect of Destabilizing Heat Treatment on Solid-State Phase Transformation in High-Chromium Cast Irons / V.G. Efremenko,  K. Shimizu, Yu G. 
Chabak. // Metallurgical and Materials Transactions A. – 2013. – Volume 44А. – Pages 5434-5446. (Журнал входит в базу данных SCOPUS). 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  
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1.Сравнение износостойкости легированных чугунов в условиях лабораторных и стендовых испытаний. / В.Г. Ефременко, А.П. Чейлях, Т.В. 
Пастухова, Ю.Г. Чабак, М.Н. Брыков // Сравнение износостойкости легированных чугунов в условиях лабораторных и стендовых испытаний. Вісник 
ХНТУСГ ім. П. Василенка, випуск 158, 2015 р. С. 56-63. 

3.Межфазовое распределение химических элементов в комплексно-легированном белом чугуне / В.Г. Ефременко, А.П.Чейлях, Т.В. Козаревская, К. 
Шимидзу, Ю.Г. Чабак, А.В. Ефременко. // 

4. Ефременко В.Г. Износостойкость сталей и чугунов при абразивном изнашивании. / В.Г. Ефременко, М.Н.Брыков, А.В. Ефременко // Херсон: 
Гринь Д.С., 2014 – 364 с. 

8.Абразивная износостойкость чугунов со сфероидальными карбидами ванадия. К.Шимидзу, А.П. Чейлях, Т.В. Козаревская, Ю.Г. Чабак, Х. Хара, 
К. Кусумото // Трение и износ. – 2013. -  Т. 34. - № 6.- С.610-619. 
 

 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 
1. Износостойкость сталей и чугунок при абразивном изнашивании: монография / М.Н. Брыков, В.Г. Ефременко, А.В. Ефременко– Херсон: Гринь Д.С.–, 
2014. – 320 с. ISBN  978-617-7243-19-8. 
2.. Хлестов В.М. Дипломное проектирование термических подразделений : учебное пособие / В.М. Хлестов, В.Г. Ефременко. – Мариуполь : ПГТУ, 2010. 
– 185с. – ISBN 978-966-604-062-9. 
3. Ефременко В.Г. Материалы триботехнического назначения : учебное пособие / В.Г. Ефременко, Ю.Г. Чабак. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 230с. – ISBN 
978-966-604-166-4. 
 

 4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: 
 

 Науковий керівник двох здобувачів, що одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук, це: 
1. Чабак Ю.Г.  «Вдосконалення технології термообробки високо хромистих чавунів з метою підвищеня обробки різанням» (2014р.) 

      2. Пастухова Т.В.  «Вдосконалення состава чавунів зі сфероідальими карбідами ванадія з метою підвищення трибологічних властивостей та 
економічності легування» (2015р.) 

 
 5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”: 
Учасник Міжнародного проекту модернізації учбових програм TEMPUS «MMATENG» по інженерному матеріалознавству. 

 
6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 

навчальний рік: 
Лекції  для студетів, аспірантів та виклачів Муроранського інститута технологій  (Японія)  (2013, 2014 та 2015р.) 
8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 
Керівник госпдоговірних тем:  



 102

1.  Розробка складу сталі з метою підвищення  механічних властивостей помольних куль виробництва ПАО ММК «Азовсталь» (2012-2013р.) 
2. Розробка технології виробництва помольних куль підвищеної міцності виробництва ПАТ «ДМКД»   (2013-2014р.) 
3. Розробка технології виробництва молольих куль зі скрізним прогартуваням (2014-2015р.); 

Керівник  держбюджетних тем:  
1. Розробка технології підвищення техологічних те експлуатаційних властивостей високо вуглецевих сплавів з карбідною евтектикою (2013-

2014р); 
2. Підвищся експлуатаційної довговічності легованих чавунів та сталей з використанням поверхевої плазмової обробки (2015-2016р.) 
 
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 

студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук: 

Підготовка та керівництво студентськими роботами  : 
1.  Самбур Д.. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  (март 2013р.) 
2. Кравцов О., Чернявська К. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  (март 2014р.) 
3.Білозерцева Н., Петрова О. – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  (март 2016р.) 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

З 2014 р. завідувач кафедри Фізтки ДВНЗ «ПДТУ». 
 
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: 

 Член спеціалізованої вченої ради Д 29.051.02, офіційний опонент з захисту дисертацій: 
1. Власовець В.М. «Наукою основи створення високо вуглецевих сплавів з новими експлуатаційними властивостями» (05.16.01); Дис. докт. техн. 

наук; Харків, 2010р.; 
2. Плюта В.А. «Розробка складу зносостійкого економно легованого чавуну для використання у горно рудної промисловості» (05.16.01); Дис. 

канд. техн. наук; Дніпропетровськ, ВНТУМА, 2011р.; 
3. Суботіна М.Г. «Вдосконалення структури і складу спечених інструментаційних матеріалів на основі параметрів їх поведінки при мікро 

пластичній деформації» (05.16.01); Дис. канд. техн. наук; Маріуполь, ДВНЗ «ПДТУ», 2016р.; 
 

 12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 
Доктор технічних наук  атестат  ДД №005165  від 04 липня 2006р. 
Професор кафедри металознавства і термічної обробки металів,  атестат 12ПР № 005465 від 03 липня 2008 р. 
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Рябікіна М.А.: 

1) Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection, рекомендованих МОН: 

1. Ryabikina M.A. Development of innovative ways of surface hardening by means of creation of wear-resistant layers with metastable structure, strengthening 
at wear / O.P. Cheiliakh, Y.A. Cheiliakh, N.E. Karavaieva // Treatamientos Termicos (Heat Treatment of Metals). – Spain, (part 1) 2014. - №143. – P. 35-
36. SCOPUS 

2. Ryabikina M.A. Development of innovative ways of surface hardening by means of creation of wear-resistant layers with metastable structure, strengthening 
at wear / O.P. Cheiliakh, Y.A. Cheiliakh, N.E. Karavaieva // Treatamientos Termicos (Heat Treatment of Metals). – Spain, 2014 (part 2),  №144. – P. 25-26. 
SCOPUS 

3. Рябикина М.А. Влияние параметров изотермической обработки на структурообразование и свойства стали Х70 / М.А. Рябикина, Ф.К. Ткаченко, 
Н.В. Ткаченко // Science and education a new dimension, Technical science. – Budapest, 2013. – C. 79-84. GLOBAL IMPACT FACTOR (GIF):  0.545 

4. Рябикина М.А. Структура и свойства стали 40Х после импульсно-плазменной обработки с использованием титанового електрода/А.П. Чейлях, 
Ю.Ю. Куцомеля, В.И. Федун// Science and education a new dimension, Technical science. – Budapest, 2013. – C. 85-89. GLOBAL IMPACT FACTOR 
(GIF): 
 0.545 
 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, 
та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень; 

1. Рябикина М.А. Комплексное влияние углерода, ниобия и ванадия на механические свойства конструкционной стали S355N/ М.А. Рябикина, В.Е. 
Ставровская // Вісник ПДТУ, Серія: Технічні науки. - Вип. 29. - Маріуполь, 2014. – С. 80-84.  

2. Рябикина М.А. Моделирование влияния параметров диффузионного хромирования на эксплуатационные и физико-механические свойства сталей 
для щтампового инструмента. / М.А. Рябикина, А.П. Чейлях, Ю.Ю. Куцомеля// Вісник ПДТУ, Серія: Технічні науки. - Вип. 29. – Маріуполь, 2014. 
-  С. 56-64. 

3. Рябикина М.А. Влияние закалки на структуру, состав метастабильного остаточного аустенита и абразивную износостойкость цементованных 
конструкционных сталей /А.П. чейлях, М.А. Рябикина, Н.Е. Караваева // Вісник ПДТУ, Серія: Технічні науки. - Вип. 25. - Маріуполь, 2012. – С. 
95-101.  

4. Рябикина М.А. Разработка новейших способов комплексного создания износостойких слоев с метастабильной структурой, самоупрочняющихся 
при изнашивании/А.П. Чейлях,  Я.А. чейлях, Н.Е. Караваева, М.А. Рябикина// Сб. научн. трудов. Строительство, материаловедение, 
машиностроение. Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2014. - Вып. 74. –  С. 72-76. 

5. Рябикина М.А. Влияние параметров импульсно-плазменной обработки на структурообразование и свойства стали 40Х/А.П. Чейлях, Ю.Ю. 
Куцомеля, В.И. Федун, М.А. Рябикина// Сб. научн. трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение. Днепропетровск: ГВУЗ 
«ПГАСА», 2014. - Вып. 73. –  С. 235-239. 

 
5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”: 
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Учасник Міжнародного проекту модернізації учбових програм TEMPUS «MMATENG» по інженерному матеріалознавству. 
  

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 
Кандидат технічних наук  диплом КН №001506  від 29.12.1992 р. 
Доцент кафедри металознавства і термічної обробки металів,  атестат ДЦ АР № 003127 від 27.12.1995р. 
 
Гаврилова В.Г. 
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  
1.  Ткаченко Ф.К. Анализ параметров электронного газа в металлах  IV периода / Ф.К. Ткаченко, В.Г. Гаврилова, К.И. Ткаченко // Вестник ПГТУ, 

вып. 20, 2010. – С. 102-105. 
2. Харлашин П.С.  Исследование процессов теплопередачи в конвертере при факельном торкретировании футеровки / П.С. Харлашин, В.Г. 

Гаврилова, О.Н. Чемерис, А.Н. Яценко, Романов О.И. // Металлургическая и горнорудная промышленность, вып. 12, Днепропетровск, 2010.- С.199-201. 
3.  Харлашин П.С. Определение активности мышьяка в жидком железе аналитическим методом / П.С. Харлашин, В.Г. Гаврилова, М.А. 

Григорьева // Сб. «Вестник ПГТУ». Серия: Технические науки, № 2 (23). Мариуполь, 2011. – С. 19-22. 
4. Гаврилова В.Г. Определение активности мышьяка и фосфора в жидких сплавах бинарной системы железо- мышьяк / В.Г. Гаврилова, П.С. 

Харлашин, М.А. Григорьева // Актуальные проблемы современной металлургии.: Сб. науч. Трудов, посвященный 100- летию со дня рожд. проф. М.Я. 
Меджибожского.  Маріуполь: ПДТУ, 2012.- С.57-68.  

 5. Gavrilova V.G. On the possibility of using of different rolled sheet steel for manufacture of railway tankcars-containers / V.G. Gavrilova, A.B. Gogol, 
V.A. Rusetsky //  Intermational Scientific-Methodological Conference “How to teach material sciences: new approaches and experiences from the mmateng 
project”, Politechnica Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, Krakow-Mariupol,  Juli 23- Krakow: Politechnica Krakowska,2015.-P. 33-35. 

6.  Гаврилова В.Г. Аналіз возможности применения различніх материалов для изготовления деталей кузовов в практике автомобилестроения /В.Г. 
Гаврилова, М.В. Помазков, Н.Е. Мак-Мак //  Вісник Призовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2015-Вип. 31. -42-50. 

7. Гаврилова В.Г. Влияние температурі закалки из межкритического интервала на характер деформационного упрочнения стали Х70/ В.Г. 
Гаврилова, Н.Е. Мак-Мак, М.А. Григорьева//  Журнал инженерніх наук. : Зб. науч. тр.Сумі: СТУ, 2016. -154-159. 

 
5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”: 
Учасник Міжнародного проекту модернізації учбових програм TEMPUS «MMATENG» по інженерному матеріалознавству. 

  
12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 

Кандидат технічних наук  атестат  ДК №010600  від 16 травня 2001. р. 
Доцент кафедри металознавства і термічної обробки металів,  атестат 02ДЦ №014588 від 16 червня 2005р. 
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Кухар В.В.: 
3) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН: 
1. Development of alternative technology of dual forming of profiled workpiece obtained by buckling / V. Kukhar, V. Burko, A. Prysiazhnyi, E. Balalayeva, 

M. Nahnibeda // East-European Journal of Enterprise Technology. – 2016. – No. 3/7 (81). – pp. 53–61. – ISSN 1729-3774. – DOI: 10.15587/1729-4061.2016.72063  
2. Analysis of die-forging variants of geometrically complex forging in Deform 3D package / V. V. Kukhar, R. S. Nicolenko, V. A. Burko // Metallurgical 

and Mining Industry. – 2016. – № 1. – P. 18–24. – Режим доступу : // http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/english-edition/MMI_2016_1/4_Kukhar.pdf  
3. Kukhar V. V. Producing of elongated forgings with sharpened end by rupture with local heating of the workpiece method / V. V. Kukhar // Metallurgical 

and Mining Industry. – 2015. – № 6. – P. 122–132. – Режим доступу : // http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/MMI-6/016-Kukhar.pdf 
4. Kukhar V. V. Experimental research of distribution of strains and stresses in work-piece at different modes of stretch-forging with rotation in combined 

dies / V. V. Kukhar, O. V. Vasylevskyi // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. – № 3. – С. 71–78. – Режим доступу :  //  
http://www.metaljournal.com.ua/assets/ Archive/en/MMI3/14.pdf 

5. Die-Forging of Copper Forgings with Preliminary Forming of Work-Piece Barrel Profile / V. V. Kukhar, V. A. Burko, O.V. Vasylevskyi, R. S. Nikolenko 
// HCTL Open International Journal of Technology Innovations and Research (IJTIR). – April 2015. – Volume 14. – eISSN: 2321-1814, ISBN (Print): 978-1-62951-
946-3. – Режим доступу : // http://ijtir.hctl.org/vol14/ IJTIR_Article_201504002.pdf  

6. Calculation of Universal Elastic Compensator Applied to the Pressing-Extrusion Operation / V. V. Kukhar, E. Yu. Balalayeva, O. A. Tuzenko, V. A. 
Burko // Multidisciplinary Journal of Research in Engineering and Technology (Open Access, M18-2-3-7-2015). – Volume 2, Issue 3. – P. 593–604. – ISNN: 2348-
6953. – Режим доступу : // http://www.mjret.in/V2I3/M18-2-3-7-2015.pdf  

7. Balalayeva E. Yu. The computer-aided method of calculation of universal elastic rotary compensator for the “Press-and-Die” system errors of crank press 
for drawing-forming operation / E. Yu. Balalayeva, V. V. Kukhar, O. V. Hrushko // HCTL Open Science and Technology Letters. – August, 2014. – Volume 6. –  
14 p. – e-ISSN: 2321-6980; ISBN (Print): 978-1-62951-779-7. 

8. Kukhar V. V. Form changing and stress-strain state at different modes of stretch forging of billets with rotation in combined anvils / V. V. Kukhar, 
O. V. Vasylevskyi // HCTL Open Science and Technology Letters. – June, 2014. – Volume 5. – 21 p. – e-ISSN: 2321-6980; ISBN (Print): 978-1-62951-400-0. – Режим 
доступу :  // http://www.hctl.org/stl/vol5/STL_Article_201406001.pdf  
 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  

1. Исследование упругой деформации эластичных элементов штамповой оснастки / А. С. Анищенко,  В. В. Кухарь, А. Г. Присяжный, В. В. Глазко, 
С. Г. Ясько // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 4–13. 

2. Кухарь В. В. Реализация конечно-разностной модели контактного теплообмена при остывании заготовки на плоском бойке после градиентного 
нагрева / В. В. Кухарь, О. А. Тузенко, Е. Ю. Балалаева // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. / ДГМА. – Краматорск : ДГМА, 2016. – № 1 (42). 
– С. 19–27. 

3. Розробка автоматизованої методики апроксимації діаграм рекристалізації для вибору термомеханічних режимів кування, що підвищують 
експлуатаційні властивості поковок валів / В. В. Кухар, О. О. Тузенко, О. Ю. Балалаєва, О. В. Василевський // Вісник Вінницького політехнічного 
інституту / ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – № 2. – С. 123–130. – ISSN 1997-9266.  
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4. Пат. 100486 (UA, Україна), МПК (2015.01) В 21 К 1/00, В 21 J 5/00. Бойки для профілювання заготовок / Кухар В. В., Ніколенко Р. С. : Заявник 
та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет». – № u201501389; заявл. 19.02.2015; опубл. 
27.07.2015, Бюл. № 14. – 3 с. 

5. Kukhar V. V. Software development for modeling of universal elastic rotary compensator for the “press-and-die” system errors of crank press for 
drawing-forming operation / V. V. Kukhar, E. Yu. Balalayeva, O. A. Tuzenko // Захист металургійних машин від поломок : міжвуз. зб. наук. пр. / ПДТУ. – 
Маріуполь, 2014. – Вип. 16. – С. 124–130. 

 
 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 

або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 
1. Анализ пластического формоизменения в частных задачах ковки и штамповки : монография / В. А. Гринкевич, В. В. Кухарь, М. В. Краев, В. А. 
Бурко. – Мариуполь : изд-во ЗАО «Газета “Приазовский рабочий”», 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-8208-78-2. (власний внесок – 30 %) 
2. Кухарь В. В. Сравнительный анализ энергетической эффективности способов безручьевого профилирования заготовок [Текст] / В. В. Кухарь // В кн. : 
Пластическая деформация металлов = Plastic Deformation of Metal : коллективная монография / Под общ. ред. проф. А. Н. Головко (Edited by prof. 
O.M. Golovko). – Днепропетровск : Акцент ПП, 2014. – С. 316–324. – ISBN 978-617-7109-18-0. 
3. Основы безопасности и спасения на воде [Текст] : учебное пособие / В. Н. Зюзь, В. В. Кухарь, Т. Г. Данилова, В. А. Балухтина; под ред. 
проф. В. В. Кухаря.  – Мариуполь : из-во ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 293 с. – ISBN 978-966-604-149-7.  (власний внесок – 25 %) 
4. Акватуризм и основы безопасности [Текст] : учебное пособие / В. Н. Зюзь, В. В. Кухарь, И. Ф. Марченко, В. А. Балухтина; под ред. проф. В. В. Кухаря.  
– Мариуполь : из-во ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 270 с. – ISBN 978-966-604-165-7 (воасний внесок – 25 %) 
5. Кухарь В. В. Профилирование заготовок продольным изгибом под объемную штамповку поковок с изогнутой осью : монография / В. В. Кухарь. – 
Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 181 с. – ISBN 978-966-604-171-8. 
6. Каргін Б.С. Инновационные технологии изготовления, испытания и опыт внедрения технологических смазок для обработки металлов давлением : 
учебное пособие / Б. С. Каргин, В. В. Кухарь, С. Б. Каргин ; под общей редакцией проф. Б. С. Каргина. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 132 с. – ISBN 978-
966-604-170-1. (власний внесок – 30 %) 
7. Каргин С. Б. Инновационные технологии ковки валов : монография / С. Б. Каргин, Б. С. Каргин, В. В. Кухарь. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 145 с. – 
ISBN 978-966-604-169-5. (власний внесок – 25 %) 
8. Кухарь В. В. Основы экологии : учебное пособие / В. В. Кухарь, В. Л. Монин. Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 159 с. – ISBN 978-966-604-172-5. (власний 
внесок – 80 %) 
 

 4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: 
 

Кухар В.В. – науковий керівник трьох здобувачів, що одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук, це: 
- Бурко В. А. Удосконалення технології гарячого об’ємного штампування попереднім осаджуванням заготовок профільними плитами : дис. … канд. 

техн. наук : 05.03.05 : захист 18.03.2011 р. / Бурко Вадим Анатолійович. – Маріуполь (ДВНЗ «ПДТУ»), 2011. – 237 с. (Захист 18.03.2011 р. у 
Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля, м. Луганськ); 
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- Балалаєва О. Ю. Підвищення якості штампованих металовиробів на основі удосконалення конструкцій і методик розрахунку пружних компенсаторів 
системи «прес-штамп» : дис. … канд. техн. наук : 05.03.05 : захист 20.12.2012 р. / Балалаєва Олена Юріївна. – Маріуполь (ДВНЗ «ПДТУ»), 2012. – 279 с. 
(Захист 20.12.2012 р. у Донбаській державній машинобудівній академії, м. Краматорськ); 

- Каргін С. Б. Удосконалення процесу кування валів на основі застосування профільованого інструменту : дис. … канд. техн. наук : 05.03.05 : захист 
26.06.2013 р. / Каргін Сергій Борисович. – Маріуполь (ДВНЗ «ПДТУ»), 2013. – 215 с. (Захист 26.06.2013 р. у Донбаській державній машинобудівній 
академії, м. Краматорськ) 

 
 5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”: 

Кухар В.В. приймав участь: - Міжнародний проект "Tempus” (“Promeing"), ДВНЗ «ПДТУ», виконавець, 2010/2011; - Грант № 16/13 Міністерства освіти і 
науки України згідно з цільовою науково-технічною соціальною програмою «Наука в Університетах» (ДВНЗ «ПДТУ», Маріуполь). Розділ I 1 03 DK 015-
97 «Дослідження в області енергетики» : «Розробка нових принципів перетворення хімічної енергії в електричну у водневій енергетиці на основі 
нанорозмірних гетерогенних структур і нанодіодів Шотткі», дослідник, 2013. 

6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік: 

Лекції магістрам з англомовними презентаціями. 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з 
вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України: 

Учасник робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України (розроблені освітні стандарти бакалавра з металургії, спеціаліста і магістра з 
обробки металів тиском) 

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

Керівник тем:  
- «Управління теплообмінними процесами при енергозберігаючому градієнтному нагріванні заготовок та розробка енергоощадних електротермічних 

нагрівачів» (2015-2016 рр., № ДР 0115U000171); 
- «Дослідження і оцінка міцностних і геометричних характеристик гнутих профілів виробництва ПП «ДАНВІС» (2011 р., № ДР 0111U007447); 
- «Дослідження міцностних властивостей стальних профілів у місцях стикового зварювання з наступним профілюванням» (2010 р., 

№ ДР 0110U004625);  
- «Розробка заходів по стабілізації геометричних і фізико-механічних характеристик напівфабрикатів для штампування і об’ємного  брикетування в 

умовах виробничих площ ТОВ «Стредл файненс груп» (2009 р., № ДР 0109U000796);  
- «Випробування армуючих профілів і визначення їх міцностних і геометричних характеристик» (2008 р., № ДР 0108U007919);  
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Кухар В. В. – член редакційних колегій іноземних міжнародних рецензованих наукових видань: «HCTL Open International Journal of Technology Innovations 
and Research (IJTIR)», «HCTL Open Science and Technology Letters (STL)», «International Journal of Research in Science & Technology (IJRST)», «International 
Journal of Inventions in Engineering & Science Technology (IJIEST)», «International Journal of Innovations in Scientific Engineering (IJISE)» та вітчизняного фахового 
видання «Захист металургійних машин від поломок».  

 
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 

студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук: 

Робота у журі ІІ етапу Олімпіади зі спеціальності – 2005-2007 рр, 2013 р. 
 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

З 2014 р. завідувач кафедри обробки металів тиском ДВНЗ «ПДТУ». 
 
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: 

Кухар В.В. – член спеціалізованої вченої ради Д 29.051.02, офіційний опонент з захисту дисертацій: 
Музичук Василь Іванович. «Удосконалення технологічних процесів холодного формозмінювання з однотипним механізмом деформації на основі теорії 

деформуємості» (05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; Вінниця, ВНТУ, 2006. (29.09.2006 р.). 
Усатюк Дмитро Андрійович. «Удосконалення процесу деформування та розробка поковок підвищеної точності з використанням методу скінчених 

елементів» (05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; Луганськ, СНУ ім. Володимира Даля, 2007. (17.05.2007 р.). 
Шрамко Олександр Вікторович. «Обґрунтування і розробка раціональної технології виготовлення залізничних коліс підвищеної якості з урахуванням 

історії деформування» (05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; Дніпропетровськ, НМетАУ, 2007. 
Кіриця Інна Юріївна. «Удосконалення процесів холодного пластичного деформування при отриманні вісесиметричних заготовок з глухим отвором» 

(05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; Вінниця, ВНТУ, 2008. (10.04.2008 р.) 
Співак Олександр Юрійович. «Вплив холодної деформації волочінням на властивості тонких термопарних дротів» (05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; 

Вінниця, ВНТУ, 2010. (03.12.2010 р.). 
Деревенько Ірина Анатоліївна. «Удосконалення технологічних процесів холодного об’ємного штампування на основі формування моделі матеріалів» 

(05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; Вінниця, ВНТУ, 2013. (25.10.2013 р.) 
Васильченко Тетяна Олександрівна. «Вдосконалення конструкції та підвищення технічного рівня планетарного приводу кривошипних пресів» 

(05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; Луганськ, СНУ ім. Володимира Даля, 2013. (01.11.2013 р.). 
Агарков Віктор Васильович. «Удосконалення універсально-збірних переналагоджуваних штампів шляхом оптимізації конструктивних параметрів 

компонувань в умовах машинобудівного виробництва» (05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; Харків, НТУ «ХПІ», 2013. (25.12.2013 р.). 
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Алтухов Олександр Валерійович. «Удосконалення технології отримання заготовок з ультрадрібнозернистою структурою методами інтенсивної 
пластичної деформації» (05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; Краматорськ, ДДМА, 2015. (03.07.2015 р.). 

 Явтушенко Олександр Вікторович. «Розвиток теоретичних основ методів розрахунку і проектування систем кривошипних пресів» (05.03.05); Дис. … 
докт. техн. наук; Кременчук, КНУ імені Михайла Остроградського, 2015. (20.11.2015 р.). 

 Ремез Олег Анатолійович. «Розвиток методу розрахунку раціонального режиму прокатки сталей, схильних до підвищеного розширення, в витяжних 
калібрах безперервних станів» (05.03.05); Дис. … канд. техн. наук; Дніпропетровськ, НМетАУ, 2016. (29.03.2016 р.) 

Хорольський Володимир Леонідович. «Удосконалення технології виробництва пласких листових заготовок з фасками під зварювання» (05.03.05); Дис. 
… канд. техн. наук; Кременчук, КНУ імені Михайла Остроградського, 2016. (04.07.2016 р.). 

 
 12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 
Доктор техн. наук 132 Матеріалознавство (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском), ДД № 002570 від 10 жовтня 2013 р., «Розвиток наукових основ 
безрівчакового профілювання заготовок та удосконалення технологій об’ємного штампування на пресах»,  
Професор кафедри обробки металів тиском, 12ПР № 010356 від 28 квітня 2015 р. 

 
 Присяжний А.Г.:   

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection, рекомендованих МОН: 

1. Development of alternative technology of dual forming of profiled workpiece obtained by buckling / V. Kukhar, V. Burko, A. Prysiazhnyi, E. Balalayeva, 
M. Nahnibeda // East-European Journal of Enterprise Technology. – 2016. – No. 3/7 (81). – pp. 53–61. – ISSN 1729-3774. – DOI: 10.15587/1729-4061.2016.72063  

2.  Comparison of Lubricants in Cold Thin-Sheet Rolling / V. I. Kaplanov, A. V. Shemyakin, A. G. Prisyazhnyi, E. V. Kaplanova, N. V. Leporskaya // Steel 
in Translation. – 2011. – Vol. 41, No. 11. – рр. 951–953. 

3. Simulation of contact friction in the hot rolling of steel sheet / V. I. Kaplanov, A. G. Prisyazhnyi // Steel in translation.  – 2008. – Vol. 38, No. 9. – pp. 
714–718. 

 
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  
1. Капланов В. И. Математическое моделирование зависимости показателей контактного трения от факторов холодной прокатки тонколистовой 

стали с технологическими смазками / В. И. Капланов, А. Г. Присяжный // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2011. – №47. – С. 84–92. 

2. Сатонин А. В. Развитие инженерных методов расчета напряженно-деформированного состояния валкового узла четырехвалковых рабочих 
клетей широкополосных станов / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, А. Г. Присяжный // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : 
ДГМА, 2012. –  
№ 4 (33). – С. 266–272. 

3. Присяжный А. Г. Уточненный метод расчета сил, действующих на подшипники рабочих валков станов холодной прокатки тонколистовой 
стали / А. Г. Присяжный, М. Г. Коренко, В. С. Сотсков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПІ». – 
2013. – № 43 (1016) – С. 201–206. 
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4. Присяжный А. Г. Повышение качества холоднокатаных полос за счет прогнозирования степени использования запаса пластичности / А. Г. 
Присяжный // Металл и литье Украины. – 2014. – № 4. – С. 16–19. 

5. Коновалов Ю. В. Возможные варианты организации производства жести и холоднокатаного листа в Украине / Ю. В. Коновалов 

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

Відповідальний виконавець теми : «Управління теплообмінними процесами при енергозберігаючому градієнтному нагріванні заготовок та 
розробка енергоощадних електротермічних нагрівачів» (2015-2016 рр., № ДР 0115U000171); 

 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

З 2010 р. – заступник завідувача кафедри обробки металів тиском ДВНЗ «ПДТУ».  
З 2016 р. – заступник відповідального секретаря приймальної комісії ДВНЗ «ПДТУ». 

 
 

Каргін Б.С.:  
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН: 
Analiza  procesu tłoczenia dennic na gorąco / B.S. Kargin, T. Sleboda, О.O. Lypchanskyi //Prace XLIII szkoły inżynierii materiałowej, Monografia pod 

redakcją prof . Jerzego Pacyny, AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, Widział inżynierii metali i informatyki przemysłowej, Kraków-Rytro, 27÷30 IX , 2015, С.340-
344. 

 
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  
1. Исследование влияния ультразвуковых колебаний на эффективность технологических смазок / Каргин Б.С., Анищенко А.С., Ткачев Р.О., 

Воронина Н.А.// Вiсник ПДТУ.Сер.:Технiчни науки: Зб. наук. праць: ДВНЗ «ПДТУ», 2015.– вип.30.–т.1 .–Мариуполь, 2015. – с.136-140. 
2. Каргин Б.С. Исследование эффективности технологических смазок при горячей штамповке жаропрочных сплавов / Каргин Б.С., Каргин С.Б., 

Бурлуцкий А.С. // Вiсник ПДТУ.Сер.:Технiчни науки: Зб. наук. праць: ДВНЗ «ПДТУ», 2015.– вип.30.–т.1 .–Мариуполь, 2015. – с.120-126. 
3. Липчанский А.А. Разработка и исследование эффективных способов уменьшения окалино-образовния при нагреве листовых заготовок / А.А. 

Липчанский, Б.С. Каргин // Захист металлургiйних машин вiд поломок Сб.наук. пр.-вип.16. ПДТУ, Мариуполь, 2015. – с.75-79. 
4. Пат. 87183 (UA, Україна), МПК (2013.01) В 21 J 5/00. Каргін Б. С., Каргін С. Б.,  Аніщенко О. С., Ніколенко Р. С., Ніколенко, В. В., Безлюдний 

Д. С. – Заявник та патентовласник Держ. вищ. навч. заклад «Приазовський державний технічний університет». – № u201310013; заявл. 12.08.2013; опубл. 
27.01.2014, Бюл. № 2 – 3 с. 
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5. Разработка и исследование методов повышения эффективности водно-графитовых технологических смазок /. Б.С. Каргин, С.Б. Каргин // Захист 
металлургiйних машин вiд поломок : Сб.наук. пр.- вип.16. – Мариуполь ПДТУ, 2015 – с.185-189. 
 

 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 

1. Инновационные технологии изготовления, испытания и опыт внедрения технологических смазок для обработки металлов давлением : учебное 
пособие / Б. С. Каргин, В. В. Кухарь, С. Б. Каргин ; под общей редакцией проф. Б. С. Каргина. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 132 с. – ISBN 978-966-604-
170-1. (власний внесок – 50 % ) 

2. Каргин С. Б. Инновационные технологии ковки валов : монография / С. Б. Каргин, Б. С. Каргин, В. В. Кухарь. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 
145 с. – ISBN 978-966-604-169-5. (внесок Каргіна Б.С. – 25 %) 

 
 4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: 

Каргін Б.С. – науковий керівник 1 здобувача, що одержав документ про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук, це: 
Мкртчян Єгор Арутюнович. (05.03.05 – процеси та машини обробки тиском), ДК № 031760 від 29 вересня 2015 р., 2015 р., «Удосконалення процесу 

виготовлення кореня гострякової рейки на основі відкритого безоблойного штампування». 
 
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 

студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук: 

Ст. Іванов Д.О., гр.. МД-09, ІІІ місце на Олімпіаді зі спеціальності 2013 р. 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 
установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

Декан – 2001-2007 р., Зав кафедрою КШВ 1988 – 2013 рр., Перший проректор - 1983-1988 рр. 
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: 
Офіційний опонент у наукових радах ДДМА (Краматорськ) та інш.  

 12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 
Атестат Професора - ПР № 005023 від 26 квітня 1990 р., Заслужений працівник народної освіти України. Посвідчення  № 131 від 30 квітня 1991 р 
 

Чигарьов В.В.: 
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1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 
Core Collection, рекомендованих МОН:  

1. Материалы и способы електроконтактного упрочнения деталей / В.В. Чигарев, Е.А. Цыс // Сварочное производство. –2015.-№1(950).– С.29-33. 
2. Deformation peculiarities of bodi of slag car pan /V.V. Chigarev, D.A. Rassokhin // Metallurgical and Mining Industry.- 2014.- No.3.- P.41-44. 
3. Improving the technolo-gical conditions of drawing flux-cored welding wires / V.V. Chigarev, P.A.Gavrish,  E.P.Gribkov // Welding International. – August 

2013. – Р.1-3. 
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:  
1. Применение метода сварки для повышения надёжности чаши доменного шлаковоза / А.В.Лоза, В.В. Шишкин, В.В. Чигарев, Д.А.Рассохин // 

Вістник ПДТУ: збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ. – 2015.- Вип. 31. – С.87 – 93. 
2. Исследование свойств порошковой проволоки для наплавки под флюсом железо-кобальт-молибденовых сплавов/ В.В. Чигарев, Д.М. Голуб, Д.А. 

Волков // Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии: Сборник научных трудов.- Краматорск, 2014.- №1(32). – С.234-
239. 

3. Флюс для електродугового наплавлення аустенітними порошковими дротами Патент на корисну модель /В.В. Чигарев, В.Л. Малинов, А.М. Зусин. 
№92676 від 26.08.2014. 

4. Исследование зависимости удельного электрического сопротивления от дефектов сварного шва меди со сталью при усталостных испытаниях / 
В.В. Чигарев, П.А.Гавриш, В.С.Пикуз // Вістник ПДТУ: збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – Вип. 27. – С.130 – 134. 

5. Установка для сварки тонколистового метала / В.В. Чигарев, Н.А. Макаренко, А.А.Богуцкий, Н.А.Грановская // Захист металургійних машин від 
поломок: збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – Вип. 15. – С. 204 – 207. 

 
 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або 

вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 
 
Паяння матеріалів / Г.В.Єрмолаєв, В.В.Квасницький,  В.Ф. Квасницький, В.В. Чигарьов та ін. - Миколаїв: НУК, 2015. – 340 с. ( 56 с. -16,5 % ) 
 
 4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня: 
Зусін Антон Михайлович – дисертація на здобуття наукового ступеня «кандидат технічних наук» за спеціальністю 05.03.06– Зварювання та 

споріднені процеси і технології. Рішення про присудження наукового ступеня «кандидат технічних наук» № 161 від 25.02.2016 
Щетинін Сергій Вікторович – дисертація на здобуття наукового ступеня «доктор технічних наук» за спеціальністю05.03.06 – зварювання та 

споріднені процеси і технології. Рішення про присудження наукового ступеня «доктор технічних наук» № 005109 від 29.09.2015 
Всього підготовлено 7 докторів технічних наук, 25 кандидатів технічних наук 
 
 5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”: 
Договор про творчу, наукову та прикладну співпрацю з Мексиканською компанією з дослідження матеріалів 

(CorporacionMexicana deinvestigation enMateriales, S.A. deC.V.)  
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7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з 
вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України: 

1. 2010 -2014 член ВАК  

2. 1. 2010 -2014 член ДАК  

8) виконання функцій або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

Керівництво держбюджетною науково-дослідною роботою: 
1. Теоретичні і технологічні основи наплавлення та зварювання, 2012р. (№0111И009184) 
2. Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання, 2013р. (№0112И005777)  
3. Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і наплавлювальних процесів, 2014р. (№0113И0096281) 
4. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 
5. Розробка науково-технологічних основ зварювання та наплавлення, 2016р. (№0115И004959) 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 
студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук: 

1. Конкурс науково-дослідних робот студентів за напрямом «Зварювання», Кіровоградський національних технічний університет, м. Кіровоград, 
2016р. ІІ місце – ст. Романчук Г.С 

2. Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом «Зварювання» 2014-2016 рр.  
2014 р. - ІІ місце, ст. Ніколаєва В. 
2015 р. - ІІ місце ст. Меркулов А.В. 
2016 р. – ІІ місце, ст. Єгоров В.О. 
 
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 

установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

 
Завідувач кафедрою «Металургія і технологія зварювального виробництва» (з 1986 р.) 
 
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: 
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Член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 
05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології, технічні науки; 
05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів, технічні науки; 
05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів, технічні науки 
Наказ Міністерства освіти та науки України № 1528 
 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 
 
Доктор технічних наук, 05.03.06 –«Зварювання та споріднені технології», 1991 р.,  «Металургійні та технологічні основи наплавлення зносостійких 

сплавів порошковими стрічками», професор кафедри металургії і технології зварювального виробництва, 1992р. Заслужений діяч науки і техніки 
України, 2013 р. 
 
 
  

Проректор з нукової роботи           І.А.Ленцов 
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 Таблиця 7.3.1 
 

Якісний склад випускової кафедри «Матеріалознавство» зі 
спеціальності 132 «Матеріалознавство» 

 

 Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника та 

членів проектної 
групи 

Найменування посади 
(для сумісників – 

місце основної 
роботи, найменування 

посади) 

Найменування 
закладу, який закінчив 

викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 

звання, за якою 
кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно 

Стаж науково-
педагогічної та/або 

наукової роботи 

Інформація про 
наукову діяльність 

(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, 
участь у конференціях 
і семінарах, робота з 

аспірантами та 
докторантами, 

керівництво науковою 
роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, дата 
видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Малінов  
Леонід  
Соломонович 

Завідуючий 
кафедрою, професор 
кафедри 
матеріалознавства 

Уральський 
політехнічний 
інститут (УПІ) ім. 
С.М. Кірова в 1956 р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-
металург 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-
Металознавство та 
термічна обробка 
металів), професор 
кафедри 
матеріалознавства, 
тема дисертації 
«Разработка 
экономнолегированных 
высокопрочных сталей 
и способов упрочнения 
с использованием 
принципа 
регулирования 
мартенситных 
превращений». 

60 Наведено у додатку В «Інженерне 
матеріалознавство», 
Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», № 12СПВ 
002018 від 25.09.2013 
р. 
 

Ткаченко Ігор 
Федорович 

Професор кафедри 
матеріалознавства 

Ждановський 
металургійний 
інститут (ЖДМІ) в 
1978 р. 
Металознавство та 
термічна обробка 

Доктор технічних наук 
(05.16.01- 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів), тема 
дисертації «Развитие 

30 Наведено у додатку В Атестат професора 
кафедри 
матеріалознавства 
12ПР № 007948 від 
26.09.2012 р. 
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металів, інженер-
металург 

научных и 
методологических 
основ прогнозирования 
и оптимизации 
составов и технологии 
термического 
упрочнения 
комплексно 
легированных сталей» 

Малишева  
Інна  
Юхимівна 

Доцент кафедри 
матеріалознавства  

Приазовський 
державний технічний 
університет (ПДТУ) 
в 1997 р. 
Матеріалознавство в 
машинобудуванні, 
інженер-механік 

Кандидат технічних 
наук (05.16.01-
Металознавство та 
термічна обробка 
металів), доцент 
кафедри 
матеріалознавства, 
тема дисертації 
«Повышение 
абразивной и ударно-
абразивной 
износостойкости 
сталей и чугунов за 
счет метастабильного 
аустенита» 

15 
 

 Наведено у додатку В 1. Підвищення 
кваліфікації: стажування 
(тренінги) в 
Краківському 
політехнічному 
університеті ім. Тадеуша 
Костюшко (Польща) в 
рамках реалізації 
міжнародного проекту 
«Модернізація 
навчальних планів 
дворівневої програми 
підготовки 
(бакалаври/магістри) з 
інженерного 
матеріалознавства на 
основі компетентного 
підходу та найкращого 
досвіду з впровадження 
положень Болонського 
процесу (MMATENG)» 
за дисциплінами: 
«Project Management», 
«Transferable Skills, «Thin 
Films in Energy Saving 
Technologies», «Materials 
From Renewable 
Sources», «Nano 
Materials», etc., 
Workshops: Eco Audit 
Tool and CES EduPack 
2015, 
Cracow, Poland, 19 July-
02 August 2015, 
Certificate of attendance  
№ 24/2015/MMATENG. 
 
2. «Інженерне 
матеріалознавство», 
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Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», № 12СПВ 
140050 від 02.09.2015 
р. 

Олійник Інна 
Михайлівна 

Доцент кафедри 
матеріалознавства 

Ждановський 
металургійний 
інститут (ЖДМІ) в 
1989 р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-
металург 

Кандидат технічних 
наук (05.16.01-
Металознавство та 
термічна обробка 
металів), доцент 
кафедри 
матеріалознавства, 
тема дисертації 
«Разработка 
экономнолегированных 
износостойких чугунов 
с метастабильным 
аустенитом» 

26 
 

Наведено у додатку В Атестат доцента 
кафедри 
матеріалознавства 12 
ДЦ № 024693 від 
14.04.2011 р. 

Іващенко  
Вікторія 
Юріївна 

Доцент кафедри 
матеріалознавства 

Ждановський 
металургійний 
інститут (ЖДМІ), 
1988 р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-
металург 

Кандидат технічних 
наук (05.16.01-
Металознавство та 
термічна обробка 
металів), тема 
дисертації 
«Совершенствование 
технологии 
термоциклической 
обработки с целью 
повышения свойств 
инструмента для 
горячего 
деформирования 
металла» 

23 
 
 

Наведено у додатку В Атестат доцента 
кафедри 
матеріалознавства 12 
ДЦ № 036032 від 
10.10.2013 р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

 
 

Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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 Таблиця 7.3.2 
 
Якісний склад випускової кафедри «Металознавство і термічна обробка металів» зі  спеціальності 132 Матеріалознавсто 
 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

керівника та 
членів 

проектної 
групи 

Найменуванн
я посади (для 
сумісників – 

місце 
основної 
роботи, 

найменуванн
я посади) 

Найменування закладу, 
який закінчив викладач 

(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж науково-
педагогічної та/або 

наукової роботи 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, науково-
дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 
докторантами, керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 
підвищення 

кваліфікації викладача 
(найменування 

закладу, вид 
документа, тема, дата 

видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Чейлях  
Олександр  
Петрович 

Науковий 
керівник 
 

Ждановський 
металургійний інститут, 
1976 р., спец. 
«Металознавство, 
устаткування та 
технологія термічної 
обробки металів», 
кваліфікація – інженер-
металург 

Доктор техн. наук 
15.16.01 - 
«Металознавство та 
термічна обробка 
металів», 08.10.2003 
р., професор кафедри 
матеріалознавства 
21.10.2004 р., 
«Розвиток наукових 
основ створення та 
зміцнення економно 
легованих 
метастабільних 
сплавів» 

40 Наведено у додатку В 1.Training sessions for 
TEMPUS MMATENG 
«Modernization of  two 
cycles (MA,BA) of 
competence-based 
curricula in material 
engineering according to 
the best experience of 
Bologna Process», 
Cracow university of 
Technology, Cracow, 
Poland, 19.07.2015-
02.08.2015. 
2.Навчальний посібник  
Cheiliakh, A. P. 
Strengthening 
Technologies of 
Materials Treatment = 
Упрочняющие 
технологии обработки 
материалов : text-book / 
A. P. Cheiliakh, Y. A. 
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Cheylyakh, Yu. S. 
Samotugina ; Ministry of 
Education and Science 
of Ukraine, Pryazovskyi 
State Technical 
University. - Mariupol : 
PSTU, 2016. - 337 p. 

Єфременко  
Василь  
Георгійович 

Професор Ждановський 
металургійний інститут, 
1984 р., спец. 
«Металознавство, 
устаткування та 
технологія термічної 
обробки металів», 
кваліфікація – інженер-
металург 

Доктор техн. наук 
15.16.01 - 
«Металознавство та 
термічна обробка 
металів», 12.01.2006 
р., професор кафедри 
металознавства 
03.07.2008 р., 
«Розвиток 
теоретичних і 
технологічних основ 
виробництва і 
зміцнення сталевих 
молольних куль з 
метою підвищення 
їхньої якості та 
експлуатаційної 
довговічності» 

31 Наведено у додатку В 1.Навчальний посібник 
Ефременко В. Г. 
Материалы 
триботехнического 
назначения : учебное 
пособие / В. Г. 
Ефременко, Ю. Г. 
Чабак. – Мариуполь : 
ПГТУ, 2015. – 245 с. 
2.Training sessions for 
TEMPUS MMATENG 
«Modernization of  two 
cycles (MA,BA) of 
competence-based 
curricula in material 
engineering according to 
the best experience of 
Bologna Process», De 
Nauer of KU Leuven, 
Belgium, 17.01.2015-
30.01.2015 
ПДТУ, Інститут 
підвищення 
кваліфікації, 
підвищення 
кваліфікації свідоцтво 
12СПК № 841826,  
05.05.2015 р. 

Григор’єва  
Марія  
Олексіївна 

Доцент Ждановський 
металургійний інститут, 
1973 р., спец. 
«Металознавство, 

Кандидат техн. наук 
15.16.01 
«Металознавство та 
термічна обробка 

41 Наведено у додатку В 1. ДВНЗ «ПДТУ», 
Інститут підвищення 
кваліфікації, тема 
«Основні напрямки 
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устаткування та 
технологія термічної 
обробки металів», 
кваліфікація – інженер-
металург 

металів», 19.12.1990 
р.  доцент кафедри 
металознавства та 
термічної обробки 
металів 27.12.1995 р., 
«Розробка 
оптимального 
варіанту 
мікролегування 
листової марганцево-
кремністої сталі з 
метою підвищення 
комплексу 
механічних 
властивостей». 

використання 
термічної обробки для 
підвищення 
технологічних і 
механічних 
властивостей 
титанових сплавів», 
свідоцтво 12СПК № 
616777 від 
22.02.2015 р. 
2. Григорьева М.А. 
Теория и практика 
современніх 
окислительніх процес 
сов  / П.С. Харлашин, 
М.А. Григорьева и др. 
– Мариуполь, 2008 – 
468 с. 
3. Григорьева М.А. 
Теория и технология 
неприрывнных 
процессов 
производства стали. 
Монография / П.С. 
Харлашин, М.А. 
Григорьева и др. – 
Мариуполь, 2008 – 469 
с. 

Рябікіна  
Марина  
Анатоліївна 

Доцент Ждановський 
металургійний інститут, 
1985 р., спец. 
«Металознавство, 
устаткування та 
технологія термічної 
обробки металів», 
кваліфікація – інженер-
металург 

Кандидат техн. наук 
15.16.01 – 
«Металознавство та 
термічна обробка 
металів»,  
29.12.1992 р., доцент 
кафедри 
металознавства та 
термічної обробки 
металів 27.12.1995 р., 
«Розробка засобів 

29 Наведено у додатку В 1. ДВНЗ «ПДТУ», 
Інститут підвищення 
кваліфікації, 
підвищення 
кваліфікації з 
матеріалознавства, тема 
«Розробка навчально-
методичних матеріалів 
до виконання дипломів 
та магістерських 
робіт», свідоцтво 
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визначення та 
можливого 
підвищення 
властивостей 
товстолистового 
прокату у 
вертикальному 
напрямку» 

12СПК № 837178 від 
08.04.2014 р. 
2.Відділ дистанційного 
навчання та екстернату. 
«Курсова підготовка в 
обсязі 20 годин з 10.02 
по 28.04. 2014 р. 
програми з розробки 
дистанційних курсів на 
платформі Moodle 
версії 2.6» Сертифікат, 
серія ПДТУ14, № 189 
28.04.2014 р. 

Гаврилова  
Вікторія  
Григорівна 

Доцент Ждановський 
металургійний інститут, 
1986 р., спец. 
«Металознавство, 
устаткування та 
технологія термічної 
обробки металів», 
кваліфікація – інженер-
металург 

Кандидат техн. наук 
15.16.01 – 
«Металознавство та 
термічна обробка 
металів», 16.05.2001 
р., доцент кафедри 
металознавства та 
термічної обробки 
металів 16.06.2005 р., 
«Підвищення 
механічних 
властивостей 
листового прокату 
боромістких сталей за 
рахунок регулювання 
структури, складу та 
режимів 
термообробки» 
 

18 Наведено у додатку В ПДТУ, Інститут 
підвищення 
кваліфікації, 
підвищення 
кваліфікації з 
металургії та 
металознавства, тема 
«Розробка навчально-
методичних посібників 
для навчального 
процесу у ДВНЗ 
«ПДТУ»» свідоцтво 
12СПК № 841840, 
01.07.2015 р. 

Самотугіна 
Юлія  
Сергіївна 

Доцент Приазовський державний 
технічний університет, 
2002 р. спец. «Прикладне 
матеріалознавство», 
кваліфікація – магістр-
матеріалознавець 

Кандидат техн. наук 
05.02.01 – 
«Матеріалознавство», 
15.05.2008 р., 
«Підвищення 
експлуатаційних 
властивостей 

11 Наведено у додатку В 1.Стажування в період 
з 01.07.2013 р. По 
31.07.2013 р. У 
структурних 
підрозділах ПАТ «МК 
«Азовсталь» в рамках 
проекту «Паспорт 



 122

чавунних виробів 
дискретною 
модифікацією 
поверхневого шару». 

професії». Свідоцтво 
12СПК 841827 видане 
інститутом підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ» 11.04.2014 р. 
2.Training sessions for 
TEMPUS MMATENG 
«Modernization of two 
cycles (MA,BA) of 
competence-based 
curricula in material 
engineering according to 
the best experience of 
Bologna Process», 
Cracow university of 
Technology, Cracow, 
Poland, 19.07.2015 - 
02.08.2015 
3. Cheiliakh, A. P. 
Strengthening 
Technologies of 
Materials Treatment = 
Упрочняющие 
технологии обработки 
материалов : text-book / 
A. P. Cheiliakh, Y. A. 
Cheylyakh, Yu. S. 
Samotugina ; Ministry of 
Education and Science 
of Ukraine, Pryazovskyi 
State Technical 
University. - Mariupol : 
PSTU, 2016. - 337 p. 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

 
Проректор з наукової роботи       І.А.Ленцов 
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  Таблиця 7.3.3 
 

Якісний склад випускової кафедри «Металорізальні верстати та системи» із спеціальності 132 Матеріалознавсто 
 

 Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника та 

членів проектної групи 

Найменування посади 
(для сумісників – 

місце основної роботи, 
найменування посади) 

Найменування 
закладу, який закінчив 

викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 

звання, за якою 
кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно 

Стаж науково-
педагогічної та/або 

наукової роботи 

Інформація про 
наукову діяльність 

(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, 
участь у 

конференціях і 
семінарах, робота з 

аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, дата 
видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Самотугін 
Сергій 
Савелійович 

Професор, завідувач 
кафедрою 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти» 

Ждановський 
металургійний 
інститут (1981 р.) 
«Обладнання та 
технологія 
зварювального 
виробництва» 
інженер-механік 

Доктор технічних наук 
05.03.07 — «Процеси 
фізико-технічної 
обробки»; 
професор по кафедрі 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти»; тема 
дисертації 
«Теоретичні і 
технологічні основи 
комплексного 
зміцнення 
інструментальних 
матеріалів з 
використанням 
висококонцентрованого 
плазмового нагріву» 

33 Наведено в додатку 
В Видання підручника 

з грифом МОН 
України «Дефекты, 
контроль и 
управление 
качеством сварки и 
родственных 
процессов», 2014 р. 

Біляковський Валерій  
Павлович 

Доцент кафедри 
«Металорізальні 
верстати та 

Одеський 
політехнічний 
інститут (1954 р.) 

Кандидат технічних 
наук 
05.171 — «Теорія 

47 Наведено в додатку 
В ДВНЗ «ПДТУ», ІПК, 

12СПВ140042 №150 
Від 18.01.16 р. 
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інструменти» «Технологія 
машинобудування» 
інженер-механік 

обробки різанням», 
доцент по кафедрі 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти»; тема 
дисертації 
«Підвищення 
продуктивності 
свердління 
жаростійких сталей за 
рахунок 
конструктивних 
вдосконалень 
інструменту» 

Іванов В’ячеслав 
Іванович Доцент кафедри 

«Металорізальні 
верстати та 
інструменти» 

Ждановський 
металургійний 
інститут (1967 р.) 
«Технологія 
машинобудування, 
металорізальні 
верстати та 
інструменти» 
інженер-механік 

Кандидат технічних 
наук 
05.03.01 — «Процеси 
та машини механічної 
обробки; автоматичні 
лінії», 
доцент по кафедрі 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти»; тема 
дисертації 
«Підвищення 
продуктивності 
обробки зносостійких 
сталей з використанням 
технологічного тепла 
наплавлення» 

46 Наведено в додатку 
В ДВНЗ «ПДТУ», ІПК, 

12СПВ140040 №148 
Від 18.01.16 р. 

Мазур  
Владислав 
Олександрович 

Доцент кафедри 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти» 

Приазовський 
державний технічний 
університет (2000 р.) 
«Обладнання та 
технологія 
зварювального 
виробництва» 
інженер-механік 

Кандидат технічних 
наук 
05.03.07 — «Процеси 
фізико-технічної 
обробки»; 
доцент по кафедрі 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти»; тема 
дисертації 
«Формування 

15 Наведено в додатку 
В Видання підручника 

з грифом МОН 
України 
«Інструментальні 
матеріали: 
властивості та 
зміцнення» 2012 р. 
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модифікованих шарів з 
ультрадисперсною 
литою стуктурою в 
інструментальних 
сталях поверхневою 
плазмовою обробкою» 

Кріпак  
Олександр 
Сергійович 

Доцент кафедри 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти» 

Київський 
політехнічний 
інститут (1956 р.) 
«Технологія 
машинобудування, 
верстати та 
інструменти» 
інженер-механік 

Кандидат технічних 
наук 
05.171 — «Теорія 
обробки різанням», 
доцент по кафедрі 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти»; тема 
дисертації 
«Дослідження процесу 
різання жароміцних 
сталей кінцевими 
фрезами з 
різнонахиленими 
зубцями» 

52 Наведено в додатку 
В ДВНЗ «ПДТУ», ІПК, 

12СПВ140038 №146 
Від 18.01.16 р. 

Таіров  
Володимир  
Петрович 

Доцент кафедри 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти» 

Ждановський 
металургійний 
інститут (1976 р.) 
«Технологія 
машинобудування, 
металорізальні 
верстати та 
інструменти»  
інженер-механік 

Кандидат технічних 
наук 
05.03.01 — «Процеси 
механічної та фізико-
хімічної обробки, 
верстати та 
інструмент», 
доцент по кафедрі 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти»; тема 
дисертації 
«Підвищення 
ефективності точіння 
корозійностійких та 
жароміцних сталей на 
верстатах з ЧПК» 

28 Наведено в додатку 
В ДВНЗ «ПДТУ», ІПК, 

12СПВ140035 №143 
Від 18.01.16 р. 

Кіпчарський Віктор  
Павлович 

Старший викладач 
кафедри 
«Металорізальні 
верстати та 

Ждановський 
металургійний 
інститут (1982 р.) 
«Технологія 

Не має 29 Наведено в додатку 
В ДВНЗ «ПДТУ», ІПК, 

12СПВ140040 №148 
Від 18.01.16 р. 
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інструменти» машинобудування, 
металорізальні 
верстати та 
інструменти»  
інженер-механік 

Манойлов  
Олег  
Володимирович 

Старший викладач 
кафедри 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти» 

Маріупольський 
металургійний 
інститут (1990 р.) 
«Технологія 
машинобудування, 
металорізальні 
верстати та 
інструменти»  
інженер-механік 

Не має 24 Наведено в додатку 
В ДВНЗ «ПДТУ», ІПК, 

12СПВ140036 №144 
Від 18.01.16 р. 

Гагарін 
Володимир 
Олександрович 

Асистент кафедри 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти» 

Приазовський 
державний технічний 
університет (2006 р.) 
«Металорізальні 
верстати та системи» 
магістр 

Не має 8 Наведено в додатку 
В ДВНЗ «ПДТУ», ІПК, 

12СПВ140041 №149 
Від 18.01.16 р. 

Кудінова Катерина 
Віталіївна 

Асистент кафедри 
«Металорізальні 
верстати та 
інструменти» 

Приазовський 
державний технічний 
університет (2006 р.) 
«Металорізальні 
верстати та системи» 
магістр 

Не має 6 Наведено в додатку 
В ДВНЗ «ПДТУ», ІПК, 

12СПВ140037 №145 
Від 18.01.16 р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

       
       

 
Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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               Таблиця 7.3.4 
 

Якісний склад випускової кафедри «Обладнання і технології зварювального виробництва» зі  спеціальності 132 
Матеріалознавсто 

 

 Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника та 

членів проектної групи 

Найменування посади 
(для сумісників – місце 

основної роботи, 
найменування посади) 

Найменування закладу, 
який закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж науково-
педагогічної та/або 

наукової роботи 

Інформація про 
наукову діяльність 

(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, 
участь у 

конференціях і 
семінарах, робота з 

аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, дата 
видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Роянов 
В’ячеслав 

Олександрович 
Директор інституту 

«Металургії і 
зварювання», 

професор 

Ждановський 
металургійний 

інститут, 
1963 р., 

«Обладнання і 
технологія 

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

д.т.н., 05.03.06 – 
Зварювання і 

споріднені технології, 
професор каф. ОіТЗВ, 
«Теоретичні основи і 

промислове 
засвоєння 

економнолегованих 
порошкових дротів 

для електродугового 
напилення 

зносостійких 
покриттів з 
покращення 

експлуатаційних 
властивостей» 

47 Наведено в додатку В Уч. посібник з 
грифом, ДВНЗ 
«ПДТУ», 2014р., 
«Дефекты, контроль 
и управление 
качеством при сварке 
и родственных 
технологиях» 

Матвієнко  Завідувач кафедрою Ждановський  д.т.н. 05.03.06 –  23 Наведено в додатку В Уч. посібник з 
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Володимир 
Миколайович 

«Обладнання та 
технологія  

зварювального 
виробництва», 

 професор 

металургійний 
інститут,  
1977р.,  

«Обладнання та 
технологія  

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

«Технологія і машини  
зварювального  
виробництва»,  

професор кафедри 
ОіТЗВ, 

«Розвиток наукових і 
технологічних основ 

підвищення 
ефективності та 

якості 
широкошарового 
наплавлення під 

флюсом» 

грифом,  
протокол № 1/11-

12126 від 22.12.11 р., 
Захист докторської 
дисертації, 2014 р. 

диплом д.т.н. ДД 
№003100 від 14.02.14 
Р. 

Размишляєв 
Олександр  
Денисович 

професор Ждановський  
металургійний 

інститут,  
1964р., 

«Обладнання та 
технологія  

зварювального  
виробництва», 

Інженер-механік 

д.т.н., 05.03.06 –  
«Технологія та 
обладнання для 

зварювання і  
споріднених процесів», 

професор каф. 
«ОіТЗВ»,  

«Физические основы 
формообразования 
валиков и швов при 
дуговой наплавке и 

сварке с 
управляющими 
воздействиями» 

41 Наведено в додатку В Монографія, 2013р. 
«Автоматичне 
електродугове 
наплавлення 
стрічковим 
електродом під 
флюсом» 

Серенко 
Олександр 
Микитич 

професор Алтайський  
політехнічній 

інститут, 
1959 р.,  

"Технология  
машиностроения, 

станки и  
инструменты", 

Інженер механік 

к.т.н., 05.03.06 –  
«Технология и 

машины сварочного  
производства»,  

професор каф. ОіТЗВ, 
«Исследование 

влияния 
напряженного 

состояния злементов 
сварных конструкций 

на их прочность» 

49 Наведено в додатку В ДВНЗ ПДТУ, 
Інститут підвищення 
кваліфікації, 2010 р., 

12 СПК № 616774, 
«Сучасні методи 
розрахунку зварних 
конструкцій» 

Шаферовський доцент Ждановський к.т.н. 05.03.06 –  24 Наведено в додатку В ДВНЗ ПДТУ, 
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Віктор  
Олександрович 

металургійний 
інститут,  
1977р., 

«Обладнання та 
технологія  

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

«Технологія і машини  
зварювального 
виробництва»,  
доцент кафедри 

ОіТЗВ, 
«Розробка технології 

та дослідження 
процесу 

автоматичного  
зварювання під 

флюсом с 
програмуванням  

режиму 
товстолистової сталі 
типу 12Х18Н10Т» 

Інститут підвищення 
кваліфікації, 2010 р., 

12 СПК № 638000, 
«Удосконалення  

технології дводугового  
зварювання з  

програмуванням  
параметрів режиму» 

Носовський  Борис 
Іванович 

доцент Ждановський  
металургійний 

інститут,  
1962 р. 

«Устаткування і 
технологія  

зварювального 
виробництва» 

Інженер–механік 

к.т.н., 05.167 –  
Машинобудування та 

технологія 
зварювального  
виробництва, 

«Исследование 
условий 

возникновения 
локальных 

разрушений в  
сварных соединениях 

из аустенитных 
сталей,  

работающих при  
повышенных  

температурах» 

48 Наведено в додатку В Уч. посібник з 
грифом,  

протокол № 1/11-
19033 від 12.12.12р., 
«Зварювальні 
джерела живлення» 

Захарова  
Ірина В’ячеславівна 

доцент Приазовський 
державний  
технічний 

уніеврситет, 
1997 р.,  

"Обладнання та 
технологія  

зварювального 

к.т.н., 05.03.06 –  
«Зварювання і 

споріднені 
технології»,  

доцент кафедри 
ОіТЗВ, 

«Зниження 
дефектності зварних 

16 Наведено в додатку В Уч. посібник з 
грифом, ДВНЗ 
«ПДТУ», 2014р., 
«Дефекты, контроль 
и управление 
качеством при сварке 
и родственных 
технологиях» 
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виробництва", 
Інженер-механік 

з’єднань  
низьколегованих 
сталей шляхом 

оптимізації  
режимів зварювання» 

Іванов 
Віталій  

Петрович 

доцент Ждановський 
металургійний 

інститут, 
1986 р.,  

"Обладнання та 
технологія  

зварювального 
виробництва", 

Інженер- механік 

к.т.н., 05.03.06 -
«Технология и 

машины сварочного  
производства»,  
доцент кафедри 

ОіТЗВ, 
«Розробка системи  
автоматизованого  

проектування 
наплавки деталей 
металургійного 

обладнання» 

15 Наведено в додатку В ДВНЗ ПДТУ, ІПК, 2012 
р., 12СПК № 693178  від 

13.01.12 р.,  
«Менеджмент» 

Серенко  
Валерій 

Олександрович 

доцент Ждановський 
металургійний 

інститут,  
1984р.,  

«Обладнання та 
технологія  

зварювального 
виробництва», 

Інженер-механік 

к.т.н. , 05.03.06 -
«Зварювання та 

споріднені 
технології», 

доцент кафедри 
ОіТЗВ, 

«Разработка 
электродных 

материалов для  
усовершенствования 

промышленных  
технологий 
упрочнения  

алюминиевых 
поршней» 

12 Наведено в додатку В ДВНЗ ПДТУ, ІПК,  
2012 р., 

12 СПК №  693181 
від 13.01.12 р.,  

«Аналіз діяльності 
структурних 
підрозділів, їх 
внутрішні структури, 
звязки з іншими 
структурними 
підрозділами на ПАТ 
«Азовзагальмаш»» 

Лаврова 
Олена 

Володимирівна 

доцент Приазовський 
державний технічний 

університет,  
2008 р.,  

«Обладнання та 
технологія 

зварювального  

Кандидат технічних 
наук, 

05.03.06 - Зварювання 
і 

споріднені  процеси і 
технології, 

доцент кафедри 

4 Наведено в додатку В Захист канд. 
дисертації, 

диплом к.т.н. ДК 
№012439 від 1.03.13 

р.; 
Посвідчення № 53 

про підвищення 
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виробництва»,  
магістр-

електромеханік 

ОіТЗВ; 
«Вдосконалення 
устаткування і 
технології для 

наплавлення під 
флюсом стрічковим 

електродом з 
примусовим 

перенесенням 
електродного металу» 

педагогічної 
майстерності,  

2013-2014 нав.р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

       
       
 

 
Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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Таблиця 7.3.5 
 

Якісний склад випускової кафедри  обробки металів тиском із спеціальності  132  Матеріалознавство 
 

 Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника та 

членів проектної 
групи 

Найменування посади 
(для сумісників – 

місце основної 
роботи, найменування 

посади) 

Найменування 
закладу, який закінчив 

викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж науково-
педагогічної та/або 

наукової роботи 

Інформація про 
наукову діяльність 
(основні публікації 

за напрямом, 
науково-дослідна 
робота, участь у 
конференціях і 

семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
науковою роботою 

студентів) 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 
(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 
видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Кухар Володимир 
Валентинович завідувач кафедри 

обробки металів 
тиском, професор 

Приазовський 
державний технічний 
університет, 1999 р., 
обробка металів 
тиском, спеціаліст-
металург 

доктор техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси 
та машини обробки 
тиском), 
ДД № 002570  
від 10 жовтня 2013 р., 
«Розвиток наукових 
основ безрівчакового 
профілювання 
заготовок та 
удосконалення 
технологій об’ємного 
штампування на 
пресах»,  
професор кафедри 
обробки металів 
тиском,  
12ПР № 010356  
від 28 квітня 2015 р. 

15 років Наведено в додатку 
А Інститут підвищення 

кваліфікації  
ДВНЗ «ПДТУ», 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, «Психологія і 
педагогіка вищої освіти»,  

12СПК 616739  
від 31 грудня 2010 р. 

 
(- атестат професора  

12ПР № 010356  
від 28 квітня 2015 р.; 

- монографія: 
Кухарь В. В. Профилирование 
заготовок продольным 
изгибом  под объемную 
штамповку поковок с 
изогнутой осью : монография 
/ В. В. Кухарь. – Мариуполь : 
ПГТУ, 2016. – 181 с. – ISBN 
978-966-604-171-8.). 

Каргін Борис 
Сергійович Професор кафедри 

обробки металів 
Ждановський 
металургійний 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 

48 років Наведено в додатку 
В Інститут підвищення 

кваліфікації ДВНЗ 
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тиском інститут, 1963 р., 
обробка металів 
тиском, інженер-
металург 

(05.16.05 – обробка 
металів тиском), 
МТН № 065298   
від 25 червня 1971 р., 
«Исследование 
процесса протяжки 
между вырезными и 
комбинированными 
бойками»,  
професор кафедри 
ковальсько-
штампувального 
виробництва,  
ПР № 005023 від 26 
квітня 1990 р. 
Заслужений 
працівник народної 
освіти України. 
Посвідчення  № 131 
від 30 квітня 1991 р 

«ПДТУ», Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
«Розробка оптимальних 
технологій ОМТ» ПДТУ, 
12СПК 841825 від 04 
квітня 2015 р.  

посібник: 
Каргин Б.С. 
Инновационные 
технологии изготовления, 
испытания и опыт 
внедрения 
технологических смазок 
для обработки металлов 
давлением : учебное 
пособие / Б. С. Каргин, В. 
В. Кухарь, С. Б. Каргин ; 
под общей редакцией 
проф. Б. С. Каргина. – 
Мариуполь : ПГТУ, 2016. 
– 132 с. – ISBN 978-966-
604-170-1. 

Аніщенко Олександр 
Сергійович Доцент кафедри 

обробки металів 
тиском 

Московський 
інститут сталей і 
сплавів, 1976 р., 
обробка металів 
тиском,  інженер-
металург 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси 
та машини обробки 
тиском), 
ДК № 045641   
від 24 грудня 1980 р., 
«Разработка способов 
управления течением 
листового металла 
при газостатической 
формовке»,  
Старший науковий 
співробітник, 
Процеси та машини 
обробки тиском  
СН №073578 
12Д № 010356  
від 22 січня 1991 р 

23 р. Наведено в додатку 
В монографія 

Анищенко А.С. 
Изотермичес- 
кая и сверх-пластическая 
деформация металлов:  : 
монография // А.С. 
Анищенко. –  Saarbrücken, 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014-135 с. – 
ISBN – 13   978-3-659-
64311-8 

Сердюк Олексій 
Іванович 

Доцент кафедри 
обробки металів 
тиском 

Маріупольський 
металургійний 
інститут, 1996 р., 
обробка металів 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси 
та машини обробки 

18 р. Наведено в додатку 
В -монографія: Сердюк А.И. 

Особенности технологии 
разделения П-образных 
профилей в штампах со 
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тиском, інженер-
металург 

тиском), 
ДК № 026258  
від 10 листопада 
2004 р., 
«Дослідження 
напружено-
деформованого стану 
металу в штампах зі 
складним рухом 
ножів і 
удосконалення 
технології 
відрізування П-
подібних профілів»,  
доцент кафедри 
обробки металів 
тиском,  
02ДЦ № 013450  
від 19 жовтня 2006  

сложным движением 
ножей: монография // А.И. 
Сердюк. – Мариуполь: 
ПГТУ, 215. – 139 с. − 
ISBN – 978-966-604-155-8 
 

Присяжний Андрій 
Григорови 

Доцент кафедри 
обробки металів 
тиском 

Приазовський 
державний технічний 
університет, 2006 р., 
обробка металів 
тиском, магістр з 
обробки металів 
тиском 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси 
та машини обробки 
тиском), 
ДК № 031778  
від 29 вересня 
2015 р., 
«Забезпечення 
викатуваності та 
площинності тонких 
холоднокатаних штаб 
на безперервних 
чотириклітьових 
станах». 

10 р. Наведено в додатку 
В Захист кандидатської 

дисертації. Інститут Чорної 
Металургії НАН України, м. 
Дніпропетровськ, 2015 р.; 
ДК № 031778  
від 29 вересня 2015 р., 
«Забезпечення викатуваності 
та площинності тонких 
холоднокатаних штаб на 
безперервних 
чотириклітьових станах». 

Каргін Сергій 
Борисович 

Доцент кафедри 
обробки металів 
тиском 

Ждановський 
металургійний 
інститут, 1988р., 
металоведення та 
термічна обробка 
металів, інженер-
технолог 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси 
та машини обробки 
тиском), 
ДК № 017127  
від 10 жовтня 2013 р., 
«Удосконалення 
процесу кування 
валів на основі 
застосування 

7 р. Наведено в додатку 
В Захист кандидатської 

дисертації. Донбаська 
машинобудівельна  академія. 
м. Краматорськ;  
26 червня 2013 р. 
ДК № 017127  
від 10 жовтня 2013 р., 
«Удосконалення процесу 
кування валів на основі 
застосування профільованого 
інструменту 
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профільованого 
інструменту». 

Мкртчян Єгор 
Арутюнович 

Старший викладач 
кафедри обробки 
металів тиском 

Приазовський 
державний технічний 
університет, 2008 р., 
обробка металів 
тиском, магістр 
металургії 

канд. техн. наук 132 
Матеріалознавство 
(05.03.05 – процеси 
та машини обробки 
тиском), 
ДК № 031760  
від 29 вересня 2015 р., 
2015 р., 
«Удосконалення 
процесу виготовлення 
кореня гострякової 
рейки на основі 
відкритого 
безоблойного 
штампування». 

4 р. Наведено в додатку 
В Захист кандидатської 

дисертації.  
24 липня 2015 р. 
ДК № 031760  
 29 вересня 2015 р., 
Донбаська 
машинобудівельна  академія. 
м. Краматорськ; 
«Удосконалення процесу 
виготовлення кореня 
гострякової рейки на основі 
відкритого безоблойного 
штампування 

Васекін Андрій 
Валерійович 
 

Старший викладач 
кафедри обробки 
металів тиском 

Маріупольський 
металургійний 
інститут, 1994 р., 
обробка металів 
тиском, інженер-
металург 

 20 р. Наведено в додатку 
В  

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

 
  
 

Проректор з наукової роботи        І.А.Ленцов 
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Таблиця 7.3.6 
Якісний склад випускової кафедри «Металургія і технологія зварювального виробництва»  

із спеціальності 132 - «Матеріалознавство» 
 

 Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника та 

членів проектної групи 

Найменування посади 
(для сумісників – місце 

основної роботи, 
найменування посади) 

Найменування 
закладу, який закінчив 

викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж науково-
педагогічної та/або 

наукової роботи 

Інформація про 
наукову діяльність 

(основні публікації за 
напрямом, науково-

дослідна робота, 
участь у 

конференціях і 
семінарах, робота з 

аспірантами та 
докторантами, 

керівництво 
науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, дата 
видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Чигарьов Валерій 
Васильович 

Завідуючий 
кафедрою, 
професор 

Ждановський 
металургійний 
інститут , 1969, 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва», 
інженер-металург 

 Кандидат технічних 
наук, м. Київ, КПІ, 
1981,«Дослідження 
технології 
виробництва і 
вдосконалення 
складу порошкової 
стрічки для 
механізованого 
електродугового 
наплавлення 
композиційного 
сплаву»,  
Доктор технічних 
наук, 05.03.06 –
«Зварювання та 

40 Наведено в додатку 
В 

Контроль якості: 
конспект лекцій 
/П.А. Гавриш, Н.О. 
Макаренко, В.В. 
Чигарьов. – 
Краматорськ: 
ДДМА, 2011. – 268 
с. 
Паяння матеріалів: 
підручник/В.В. 
Чигарьов та ін. – 
Миколаїв: НУК, 
2015.- 340 с. 
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споріднені 
технології», м. 
Москва, 
ЦНІІТМАШ, 1991 
р.,  «Металургійні та 
технологічні основи 
наплавлення 
зносостійких 
сплавів 
порошковими 
стрічками», 
професор кафедри 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 

Зусін 
Володимир 
Якович 
 

Професор  Ждановський 
металургійний 
інститут , 1966, 
«Технологія та 
обладнання 
зварювального 
виробництва», 
Інженер-механік 

Доктор технічних 
наук, 05.03.06 –
«Зварювання та 
споріднені 
технології», 1992,  
«Металургійні 
основи наплавлення  
алюмінівих  сплавів 
порошковим  
електродом», 
професор кафедри 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 

50 Наведено в додатку 
В 

Зусин В.Я. Сварка 
алюминия 
закрытой дугой: 
монографія /  
Мариуполь, ТОВ 
«Рената», 2014.- 
178с. 

Гулаков 
Сергій 
Володимиро-вич 

Декан 
зварювального 
факультету, 
професор 

Ждановський 
металургійний 
інститут , 1970, 
«Технологія та 
обладнання 

Доктор технічних 
наук, 05.03.06 – 
«Зварювання та 
споріднені 

42 Наведено в додатку 
В 

 Гулаков С.В. 
Современная 
схемотехника 
импульсных 
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зварювального 
виробництва», 
інженер-механік 

технології», 1991,  
«Металургійні та 
технологічні основи 
наплавлення 
зносостійких 
сплавів», професор 
кафедри 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 
 

источников 
питания с активной 
коррекцией 
коэффициента 
мощности: 
монографія/ 
С.В. Гулаков,  В.В. 
Бурлака, И.С.– 
Мариуполь, 
издательство 
ПГТУ, 2013.– 123с. 
 

Щетініна  
Віра 
Іванівна 

Професор 
 

Ждановський 
металургійний 
інститут , 1966, 
«Обладнання та 
технологія 
зварювального 
виробництва», 
інженер-механік 

Доктор технічних 
наук, 05.03.06 –
«Зварювання та 
споріднені 
технології», 1991. 
«Наукові основи 
високопродуктивних 
процесів 
зварювання та 
наплавлення», 
професор кафедри 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 

44 Наведено в додатку 
В 

 Інститут 
підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», свідоцтво 
№12СПК837199 за 
темою 
«Однобічне 
зварювання труб 
для газу та 
нафтопровідних 
магістралей» від 
29.12.2014 р. 

Алістратов 
Валерій 
Миколайович 

Доцент   Ждановський 
металургійний 
інститут , 1986, 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва», 
інженер-металург 

Кандидат технічних 
наук, 05.03.06 –
«Зварювання та 
споріднені 
технології»,1999р, 
«Розробка 
електродного  
матеріалу і 

27 Наведено в додатку 
В 

Інститут 
підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», свідоцтво 
№12СПК837192 
тема  «Плазмова 
обробка 
високоміцних 
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технології  
механізованого 
наплавлення 
електроерозійно- 
стійкого сплаву»,   
доцент кафедри 
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 

чавунів» 
від 29.12.2014 р. 

Білик 
Олександр 
Грирорович 

Доцент Приазовський 
державний 
технічний 
університет, 2003 
«Технологія та 
устаткування 
відновлення та 
підвищення 
зносостійкості 
машин і 
конструкцій», 
магістр-механік 

Доктор філософії, 
кандидат технічних 
наук,  05.03.06 –
«Зварювання та 
споріднені 
технології», 2007, 
«Удосконалення  
технології  
виробництва  
порошкової стрічки  
для  зносостійкого  
наплавлення  
деталей, працюючих  
в  умовах  
абразивного  та  
газоабразивного 
зношування», 
доцент кафедри  
«Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва» 

11 Наведено в додатку 
В 

Інститут 
підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», свідоцтво 
№12СПК837191 
Тема «Сучасні 
наплавлювальні 
матріали» 
 29.12.2014 р. 

Щетинін 
Сергій  
Вікторович 

Доцент Ждановський 
металургійний 
інститут, 1986, 

Кандидат технічних 
наук, 05.03.06 
“Зварювання та 

30 Наведено в додатку 
В 

Захист докторської 
дисертації 
«Розвиток 
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“Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва”, 
інженер-металург 

споріднені 
технології”, 2001, 
“Розробка процесу 
одностороннього 
зварювання труб з 
використанням 
електромагнітного 
поля зварювального 
струму”, доцент 
кафедри 
“Металургія і 
технологія 
зварювального 
виробництва” 

наукових основ 
процесів 
одностороннього 
високошвидкісно-
го зварювання і 
наплавлення» 
22.05.2015 р. 
 

Зусін Антон 
Михайлович 

Асистент   Приазовський 
державний 
технічний 

університет, 2010, 
«Технологія і 
устаткування 
відновлення і 
підвищення 

зносостійкості 
машин і 

конструкцій» 
магістр-

електромеханік 

Кандидат технічних 
наук, 05.03.06 

“Зварювання та 
споріднені 

технології”, 2016 
«Розробка 

наплавлювального 
матеріалу та 
технології 

наплавлення металу 
з метастабільним 

аустенітом» 
асистент кафедри 

“Металургія і 
технологія 

зварювального 
виробництва” 

2 Наведено в додатку 
В 

Захист 
кандидатської 
дисертації 
«Розробка наплав-
лювального матері-
алу та технології 
наплавлення мета-
лу з метастабіль-
ним аустенітом» у 
листопад 2015 р. 

Особи, які працюють за сумісництвом 
немає 

 
Проректор з наукової роботи        І.А.Ленцов
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Додаток В 
 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково- 
дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою роботою студентів) кафедри 
«Прикладне матеріалознавство» 

 
Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років 129 робіт: 2 монографії,  33 статті, 87 тез доповідей, 15 
патентів, 7 метод. посібників. 
10. Malinov L.S., Malinov V.L., Burova D.V., Anichenkov 
V.V.Increasing the Abrasive Resistance by Obtaining of Low- Alloy Steel by 
Obtaining Residual Metastable Austenite in the Strukture. - ISSN1068. 3666. 
Journal of Friction and Wear.-2015, vol. 36, № 3, р. 237-240/ (Scopus) 
11. Малинов Л.С., Чигарев В.В., Зусин А.М. Совершенствование 
состава флюса для наплавки хромомарганцевых сталей. - Сварочное 
производство. -2015. -№ 6. – С. 27-30. (Scopus).  
3. Малинов Л.С. Инновационные ресурсосберегающие сплавы / Л.С. 
Малинов // Энергосбережение.-2013.- № 3.- С. 23-25. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Щорічно приймає участь у 4-5 конференціях різного рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи – створення економно легованих сплавів, 
наплавлю вальних матеріалів, зміцнювальних технологій, а також 
нанесення покриттів за принципом одержання метастабільної керованої 
структури, що самотрансформується в процесі дослідження 
властивостей та/або експлуатації.  

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Робота з аспірантами Бакумою А.О., Буровою Д.В. 

Малинов Леонід 
Соломонович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років 30 робіт: 10 статей, 18 тез доповідей. 
1. Ткаченко І.Ф. Вплив умов чернової деформації на міцність та характер 
руйнування прокату сталі Х70 / І.Ф. Ткаченко, Д.В. Візенков // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні 
науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2012. – Вип. 24. – С. 107-111 
2. Ткаченко І.Ф. Кількісна оцінка ефективності термомеханічної 
прокатки в забезпеченні комплексу механічних властивостей 
штрипсових сталей // І.Ф. Ткаченко, Д.В. Візенков // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Вип. 22.-2011.-
С.112-116. 
3. Ткаченко І.Ф. Стан та перспективи підвищення якості 
товстолистового прокату високоміцних зварювальних сталей в умовах 
ВАТ «МК Азовсталь» / І.Ф. Ткаченко // Металлургическая и 
горнорудная промышленность.- 2010. - № 2. – С. 130-134. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Щорічно приймає участь у 2-3 конференціях різного рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи  - перспективи підвищення якості листового 
прокату та оптимізація його хімічного складу.  

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Робота з аспірантами Візенковим Д.В., Уніятом М.А. 

Ткаченко Ігор 
Федорович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Малишева Інна 
Юхимівна 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років 19 робіт: 5 статей, 14 тез доповідей, 2 метод. вказівки: 
1. Малинов Л.С. Влияние термообработок с нагревом в межкритический 
интервал на свойства cталей 60С2 и 60С2ХФА  / Л.С. Малинов, И.Е. 
Малышева, Д.В. Малинова // Металлургическая и горнорудная 
промышленность.-2012.-№1.- С. 55-58. 
2. Малинов Л.С. Получение в структуре сталей, чугунов и 
наплавленного металла метастабильного аустенита для повышения их 
износостойкости / Л.С. Малинов, В.Л. Малинов, И.Е. Малышева // 
Металлургические процессы и оборудование, 2011.-№4(26).-С.22-29. 
3. Малинов Л.С. Повышение абразивной и ударно-абразивной 
износостойкости экономно легированной марганцем стали за счет 
метастабильного аустенита // Л.С. Малинов, И.Е. Малышева / 
Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, 
экологии, энерго- и ресурсосбережения XIX Международная научно- 
практическая конференция (6-10 июня 2011 г., г. Щелкино, АР Крым). 
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Сборник трудов, Том I, Харьков 2011.-С. 127-128.  
Керування дипломними роботами 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Щорічно приймає участь у 2-3 конференціях різного рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи – підвищення зносостійкості сталей та чавунів 
за рахунок метастабільного аустеніту 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

- 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років 17 робіт: 4 статті, 11 тез доповідей, 2 методичних 
посібники. 
1. Олейник И.М. Влияние марганца и температуры закалки на структуру, 
степень метастабильности аустенита и свойства науглероженных слоев 
хромомарганцовистых сталей / И.М. Олейник, Я.А. Чейлях, В.В. Чигарев 
// Захист металургійних машин від поломок. – 2010. – Вип. № 12. – С. 
297-300 
2. Олейник И.М. Влияние легирующих элементов и термообработки на 
микроструктуру, метастабильность и свойства науглероженных слоев 
Fe-Cr-Mn сталей / И.М. Олейник,  В.В. Чигарев, Я.А. Чейлях // Вісник 
Приазовського державного технічного університету: Зб. Наук. Пр. – Вип. 
20.- Маріуполь, 2010.- С. 120-124. 
3. Олейник И.М., Дан Л.А., Трофимова Л.А., Дан Е.Л. Свойства 
защитных покрытий на основе отходов пенополистирола. - Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні 
науки. –Маріуполь, 2013. –Вып.27. -С.110-115. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Щорічно приймає участь у 2-3 конференціях різного рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи – підвищення зносостійкості економно 
легованих чавунів та дослідження переробки поліетиленових відходів.  
 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

- 

Олійник Інна 
Михайлівна 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років 17 робіт: 5 статей, 11 тез доповідей, 1 методичний 
посібник. 
1. Иващенко В.Ю. Влияние технологии наплавки и термообработки на 
структуру и свойства металла, наплавленного ленточным электродом 
ЛН-02Х25Н22АГ4М2 на углеродистую сталь / В.Ю. Іващенко, В.П. 
Иванов // Автоматическая сварка, 2011.- № 8 (700).-С.9-11. 
2. Иващенко В.Ю. Использование термоциклирования для обработки 
штампов / В.Ю. Иващенко, А.П. Чейлях // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Вип. 22.-2011.-С.108-112. 
3..Иващенко В.Ю. Влияние ТЦО на стойкость против термической 
усталости стали 50ХН. - Вісник Приазовського державного технічного 
університету. Сер.: Технічні науки: зб. наук. праць. - Маріуполь: ДВНЗ 
«Приазов. держ. техн. ун-т», 2012. - Вип. 25. - С.114-119.  

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Щорічно приймає участь у 2-3 конференціях різного рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи – підвищення властивостей штампових сталей 
та вторинної переробки матеріалів.  

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

- 

Іващенко 
Вікторія 
Юріївна 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

 
 
 
 

 



 143

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково- 
дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою роботою студентів) кафедри 
«Металознавство і термічна обробка металів» 

 
Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років  опубліковано 84 роботи: 32 статей, 48 тез доповідей, 
отримано 1 патент, 
3 навчальні посібники. 
5. Cheiliakh О.P. Effect of vanadium and chromium on the microstructural 
features of V-Cr-Mn-Ni spheroidal carbide cast irons / О.P. Cheiliakh, V. G. 
Efremenko, K. Shimizu, T. V. Kozarevskaya, K. Kusumoto, K. Yamamoto // 
International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. – China, 
November 2014, Volume 21, Issue 11, pp 1096-1108 (Журнал входит в 
базу данных Scopus). 
6. Cheiliakh О.P. Recycling of solid municipal wastes in Ukraine / О.P. 
Cheiliakh, V.S. Voloshyn, I.E. Oliynik, V.Y. Ivashchenko // The 10th 
International Symposium of The Center of Environmental Science and 
Disaster Mitigation for Advance Research. Joint Seminar on Environmental 
Science and Disaster Mitigation for Advance Research 2015 (JSED2015). – 
March 13-14, 2015. – Muroran: Muroran Institute of Technology, Japan, 
2015. – P. 117-120. 
Керівництво 4 держбюджетними НДР  за замовленням Міністерства 
освіти і науки України. 
Керівництво 1 господоговірною НДР. Заступник голови 
Спеціалізованої ради Д12.052.01 
 

Участь у 
конференціях і 
семінарах 

Щорічно приймає участь у 6-7 конференціях міжнародного та 
регіонального рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи – 1. Розробка фундаментальних 
наукових основ створення й зміцнення новітніх 
високоекономічних й високоефективних сплавів нового 
покоління різноманітного функціонального призначення, що 
самоорганізуються та самозміцнюються в процесі експлуатації, 
та які мають змогу автоматично підвищувати свої механічні та 
експлуатаційні властивості.  
2. Розробка ресурсосберігаючих і енергозберігаючих технологій 
зміцнення сталей і чавунів. 
 

Робота з 
аспірантами та 
докторантами 

Робота з аспіранткою Мак-мак Н.Є. 
  

Чейлях  
Олександр 
Петрович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Єфременко 
Василь 
Георгійович 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 87 робіт: 37 статей, 42 тези доповідей, 6 
патентів, 1 навчальний посібник, 1 монографія. 
1. Efremenko V. G. Impact–abrasive–corrosion wear of Fe-based alloys: 
Influence of microstructure and chemical composition upon wear resistance / 
V.G. Efremenko, K. Shimizu, T. Noguchi, A.V. Efremenko, Yu. G. Chabak 
// Wear, Volume 305, Issues 1–2, 30 July 2013, Pages 155–165. 
2. Efremenko V.G. Effect of Destabilizing Heat Treatment on Solid-State 
Phase Transformation in High-Chromium Cast Irons / V. G. Efremenko, K. 
Shimizu, Yu. G. Chabak // Metallurgical and Materials Transactions A, 
2013– Volume 44А. – Pages 5434-5446  
3. Efremenko V. G. Effect of vanadium and chromium on the microstructural 
features of V-Cr-Mn-Ni spheroidal carbide cast irons / V.G. Efremenko, K. 
Shimizu, A.P. Cheiliakh, T.V. Kozarevskaya, K. Kusumoto, K. Yamamoto // 
International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. 2014. - Volume 
21. – Р. 1096-1108 
Керівництво держбюджетною НДР № 0113U001332  за замовленням 
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Міністерства освіти і науки України. 
Керівництво 6 господоговірними НДР із загальним об’ємом 
фінансування 800 тис. грн. 
 

Участь у 
конференціях і 
семінарах 

Щорічно приймає участь у 6-7 конференціях міжнародного та 
регіонального рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи  - 1. Вивчення термокінетики фазово-
структурних перетворень в сплавах на основі заліза. 
2. Теоретичні та прикладні аспекти трибо технічного матеріалознавства 
 

Робота з 
аспірантами та 
докторантами 

Робота з аспірантом Зурнаджі В.І. 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років  опубліковано 46 робіт: 13 статей, 33 тез доповідей. 
1. Рябикина М.А. Влияние параметров изотермической обработки на 
структурообразование и свойства стали Х70 / М.А. Рябикина, Ф.К. 
Ткаченко, Н.В. Ткаченко // Science and education a new dimension, 
Technical science. – Budapest, 2013. – C. 85-89. 
2. Ryabikina M.A. Development of innovative ways of surface hardening by 
means of creation of wear-resistant layers with metastable structure, 
strengthening at wear / O.P. Cheiliakh, Y.A. Cheiliakh, N.E. Karavaieva // 
Treatamientos Termicos (Heat Treatment of Metals). – Spain, 2014. - №143. 
– P. 35-36 (part 1),  №144. – P. 25-26 (part 2). (Журнал входит в базу 
данных Scopus, Web of Science). 
3. Рябикина М.А. Комплексное влияние углерода, ниобия и ванадия на 
механические свойства конструкционной стали S355N/ М.А. Рябикина, 
В.Е. Ставровская // Вісник ПДТУ, Серія: Технічні науки. - Вип. 29. - 
Маріуполь, 2014. – С. 80-84.  
Керування дипломними роботами. 

Участь у 
конференціях і 
семінарах 

Щорічно приймає участь у 2-3 конференціях різного рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

Підвищення механічних властивостей листового прокату за 
рахунок удосконалювання хімічного складу сталей і зміцнюючих 
обробок. 
 

Робота з 
аспірантами та 
докторантами 

- 

Рябікіна 
Марина 
Анатоліївна 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років  опубліковано 32 роботи: 6 статей, 26 тез доповідей. 
1. Гаврилова В.Г. Определение активности мышьяка и фосфора в 
жидких сплавах бинарной системы железо- мышьяк / В.Г. Гаврилова, 
П.С. Харлашин, М.А. Григорьева // Актуальные проблемы современной 
металлургии.: Сб. науч. Трудов, посвященный 100- летию со дня рожд. 
проф. М.Я. Меджибожского.  Маріуполь: ПДТУ, 2012.- С.57-68.  
2. Gavrilova V.G. On the possibility of using of different rolled sheet steel 
for manufacture of railway tankcars-containers / V.G. Gavrilova, A.B. 
Gogol, V.A. Rusetsky //  Intermational Scientific-Methodological 
Conference “How to teach material sciences: new approaches and 
experiences from the mmateng project”, Politechnica Krakowska im. 
Tadeusza Kosciuszki, Krakow-Mariupol,  Juli 23- Krakow: Politechnica 
Krakowska,2015.-P. 33-35. 
3.  Гаврилова В.Г. Аналіз возможности применения различніх 
материалов для изготовления деталей кузовов в практике 
автомобилестроения /В.Г. Гаврилова, М.В. Помазков, Н.Е. Мак-Мак //  
Вісник Призовського державного технічного університету. Серія: 
Технічні науки: Зб. наук. пр.Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015-
Вип. 31. -42-50. 
Керування дипломними роботами. 

Гаврилова 
Вікторія 
Григорівна 

Участь у 
конференціях і 

Щорічно приймає участь у 2-3 конференціях різного рівня 
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семінарах 
Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи – підвищення механічних властивостей 
металопрокату мало вуглецевих, низьколегованих сталей за рахунок 
регулювання хімічного складу, структури та способів обробки.   
 

Робота з 
аспірантами та 
докторантами 

- 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років  опубліковано 32 роботи: 6 статей, 26 тез доповідей. 
4. Гаврилова В.Г. Определение активности мышьяка и фосфора в 
жидких сплавах бинарной системы железо- мышьяк / В.Г. Гаврилова, 
П.С. Харлашин, М.А. Григорьева // Актуальные проблемы современной 
металлургии.: Сб. науч. Трудов, посвященный 100- летию со дня рожд. 
проф. М.Я. Меджибожского.  Маріуполь: ПДТУ, 2012.- С.57-68.  
5. Gavrilova V.G. On the possibility of using of different rolled sheet steel 
for manufacture of railway tankcars-containers / V.G. Gavrilova, A.B. 
Gogol, V.A. Rusetsky //  Intermational Scientific-Methodological 
Conference “How to teach material sciences: new approaches and 
experiences from the mmateng project”, Politechnica Krakowska im. 
Tadeusza Kosciuszki, Krakow-Mariupol,  Juli 23- Krakow: Politechnica 
Krakowska,2015.-P. 33-35/ 
6. Gavrilova V.G. Evaluation of possibility of application of rolled sheets, 
made of steels of different compositions for manufacturing of boilers for 
railway tank cars / V.G. Gavrilova, A.B. Gogol, V.A. Rusetsky //  University 
science-2015: International scientific avd technical conference, Pryazovskyi 
State Technical University, Mariupol, 19-20 May 2015. – Mariupol: PSTU, 
2015.- V.4.- P. 55-56. 
Керування дипломними роботами. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Щорічно приймає участь у 2-3 конференціях різного рівня 

Науково-
дослідна 
робота 

 Напрям наукової роботи –  1. Напрям наукової роботи – Фазові й 
структурні перетворення в кремнемарганцовистых сталях 
легованих сильними карбідоутворюючими елементами.  
2. Підвищення механічних властивостей і експлуатаційних 
характеристик листового й сортового сталевого прокату за 
рахунок оптимізації хімічного складу й технології зміцнюючої 
термообробки.  

Робота з 
аспірантами та 
докторантами 

- 

Григор’єва 
Марія 
Олексіївна 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років  опубліковано 13 робіт: 7 статей, 6 тез доповідей, 
виданий 1 навчальний посібник. 
1. Samotugin S. S. The Influence of Plasma Surface Modification Process 
on the Structure and Phase Composition of Cutting_Tool Hardmetals / S.S. 
Samotugin, V. I. Lavrinenko, E. V. Kudinova, Yu. S. Samotugina // Journal 
of superhard materials (USA),  2011. – Vol. 33. – №3. – р. 200-207 
(Scopus). 
2. Самотугина Ю.С. Плазменное поверхностное упрочнение 
штамповых сталей. Захист металургійних машин від поломок / Ю.С. 
Самотугина // Вестник ПГТУ, Серия: Технические науки, Мариуполь –  
2012. – Вип.  № 14. –        С. 245-251. 
3. Samotugin S. S. The study of fracture toughness and failure mechanisms 
of cutting–tool hardmetals with plasma-modified surface / S. S. Samotugin,  
V.J  Lavrinenko, E.V. Kudinova, Yu. S. Samotugina // Journal of Superhard 
Materials. – 2013.– Volume 35.– pp.242-250 (Великобритания – Scopus) 
Керування дипломними роботами. 

Участь у 
конференціях і 
семінарах 

Щорічно приймає участь у 2-3 конференціях різного рівня 

Самотугіна 
Юлія Сергіївна 

Науково-
дослідна 
робота 

Напрям наукової роботи –    1.  Фазові й структурні перетворення в 
сталях і чавунах після плазмового поверхневого зміцнення.  
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2. Підвищення механічних властивостей і експлуатаційної 
довговічності сталевих і чавунних виробів після плазмового 
поверхневого зміцнення. 

Робота з 
аспірантами та 
докторантами 

- 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Щорічно керує науковою роботою студентів 

 
 
 
 
 

Проректор з наукової роботи       І.А.Ленцов 
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Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-
дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою роботою студентів) кафедри 
«Металорізальні верстати та системи» 

 
Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Роянов В. А., Зусин В. Я., Самотугин С. С., Захарова И.В. Дефекты, 
контроль и управление качеством сварки и родственных процессов. 
учебник — Мариуполь: ПГТУ, 2014. — 390 с. 
2. Самотугин С. С., Лещинский Л. К., Мазур В.А., Самотугина Ю.С. 
Инструментальные материалы: свойства и упрочнение Учебное пособие.  
– гриф МОНу №1/11-20270 от 29.12.12. – Мариуполь: Изд-во ГВУЗ 
“ПГТУ”.2012. – 432 с. 
3. Лавріненко В.І., Самотугін С.С., Мазур В.О., Кудінова К.В. Вплив 
плазмової обробки на зміну елементного складу поверхні робочого шару 
твердосплавного інструменту, її шорсткості та зносостійкості // 
Сверхтвёрдые материалы. – 2010. – № 4. – С. 64-69.. 
4. Самотугин С.С., Лавриненко В.И., Самотугина Ю.С., Кудинова Е.В. 
Влияние режимов плазменной поверхностной обработки на структуру и 
свойства инструментальных твердых сплавов // Сверхтвёрдые материалы. 
– 2011. – № 3. – С. 74-84. 
5. Samotugin S. S., Lavrinenko V. I., Kudinova E. V., Samotugina Yu. S. The 
Influence of Plasma Surface Modification Process on the Structure and Phase 
Composition of Cutting_Tool Hardmetals // Journal of superhard materials. 
(USA)–  2011. – Vol. 33. – № 3. – рр. 200-207. 
6. Самотугин С.С., Мазур В.А. Плазменное микро- и 
наноструктурирование поверхности инструментальных сталей // 
Упрочняющие технологии и покрытия. – 2013. - № 4. – С. 29-37. 
7. Самотугин С.С., Мазур В.А., Христенко О.А. Математическая модель 
процкесса поверхностого плазменного упрочнения резьбонарезной 
гребенки // Захист металургійних машин від поломок. –  Маріуполь : 
ПДТУ. - 2014. – Вип. №16. – С. 14-18. 
8. Самотугин С.С., Кудинова Е.В., Нестеров О.Ю. Исследование 
эксплуатационной стойкости твердосплавных пластин после плазменной 
поверхностной модификации // Захист металургійних машин від 
поломок. –  Маріуполь : ПДТУ. - 2014. – Вип. №16. – С. 201-206.  
http://eir.pstu.edu/handle/ 123456789 
9. Самотугин С.С., Мазур В.А., Литвиненко Д.С. Моделирование 
тепловых процессов при плазменном поверхностном упрочнении 
тонколезвийного почвообрабатывающего инструмента // Вісник СевНТУ: 
зб. наук. пр. Вип. 129/2012. Серія: Машиноприладобудування та 
транспорт. – Севастополь, 2012. – С. 194-198. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Самотугин С.С., Литвиненко Д.С. Розрахунок теплових процесів при 
плазмовій модифікації деталей складної форми .Университетская наука 
2015. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: 
ПГТУ, 2015. – т.І с. 71-72 
2. Самотугин С.С., Гагарин В.А.  Исследование микрорельефа поверх-
ностноупрочненных сталей после изнашивания . Университетская наука 
2014. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: 
ПГТУ, 2014. – т.ІII с.115-117 
3. Самотугин С.С., Мазур В.О.,  До питань про можливість 
самозатачування гострозаточенного грунтообробного інструменту  
Университетская наука 2013. Тезисы докладов международной н.-техн. 
Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – т.І с. 281-283 

Науково-
дослідна 
робота 

Науковий керівник науково-дослідних робіт: 
 «Створення наукових основ плазмової мікротрибології» (№ д.р. 
0109U001329),  
«Створення наукових основ новітніх технологій градієнтного нано- та 
мікроструктурування металообробного інструменту з використанням 
плазмового нагріву» (№ д.р. 0113U001329),  
«Розробка наукових основ системного аналізу властивостей та надійності 
металообробного інструменту з поверхневим шаром з модифікованою 
ультра- та нанодисперсною структурою» (№ д.р. 0116U004514). 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Підготовка кандидата наук : 
1. Нестеров Олег Юрьевич (2002р.); 
2. Мазур Владислав Олександрович (2010р.) 

Самотугін 
Сергій 
Савелійович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентом гр. ВІ-09 Качар І.І., III місце у Всеукраїнському 
конкурсі наукових робот. 
Керівництво студентом гр. ВІ-10 Кочіна К.В., III місце у II турі 
Всеукраїнській олімпіади зі спеціальності «Металорізальні верстати та 
системи». 

Біляковський 
Валерій  
Павлович 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Беляковский В. П. Расчет механизмов смены инструментов 
металлорежущих станков с ЧПУ// Новітні технології в машинобудуванні: 
металообробка, інструмент, реновація — Зб. наук. праць. — Маріуполь: 
ПДТУ, 2008. — с. 16-31. 
2. Беляковский В. П. Некоторые особенности кинематической схемы 
сверления. Университетская наука 2014. Тезисы докладов 
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международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – т.ІII с.108-
110. 
3. Беляковский В. П. Патент на корисну модель №83629 Спосіб контролю 
внутрішніз конусів у шпинделях верстатів №18 от 25.9.2013. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Беляковский В. П. Анализ причин, определяющих погрешности 
позиционирования рабочих органов станков с ЧПУ. Университетская 
наука 2012. Тезисы докладов международной н.-техн. конф. – 
Мариуполь: ПГТУ, 2012. – т.ІІ с. 211-212. 
2. Беляковский В. П. Оптимизация режимов резания при обработке 
износостойких сталей. Университетская наука 2013. Тезисы докладов 
международной н.-техн. конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – т.І с.270-271. 
3. Беляковский В. П. Некоторые особенности кинематической схемы 
сверления. Университетская наука 2014. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – т.ІII с.108-
110. 

Науково-
дослідна 
робота 

Код держреєстрації № 0114u004909 Дослідженні та оптимзація 
прогресивного інструменту і технології обробки матеріалів 
Код держреєстрації № 0115u004950  
Розробка новітніх технологій інженерії поверхні у галузі різання та 
зміцнення матеріалів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Иванов В. И., Влияние режима резания и температуры поверхностного 
слоя на среднюю температуру контакта режущего инструмента 
приобработке жаропрочных сталей. Университетская наука 2014. Тезисы 
докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 
т.ІII с.105-107. 
2. Беляковский В. П, Иванов В. И. Оптимизация режимов резания  при 
обработке износостойких сталей. Университетская наука 2013. Тезисы 
докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – т.І 
с. 270-271. 
3. Иванов В. И., Структурные изменения в сталях мартенситного класса 
при изменении температуры и исследование зависимостей твердости от 
температуры. Университетская наука 2012. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2012. – т.ІІ с. 230-
231. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Иванов В. И., Влияние режима резания и температуры поверхностного 
слоя на среднюю температуру контакта режущего инструмента 
приобработке жаропрочных сталей. Университетская наука 2014. Тезисы 
докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 
т.ІII с.105-107. 
2. Иванов В. И., Структурные изменения в сталях мартенситного класса 
при изменении температуры и исследование зависимостей твердости от 
температуры. Университетская наука 2012. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2012. – т.ІІ с. 230-
231. 
3. Оптимизация режимов резания  при обработке износостойких сталей. 
Университетская наука 2013. Тезисы докладов международной н.-техн. 
Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – т.І с. 270-271 

Іванов 
В’ячеслав 
Іванович 

Науково-
дослідна 
робота 

Код держреєстрації № 0114u004909 Дослідженні та оптимзація 
прогресивного інструменту і технології обробки матеріалів 
Код держреєстрації № 0115u004950  
Розробка новітніх технологій інженерії поверхні у галузі різання та 
зміцнення матеріалів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Самотугин С. С., Лещинский Л. К., Мазур В.А., Самотугина Ю.С. 
Инструментальные материалы: свойства и упрочнение Учебное пособие.  
– гриф МОНу №1/11-20270 от 29.12.12. – Мариуполь: Изд-во ГВУЗ 
“ПГТУ”.2012. – 432 с. 
2. Самотугин С.С., Мазур В.А. Плазменное микро- и 
наноструктурирование поверхности инструментальных сталей // 
Упрочняющие технологии и покрытия. – 2013. - № 4. – С. 29-37. 
3. Heating and melting of the parent metal in submerged-arc surfacing with 
composite strip electrode. /L. Leschinsky, V. Matvienko, V. Mazur//Welding 
International.  Volume 29, Issue 4, 2015. - Р. 291 – 295. 

Мазур  
Владислав 
Олександрович 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Мазур В.О. Математична модель оцінки нерівномірності проплавлення 
при наплавленні складеним стрічковим електродом . -М. Тернопіль, 
Національний університет нафти і газу. Тезисы докладов международной 
н.-техн. конф. – 2015. С. 34-35 
2. Мазур В.О.  Оптимизация поверхностной плазменной обработки 
зубчатых колес Университетская наука 2015. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – т.І с. 74-75 
3. Мазур В.О Плазменное поверхностное азотирование режущего 
инструмента Университетская наука 2014. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – т.ІII с.113-
114 
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Науково-
дослідна 
робота 

Виконання обов'язків відповідального виконавця науково-дослідних 
робіт: 
 «Створення наукових основ плазмової мікротрибології» (№ д.р. 
0109U001329),  
«Створення наукових основ новітніх технологій градієнтного нано- та 
мікроструктурування металообробного інструменту з використанням 
плазмового нагріву» (№ д.р. 0113U001329),  
«Розробка наукових основ системного аналізу властивостей та надійності 
металообробного інструменту з поверхневим шаром з модифікованою 
ультра- та нанодисперсною структурою» (№ д.р. 0116U004514). 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентом гр. ВІ-08 Мальчевським О.М., III місце у 
Всеукраїнському конкурсі наукових робот. 
Керівництво студентом гр. ВІ-09 Качар І.І., III місце уII турі 
Всеукраїнській олімпіади зі спеціальності «Металорізальні верстати та 
системи». 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Крепак А. С. К вопросу усовершенствования геометрии фрез с учетом 
изменения сечения стружки. Университетская наука 2014. Тезисы 
докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 
т.ІII с.107-108. 
2. Крепак А. С., Мисюра П.И. Прогрессивный и виброустойчивый 
металлорежущий інструмент. монография. Издательство “Азовье” – 
Мариуполь. 2013 – 250 с. 
3. Крепак А. С., Мисюра П.И. Определение действующих 
геометрических параметров при цилиндрическом фрезеровании. Сб. 
“Захист металургійних машин від поломок, Маріуполь, 2012 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Крепак А. С. К вопросу усовершенствования геометрии фрез с учетом 
изменения сечения стружки. Университетская наука 2014. Тезисы 
докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 
т.ІII с.107-108. 
2. Усовершенствование конструкции концевых фрез Университетская 
наука 2015. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – 
Мариуполь: ПГТУ, 2015. – т.ІI с.61-63 
3. Пути повышения виброустойчивости и технологичности концевых 
фрез Университетская наука 2013. Тезисы докладов международной н.-
техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – т.І с. 271-272 

Кріпак  
Олександр 
Сергійович 

Науково-
дослідна 
робота 

Код держреєстрації № 0114u004909 Дослідженні та оптимзація 
прогресивного інструменту і технології обробки матеріалів 
Код держреєстрації № 0115u004950  
Розробка новітніх технологій інженерії поверхні у галузі різання та 
зміцнення матеріалів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Таиров В. П. Влияние конструктивных параметров теплопроводных 
покрытий на температурное состояние СИП. Университетская наука 
2015. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: 
ПГТУ, 2015. – т.ІI с.63-64 
2. Таиров В. П. Моделирование микроразмера при вибрационном 
выглаживании. Университетская наука 2014. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – т.ІII с.118-
121. 
3. Таиров В. П. Патент № 103659 “Інструментальний утримувач” 
Публикация ведомостей про выдачу патента №21 от 11.11.2013. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Таиров В. П. Повышение производительности вибрационного 
выглаживания при использовании инструментальных 
блоков.Университетская наука 2013. Тезисы докладов международной н.-
техн. конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – т.І с. 283-285. 
2. Таиров В. П. Моделирование микроразмера при вибрационном 
выглаживании. Университетская наука 2014. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – т.ІII с.118-
121. 
3. Таиров В. П. Влияние конструктивных параметров теплопроводных 
покрытий на температурное состояние СИП. Университетская наука 
2015. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: 
ПГТУ, 2015. – т.ІI с.63-64 

Науково-
дослідна 
робота 

Код держреєстрації № 0114u004909 Дослідженні та оптимзація 
прогресивного інструменту і технології обробки матеріалів 
Код держреєстрації № 0115u004950  
Розробка новітніх технологій інженерії поверхні у галузі різання та 
зміцнення матеріалів 

Таіров  
Володимир 
Петрович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентом гр. ВІ-10 Даниленко О.В., III місце у 
всеукраїнському конкурсі наукових робот. 

Кіпчарський 
Віктор  
Павлович 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Кипчарский В. П. Разработка мультимедийного обеспечения 
дисциплины САПР. Университетская наука 2015. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – т.ІI с.-69-70 
2. Кипчарский В. П. Использование мультмедиатехнологий при чтении 
курса “Металлорежущие станки”. Университетская наука 2014. Тезисы 
докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 
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т.ІII с.117-118. 
3. Кипчарский В. П. Современные компьютерно-интегрированные 
технологии машиностроительного производства. Университетская наука 
2013. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: 
ПГТУ, 2013. – т. І с. 279-280. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Кипчарский В. П. Современные компьютерно-интегрированные 
технологии машиностроительного производства. Университетская наука 
2013. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: 
ПГТУ, 2013. – т. І с. 279-280. 
2. Кипчарский В. П. Использование мультмедиатехнологий при чтении 
курса “Металлорежущие станки”. Университетская наука 2014. Тезисы 
докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 
т.ІII с.117-118. 
3. Кипчарский В. П. Разработка мультимедийного обеспечения 
дисциплины САПР. Университетская наука 2015. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – т.ІI с.-69-70 
 

Науково-
дослідна 
робота 

Код держреєстрації № 0114u004909 Дослідженні та оптимзація 
прогресивного інструменту і технології обробки матеріалів 
Код держреєстрації № 0115u004950  
Розробка новітніх технологій інженерії поверхні у галузі різання та 
зміцнення матеріалів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Крепак А. С., Манойлов О.В. Модернизация средств оснащения для 
зубофрезерования цилиндрических колес с усовершенствованной схемой 
резания. Университетская наука 2014. Тезисы докладов международной 
н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – т.ІII с.115-117. 
2. Манойлов О. В. 3D моделирование при проектировании червячных 
модульных фрез. Университетская наука 2013. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2013. – т.І с. 277-
278. 
3. Манойлов О. В. Исследование машинного 3D моделирования при 
исследовании геометрических параметров процесса зубофрезерования. 
Университетская наука 2012. Тезисы докладов международной н.-техн. 
конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2012. – т.ІІ с. 239-240. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Манойлов О. В. Исследование машинного 3D моделирования при 
исследовании геометрических параметров процесса зубофрезерования. 
Университетская наука 2012. Тезисы докладов международной н.-техн. 
конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2012. – т.ІІ с. 239-240. 
2. Крепак А. С., Манойлов О.В. Модернизация средств оснащения для 
зубофрезерования цилиндрических колес с усовершенствованной схемой 
резания. Университетская наука 2014. Тезисы докладов международной 
н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – т.ІII с.115-117. 
3. Манойлов О. В. Повышение эффективности использования червячных 
модульных фрез Университетская наука 2015. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – т.ІI с.-67-68 

Манойлов  
Олег  
Володимирович 

Науково-
дослідна 
робота 

Код держреєстрації № 0114u004909 Дослідженні та оптимзація 
прогресивного інструменту і технології обробки матеріалів 
Код держреєстрації № 0115u004950  
Розробка новітніх технологій інженерії поверхні у галузі різання та 
зміцнення матеріалів 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Самотугин С.С., Гагарин В.А. Исследование микрорельефа 
поверхности деталей с поверхностным упрочненным  слоем после 
абразивного изнашивания / С.С. Самотугин, В.А. Гагарин // Вестник 
ПГТУ. Серия: Технические науки.– 2014. –Вып. № 28.– С. 152-157. 
2. Самотугин С.С., Ляшенко Б.А., Гагарин В.А., Самотугина Ю.С. Оценка 
влияния градиентной плазменной модификации на напряженное 
состояние поверхности стальных изделий // Захист металургійних машин 
від поломок. – 2011. – Вип.13. – с. 121-124. 
3. Самотугин С.С., Мазур В.А., Гагарин В.А., Литвиненко Д.С. 
Плазменное упрочнение дисковых ножей // Инновационные технологии 
размерной обработки с прменением инструментов из сверхтвердых 
материалов и упрочнения изделий. – Мат. Междунар. конф. – 
Магнитогорск: МГТУ, 2011 – с. 78-87. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Гагарин В.А. Микрорельеф поверхности деталей после плазменного 
упрочнения и изнашивания Университетская наука 2015. Тезисы 
докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – т.І 
с. 65-67 
2. Гагарин В.А. Исследование микрорельефа поверхностноупрочненных 
сталей после изнашивания Университетская наука 2014. Тезисы докладов 
международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – т.ІII с.115-
117 
3. Гагарин В.А. Моделирование распределения напряжений в 
поверхностном слое при поверхностном упрочнении Университетская 
наука 2013. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – 
Мариуполь: ПГТУ, 2013. – т.І с. 275-277 

Гагарін 
Володимир 
Олександрович 

Науково-
дослідна 
робота 

Код держреєстрації № 0114u004909 Дослідженні та оптимзація 
прогресивного інструменту і технології обробки матеріалів 
Код держреєстрації № 0115u004950  
Розробка новітніх технологій інженерії поверхні у галузі різання та 
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зміцнення матеріалів 
Код держреєстрації  № 0116u004514 НДР 1/16 Розробка наукових основ 
системного аналізу властивостей та надійності металообробного 
інструменту з поверхневим шаром з модифікованою ультра- та 
нанодисперсною структурою 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Самотугин С.С., Лавриненко В.И., Самотугина Ю.С., Кудинова Е.В. 
Влияние режимов плазменной поверхностной обработки на структуру и 
свойства инструментальных твердых сплавов // Сверхтвёрдые материалы. 
– 2011. – № 3. – С. 74-84. 
2. Samotugin S. S., Lavrinenko V. I., Kudinova E. V., Samotugina Yu. S. The 
Influence of Plasma Surface Modification Process on the Structure and Phase 
Composition of Cutting_Tool Hardmetals // Journal of superhard materials. 
(USA)–  2011. – Vol. 33. – № 3. – рр. 200-207. 
3. Самотугин С.С., Кудинова Е.В., Нестеров О.Ю. Исследование 
эксплуатационной стойкости твердосплавных пластин после плазменной 
поверхностной модификации // Захист металургійних машин від 
поломок. –  Маріуполь : ПДТУ. - 2014. – Вип. №16. – С. 201-206 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Самотугин С.С. Кудинова Е.В Исследование износа твердосплавного 
инструмента после плазменной модификации. – Университетская наука 
2014. Тезисы докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: 
ПГТУ, 2014. – т.ІII с.111-112 
2. Самотугин С.С. Кудинова Е.В Университетская наука 2014. Тезисы 
докладов международной н.-техн. Конф. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 
т.ІII с.111-112 

Кудінова 
Катерина 
Віталіївна 

Науково-
дослідна 
робота 

Код держреєстрації № 0114u004909 Дослідженні та оптимзація 
прогресивного інструменту і технології обробки матеріалів 
Код держреєстрації № 0115u004950  
Розробка новітніх технологій інженерії поверхні у галузі різання та 
зміцнення матеріалів 
Код держреєстрації  № 0116u004514 НДР 1/16 Розробка наукових основ 
системного аналізу властивостей та надійності металообробного 
інструменту з поверхневим шаром з модифікованою ультра- та 
нанодисперсною структурою 

 
Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково- 
дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою роботою студентів) кафедри 
«Обладнання і технології зварювального виробництва» 

 
Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 29 робіт: 3 патенти, 14 тез, 10 статей, 2 
підручники: 
1.Роянов В.О., Корасташевський П. В.,Сотніков Е.О., Готовченко І.В. 
Спосіб зварювання листових полотнищ и потокова механізована лінія для 
його здійснення//Державна служ-ба інтелектуальної власності України. 
ИА, 91064 ИВ 23 К.37, Бюл. № 12, від 25.06.2014. 
2.Роянов В.О., Бобіков В.І. Розпилююча головка для електродугової 
металізації // Державна служба інтелектуальної власності України. ИА 
95050, Бюл.№ 23  про видання патенту від 10.12.2014.р. 
3.Роянов В.О., Харлашин П.С., Бакланский В.М. Развитие теоретических 
и технологических основ диффузионной сварки дав-лением сверхтвердых 
материалов в вакууме // Актуальные проблемы сов-ременной металлургии 
сб. научн. трудов посвящ. 100-летию со дня рождения М.Я. 
Меджибожского ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, 2012 г. С.436-443 
4. Роянов В.О., Бобиков В.І. Устройство для электродуговой 
металлизации с пульсирующим режимом истечения воздушно-
распыляющей струи // Сварочное производство.-2015.-№4.-С. 72-75 
5. Роянов В.О., Захарова І.В. Совершенствование подготовки 
специалистов-сварщиков по контролю качества в ГВУЗ «Приазовский 
государственный технический университет» // Материалы 15-й 
Международной научно-технической конференции 
(15-18.09.2015г., г. Киев).-2015.-С.94-105. 

Видання навчальних підручників з грифом МОН України і ДВНЗ 
 «ПДТУ»: 

1. Роянов В.О., Матвієнко В.М., Захарова І.В. Газотермическая обработка 
меатериалов. -Мариуполь: Принт Сервис, 2012 г. – 286 стр. 
2. Роянов В.О., Зусин В.Я., Самотугин С.С., Захарова И.В. Дефекты, 
контроль и управление качеством при сварке и родственных технолгиях. – 
Мариуполь: Полигра-фический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2014 г. – 390 с. 

Роянов 
В’ячеслав 

Олександрович 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1.Роянов В.О., Матвиенко В.Н., Лещинский Л.К., Степнов К.К., 
Дубниский Б.Е., Бойко В.С., Шебалиц Э.Н. Повышение долговечности 
прокатных валков наплавкой и дуговой металлизацией // Тезисы доклада 
НТК. Современные проблемы металлургии, технологии сварки и 
наплавки сталей и цветных металлов. г. Киев, ИЭС им Е.О. Патона, 
Международная ассоциация, сварка.- 2012.-С.53-57 
2.Роянов В.О., Бобиков В.І. Применение пульсирующей распыляющей 
струи при электродуговой метал-лизации//Сб.докладов Междуна-родная 
НТК «Сварочные матери-алы», 2014 г., ИЭС им. Е. О. Патона 
3. Роянов В.О., Бобиков В.І. Газотермические особенности распыляющей 
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головки с пульсирующим режимом ис-течения воздушно-распыляю-щей 
струи // Сб. тезисов докладов МНТК «Университетская наука 2012», Том 
ΙΙ, Мариуполь, ПГТУ.-2012.-С.64-66 
4.Роянов В.О., Захарова І.В. Исследование физических условий 
взаимодействия металла и шлака при электродуговой сварке под флюсом 
// Сб. научных трудов «Актуальные проблемы современной металлур-
гии» посвященный 100-летию профессора Меджибожского ГВУЗ 
«ПГТУ», 2012 г., стр. 425-435 
5.Роянов В.О., Гусев Ю.В. Роль самостійної роботи студентів щодо 
виконання окремих норм закону України «Про вищу освіту» // 
Межвузовский научно-методический семинар «Активизация 
самостоятельной работы студентов, реальный путь повышения качества 
подготовки специалистов», Тезисы докладов, Мариуполь, ГВУЗ «ПГТУ».- 
2015.-С.21-27 
6.За останні 5 років прийняв участь у 20 наукових семінарах з 
кандидатської дисертації та у 5 наукових семінарах з докторської 
дисертації.  

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Розробка методичних рекомендацій з самостійного 
вивчення дисципліни студентами ДВНЗ «ПДТУ». - 2012 р. Реєстраційний 
№0112u005780 
2.Госбюджетна НДР. Розробка розділів щодо програми діяльності ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» по забезпеченню 
якості освітніх послуг.-2013. Реєстраційний №0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Вдосконалення методики навчального процесу.-2014 
р. Реєстраційний №0114u004908 
4.Госбюджетна НДР. Розробка розділів щодо програми діяльності ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» по забезпеченню 
якості освітніх послуг.-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

 
Бобиков В.І. - 2012 р. вступу. 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентською науковою роботою: 5 тез студентської НТК, 2 
науково-дослідні роботи 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 1 навчальний посібник з грифом МОН, 24 
статті в наукових виданнях, 17 тез доповідей, 5 патентів: 
1. Степнов К.К., Матвиенко В.Н. Олдаковский А.И. Модифицирование 
среднехромистого наплавленного ме-талла//Автоматическая сварка.–
2011.- № 8. – С. 12 – 14. 
2. Improving the fracture toughness and wear resistance of hard-faced hot-
rolling-mill rolls / Shebanits, E.N., Omelyanenko, N.I., Matvienko, 
V.N.//Metallurgist: Volume 56, Issue 7 (2012), Page 613-617. 
3. Упрочнение прокатных валков наплавкой легированным ленточным 
электродом под керамическим флю-сом/Матвиенко В.Н., Лещинский 
Л.К., Степнов К.К. и др. // Сварочное производство/–2013. -№ 1.–С.26 – 
30. 
4. Matviyenko V.N., Leschinsky L.K., Mazur V.A. Heating and melting of the 
parent metal in submerged-arc surfacing with composite strip electrode // 
Welding International. – Volume 29, Issue 4, 2015. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1.Матвиенко В.Н., Степнов К.К. Повышение работоспособности 
наплавленных изделий // Международная НТК «Университетская наука – 
2012»: Сб. тезисов докладов в 3-х томах, Т.2 – Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ».- 2012.- С.87-89 
2.Матвиенко В.Н., Лещинский Л.К. Повышение трещиностойкости 
металла для наплавки валков горячей прокатки.-2012.-С.33-35 
3. Матвиенко В.Н., Мазур В.А., Лещинский Л.К. Математична модель 
оцінки нерівномірності проплавлення при наплавленні складеним 
стрічковим електродом.- 2015.-С.17-19. 
4.За останні 5 років прийняв участь у 2 наукових семінарах з 
кандидатської дисертації та у 1 науковому семінарі з докторської 
дисертації. 

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Розробка резонансного перетворювача електричних 
коливань в механічні для примусового переносу електродного металу при 
зварюванні в середовищі вуглецевого газу. - 2012 р. Реєстраційний 
№0112u005780 
2.Госбюджетна НДР. Дослідження параметрів режиму наплавлення 
стрічковим електродом на якість формування валика.-2013. Реєстраційний 
№0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Дослідження металургійних і фізичних 
особливостей процесу зварки і наплавлення.-2014 р. Реєстраційний 
№0114u004908 
4.Госбюджетна НДР. Дослідження особливостей наплав-лення стрічковим 
електродом.-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Матвієнко 
Володимир 

Миколайович 

Робота з 
аспірантами 
та 

Чудінов В.Н-2012 р. вступу 
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докторантами 
Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентською науковою роботою: 7 тез студентської НТК, 2 
науково-дослідні роботи 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 10 статей и отримано 2 Патента Україні і 
1 монографія 
1.Пат № 70785 Украина, МПК В23К (9/04 (2006.01), В23К 9/08. Спосіб 
дугового зварювання і наплавлення плавким електродом у подовжньому 
магнітному полі. О.Д.Размишляєв, М.В.Міронова–№ 201114457 ; заявл. 
06.12.2011 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12 – 4 с. 
2.Размышляев А.Д., Миронова М.В., Лещенко А.И. Повышение качества 
стыковых соединений при дуговой сварке в продольном магнитном поле. 
Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. 
праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2012. – Випуск  № 1 (24). – С. 190-194. 
3.Размышляев А.Д., Ярмонов С.В., Выдмыш П.А. Устройства ввода 
поперечного магнитного поля для процессов дуговой сварки и наплавки 
(Обзор). Автоматическая сварка. – 2013. – № 1. – С. 40 – 44. 
4.Пристрій для створення попе-речного магнітного поля при дуговому 
зварюванні і наплавленні (Ярмонов С.В., Видмиш П.О.) Пат № 104566 
Украина, МПК В23К (9/04 (2006.01), В23К 9/08 (2006.01), заявитель и 
патенто-обладатель Приазовский гос. техн. унив-т. – № 201305674; заявл. 
25.11.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3 
5.Features of arc surfacing process in a longitudinal magnetic field Applied 
Mechanics and Materials. – Vol. 682 (2014). – PP. 313-318.Scopus 
6.Размышляев А.Д. Скорость потто-ков в ванне при дуговой наплавке 
поперечном магнитном поле. Сварочное производство –2014 –№ 4.– С. 8-
12.(Scopus) 
7.Размышляев А.Д., Ярмонов С.В., Выдмыш П.А. Моделирование мето-
дом электролитической ванны поперечного магнитного поля, генери-
руемого устройствами ввода применительно к дуговой сварке  Вестник 
Донбасской гос.машино-строительной академии: сб. науч. трудов – 
Краматорск: ДГМА.–2014 –№ 1 (32). – С. 223-227. 
8.Размышляев А.Д., Выдмыш П.А., Агеева М.В. Особенности плавления 
электродной проволоки при дуговой наплавке под флюсом с воз-
действием поперечного магнит-ного поля. Вісник Донбаської державної 
машинобудівної академії: Зб. наук. пр –Краматорськ: ДДМА, 2015. – 
Вип.1 (34) –С.74-77.. 
9.Размышляев А.Д., Выдмыш П.А., Агеева М.В., Ярамонов С.В. 
Моделирование методом электроли-тической ванны поперечного магни-
тного поля, генерируемого устрой-ствами ввода применительно к дуговой 
сварке. Инновационные технологии и экономика в мащиностроении.6 
Международноя научно -  практическая конференция 21 -23 тая 2015 г. 
Томск: Изд – во Томскаого политехнического универ-ситета, 2015.- С. 40 
– 45. 
10.Размишляєв О.Д. Автоматическая электродуговая наплавка ленточным 
електродом под флюсом. - Мариупол: ГВУЗ «ПГТУ», 2013 – 180с. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Размышляев А.Д., Миронова М.В. Эффективность процесса проплав-
ления основного металла при дуговой сварке и наплавке под флюсом в 
поперечном магнитном поле. Статья в сборнике IIІ Международной НТК 
с элементами научной школы для молодых ученых «Инновационные 
технологии и экономика в машиностроении»:– Томск: Изд-во Томского 
политехни-ческого университета, 2012. –  Т.1. – С. 72 – 76. 
2. Размышляев А.Д., Миронова М.В. Особенности проплавления основ-
ного металла при дуговой сварке и наплавке с воздействием поперечного 
магнитного поля. Вісник Приазовського державного техніч-ного 
університету: Зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2012. – Випуск  № 1 
(24). – С. 185 – 190. 
3.Размышляев А.Д., Ярмонов С.В., Выдмыш П.А. Строение попереч-ного 
магнитного поля, генерируемого устройствами ввода для процесса 
дуговой сварки. Вісник Приазовського державного техніч-ного 
університету: Зб. Наук. Праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2013. – Випуск  № 2 
(27). – С. 165 – 172. 
4.За останні 5 років прийняв участь у 11 наукових семінарах з 
кандидатської дисертації та у 3 наукових семінарах з докторської 
дисертації. 

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Дослідження процесу дугового наплавлення з дією 
поперечного магнітного поля. - 2012 р. Реєстраційний №0112u005780 
2. Госбюджетна НДР. Моделювання керуючого магнітного поля для 
процесів дугового зварювання та наплавлення.-2013. Реєстраційний 
№0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Основи розробки порошкових електродів для 
наплавлення деталей з алюмінієвих сплавів.-2014 р. Реєстраційний 
№0114u004908 
4.Госбюджетна НДР. Використання рівнянь електростатики для 
моделювання будови керуючих магнітних полів для процесу дугового 
зварювання.-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Размишляєв 
Олександр 
Денисович 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

 
1.Ярмонов С.О. – у 2015 р. захищена кандидатська дисертація. 
2.Видмиш П.О. – у 2016 р. захищена кандидатська дисертація. 
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Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентською науковою роботою:  5 тез студентської НТК, 4 
науково-дослідні роботи, 2 роботи конкурсу магістерських робіт. 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 27 робіт: 4 - статті, 1 - патент, 4 -доклада 
на конференціях, 13 -тезисов доповідей, 5 -учебно-методических 
посібників і вказівок: 
1.Серенко А.Н. Влияние поверх-ностного упрочнения и аргоно-дуговой 
обработки на усталость сварных соединений конструкций 
металлургического производства/ А.Н. Серенко, Е.В. Коломийцев// 
Автоматическая сварка. 2011.-№4. 
2.Серенко А.Н. Оценка влияния остаточніх напряжений на кинетику 
развития усталостніх трещин в корпусних конструкциях / А.Н. Серенко // 
Материали міжнародної НТК «Ефективні шляхи розвитку морскої 
галузі».-Маріуполь:АМІ ОНМА.-2013. –С. 126-132. 
3.Патент на винахід №101288 Україна, МПК (2013) В23К 9/12. Пристрій 
для наплавлення стрічковим електродом під флюсом / О.М. Серенко, О.В. 
Лаврова, В.П. Іванов, В.О. Серенко (Україна). – № 201205838; Заявл. 
14.05.12; Опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1.Серенко А.Н. Эффективная техно-логия упрочнения сварных конс-
трукций, работающих при пере-менных нагрузках / А.Н.Серенко, Е.В. 
Коломийцев // Сб. докладов нучно-технической конференции « Пути 
повышения эксплуатационной безопасности и надежности ж/д транспорта 
на основе инновации-онных технологий сварки и родст-венных 
процессов». Киев: -2012. 
2.Серенко А.Н. Оценка прочности сцепления покрытий с напыляемой 
поверхностью/А.Н.Серенко//Материали міжнародної НТК«Сучасні 
тенденції і перспективи розвитку морегосподарсь-кого» комплексу 
України». -Маріуполь: АМИ ОНМА, –2011. – С. 143-145. 
3.Серенко А.Н., Лаврова Е.В., Иванов В.П., Серенко В.А. Математическое 
моделирование про-цесса импульсного переноса металла при наплавке 
ленточным электродом// Математи-ческое моделирование и информации-
онные технологии в сварке и родс-твенных процессах: Шестая Междуна-
родная конферен-ция, пос. Кацивели, Крым, Украина 29 мая-1 июня 2012 
г. – Київ: ИЭС им. Е.О. Патона, 2012. 

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Моделювання температурних деформацій та 
напружень у спікальних візках. - 2012 р. Реєстраційний №0112u005780 
2. Госбюджетна НДР. Підвищення довговічності зварних конструкцій, що 
працюють при циклічних навантаженнях.-2013. Реєстраційний 
№0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Дослідження засобів управління очагом плавлення 
на електроді і основному металі.-2014 р. Реєстраційний №0114u004908 
4.Госбюджетна НДР. Дослідження впливу термодефор-маційного циклу 
зварювання на опірність зародженню втомних тріщин.-2015. 
Реєстраційний №0115u004948 

Серенко 
Олександр 
Микитич 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентською науковою роботою: 2 тез студентської НТК 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 лет опубліковано16 тез доповіді 1 стаття у тому числі: 
1. Гулаков С.В. Подготовка кадров на сварочном факультете 
Приазовского государственного технического универ-ситета/С.В. 
Гулаков, В.А. Шаферов-ский/Автоматическая сварка, 2011.-№8. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Шаферовский В.А. Опыт приме-нения механизированного способа 
сварки толстолистового металла под флюсом с программированием пара-
метров режима/В.А. Шаферовский, А.Ню Серенко. В материалах 16-й 
Международной НТК «Технологии упрочнения, нанесения покрытий и 
ремонта: теория и практика». Санкт-Петербург, 15-18 апреля 2014 г., изд-
во Политехнического университета – 2014 г., С. 210 – 218. 
2. Шаферовський В.О. Спосіб зварювання товстолистового металу з 
додатковою дією на дугу подов-жнього магнітного поля / В.О. 
Шаферовський. Проблеми зварю-вання, споріднених процесів і тех-
нологій та Зварювання та споріднені процеси і технології: матеріали 
Всеукраїнської НТК студентів, аспірантів і молодих науковців. - 
Николаев: НУК, 2014 - С. 116-118. 
3. Шаферовский В.А. Технология сварки с программированием пара-
метров режима стыковых соеди-нений элементов кассет / В.А. 
Шаферовский. Современные пробле-мы производства и ремонта в 
промышленности и на транспорте: Материалы 14-го Между-народного 
НТК, 24-28 февраля 2014 г., г.Свалява.– Киев: АТМ Украины, 2014. 

Шаферовський 
Віктор  

Олександрович 

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Зварювання високоміцної товсто лис-тової сталі з 
програмуванням параметрів режиму. - 2012 р. Реєстраційний 
№0112u005780 
2. Оцінка шунтуючої дії флюсу при механізованому зварюванні під 
флюсом с програмуванням параметрів режиму.-2013. Реєстраційний 
№0113u006280 
3.Госбюджетна НДР.  Працездатність зварних конструкцій.-2014 р. 
Реєстраційний №0114u004908 
4.Госбюджетна НДР. Термоциклювання під час зварювання з 
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програмуванням параметрів режиму.-2015. Реєстраційний №0115u004948 
Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 24 труди 1 патент, 8 тез, 7 статей, 7 
методичних посібників, 1 навчальний посібник з грифом МОН 
1.Носовский Б.И., Лаврова Е.В. Разработка методики выбора параметров 
наплавки ленточным электродом с принудительным механическим пере-
носом жидкого металла //Автоматичес-кая сварка. – 2011. - №3. – С. 30-
33. 
2.Носовский Б.И., Ковалевский А.И. Разработка математической модели 
преобразователя электрических колеба-ний в механические с целью 
оптими-зации геометрических параметров механического контура // 
Вісник Приазовського державного технічного університету. – Маріуполь: 
Вип. 25. – 2012. –157-163 
3.Носовский Б.И., Ковалевский А.И. О передаче импульсов єнергии 
колеблю-щимся торцом єлектрода капле жид-кого метала // Научн.-практ. 
журнал Апробація.- 2013.- №5(8). – С. 27-31. 
4.Носовский Б.И., Чудинов В.Н. Исследование распределения линий тока 
на физической модели при двухдуговой сварке // Вісник Приазовського 
державного тех-нічного університету. – Маріуполь:-Вип. 27. – 2013. –142-
147 
Видання навчальних 
 посібників з грифом МОН України: 
Носовский Б.И. Сварочные источники питания: учебное пособие – 
Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1.Носовский Б.И., Ковалевский А.И. Передача механической энергии от 
торца электрода капле жидкости // Международная научно-методическая 
конференция «Университетская наука-2012».–  Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ».-2012.-С.85-86 
2. Носовский Б.И., Ковалевский А.И. Способ сварки, обеспечивающий 
принудительный перенос электродного металла при сварке в среде 
углекислого газа // «Сварка и родственные технологии». – Київ: ИЄЗ 
Патон.-2013.-С.81-82 
3. Управление тепломассопереносом в сварочной ванне при сварке двумя 
последовательно включенными дугами // Международная научно-
методическая конференция «Университетская наука-2015».– Мариуполь: 
ГВУЗ «ПГТУ».-2015.- С.101-102 

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Розробка резонансного перетворювача електричних 
коливань в механічні для примусового переносу електродного металу при 
зварюванні в середовищі вуглецевого газу. - 2012 р. Реєстраційний 
№0112u005780 
2. Госбюджетна НДР. Дослідження параметрів режиму наплавлення 
стрічковим електродом на якість формування валика.-2013. Реєстраційний 
№0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Працездатність зварних конструкцій .-2014 р. 
Реєстраційний №0114u004908 
4.Госбюджетна НДР. Дослідження особливостей наплав-лення стрічковим 
електродом.-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Носовський  
Борис 

Іванович 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

 
Ковалевський О.І. – у 2014 р. захищена кандидатська дисертація. 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 14 робіт: 10 тез, 2 статті, 2 підручники: 
1. Роянов В.О., Захарова І.В. Исследование физических условий 
взаимодействия металла и шлака при электродуговой сварке под флюсом 
// Сб. научных трудов «Актуальные проблемы современной металлур-
гии» посвященный 100-летию профессора Меджибожского ГВУЗ 
«ПГТУ», 2012 г., стр. 425-435 
2. Роянов В.О., Матвієнко В.М., Захарова І.В. Газотермическая обработка 
меатериалов. -Мариуполь: Принт Сервис, 2012 г. – 286 стр.  
3. Роянов В.О., Зусин В.Я., Само-тугин С.С., Захарова И.В. Дефекты, 
контроль и управление качеством при сварке и родственных 
технологиях.– Мариу-поль:Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2014 
г. – 390 с. 
4. Захарова И.В. Внедрение системы менеджмента металлургических 
пред-приятий г. Мариуполя в изучение курса «Менеджмент организации» 
//Международная НТК «Университетская наука – 2012»:Сб. тезисов 
докладов в 3-х томах,Т.2 – Мариуполь: «ПГТУ»,2012. 
Видання навчальних підручників з грифом МОН України і ДВНЗ «ПДТУ 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Захарова И.В. Газотермическое напыление в восстановлении деталей 
металлургического оборудования // Тезисы докладов межд. НТК «Универ-
ситетская наука – 2011».- Мариуполь: ПГТУ.- 2011 
2. Захарова И.В. Совершенствование технологии сварки двухслойных 
сталей //Материалы Международной НПК «Инновационные 
ресурсосбере-гающие материалы и упрочняющие техно-логии». – 
Мариуполь: ПГТУ, 2012.  
3. Роянов В.О., Захарова І.В. Ресурсосберегающий процесс 
электродугового напыления пульсирующим потоком сжатого  воздуха // 
НТК «Університетська наука», 
Маріуполь: ПДТУ.-2015.-С.74-75 

Захарова 
Ірина 

В’ячеславівна 

Науково-
дослідна 

1.Госбюджетна НДР. Оптимізація режимів зварювання труб із листа 
різної товщини. - 2012 р. Реєстраційний №0112u005780 
2. Госбюджетна НДР. Структурні перетворення аустеніту в пришовній 
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робота зоні зварного з’єднання при зварюванні низьколегованих сталей .-2013. 
Реєстраційний №0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Основи розробки порошкових електродів для 
наплавлення деталей з алюмінієвих сплавів .-2014 р. Реєстраційний 
№0114u004908 
4.Госбюджетна НДР. Дослідження особливостей паяння (захисні 
середовища при паянні).-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

 
Керівництво студентською науковою роботою: 8 тез студентської НТК 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років 33 роботи: 1 патент, 22 тез, 5 статей, 5 методичних 
посібників  
1.Патент на винахід №101288 Україна, МПК (2013) В23К 9/12. Пристрій 
для наплавлення стрічковим електродом під флюсом / О.М. Серенко, О.В. 
Лаврова, В.П. Іванов, В.О. Серенко (Україна). – № 201205838; Заявл. 
14.05.12; Опубл. 11.03.2013,  Бюл. № 5.  
2.Серенко А.Н., Лаврова Е.В., Иванов В.П., Серенко В.А. Разработка 
кине-матической схемы и исследование процесса управляемого 
механического переноса при наплавке ленточным электродом // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні 
науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет», 2013. – Вип. №1(24) – С. 163-169. 
3.Иванов В.П., Лаврова Е.В. Impro-ving the Efficiency of Strip Cladding by 
the Control of Electrode Metal Transfer // Applied Mechanics and Materials.– 
Switzerland, Innovative Technologies and Economics in Engineering. – Vol. 
682 (2014). – P. 266-269. 
4. Иванов В.П., Сагиров И.В. Системы для создания интерактивных 
презентаций // В кн.: Материалы международной НТК «Перспективы 
развития судоходства в Азовском море». - Мариуполь: АМИ ОНМА.- 
2012.-С.34-39 
5.Иванов В.П., Солидор Н.А., Моргай Ф.В., Носовский Б.И. Дослідження 
корозійної стійкості зварних металорукавів зі сталей AISI 304 і AISI 316 // 
Східно-Європейський журнал передових технологій., Харків, Україна 4/5 
(76).-2015.-С.102-109 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1.Серенко А.Н., Лаврова Е.В., Иванов В.П., Серенко В.А. Математическое 
моделирование процесса импульсного переноса металла при наплавке 
ленточным електродом //  Тезисы докладов VI Международной конферен-
ции «Математическое моделирование и информа-ционные технологии в 
сварке и родственных процессах». - Киев: ИЭС им. Е.О. Патона НАН 
Украины.- 2012.-С.73-75 
2. Иванов В.П., Лаврова Е.В. Исследование влияния параметров режима 
при наплавке с управляемым перено-сом // Университетская наука - 2015: 
Международная научно – техн. конф., ГВУЗ «Приазовский 
государственный технический университет», г.Мариуполь, 19 – 20 мая 
2015 г. - Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2014. - Т. II. 
3. Иванов В.П., Лаврова Е.В. Исследование влияния параметров режима 
при наплавке с управляемым переносом // Университетская наука - 2015: 
Международная НТК, ГВУЗ «Приазовский госу-дарственный 
технический университет», г.Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ».-С.97-98 

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Розробка математичної моделі процесу нанесення 
електродного металу при наплавленні під флюсом стрічковим електродом 
з примусовим механічним перенесенням металу. - 2012 р. Реєстраційний 
№0112u005780 
2. Госбюджетна НДР. Моделювання примусового перенесення 
електродного металу при наплавленні під флюсом стрічковим елек-
тродом .-2013. Реєстраційний №0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Моделювання примусового перенесен-ня 
електродного металу при наплав-ленні під флюсом стрічковим елек-
тродом.-2014 р. Реєстраційний №0114u004908 
4..Госбюджетна НДР. Математичне моделювання технологічних процесів 
зварювального виробництва.-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

 
Лаврова О.В. – у 2012 р. захищена кандидатська дисертація. 
Степнова Ю.А. – 2014 р. вступу. 

Іванов 
Віталій 
Петрович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентською науковою роботою:  12 тез студентської НТК,  
2 роботи конкурсу магістерських робіт. 

Серенко  
Валерій 

Олександрович 
Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 13 робіт: 1 патент, 11 тез, 10 статей, 5 
методичних посібників 
1 Серенко В.А. Восстановление и упрочнение деталей из алюминиевых 
сплавов наплавкой порошковым електродом. Монография.- Маріу-поль: 
Рената, 2011.- 290 с. 
2. Серенко А.Н., Лаврова Е.В., Иванов В.П., Серенко В.А. Разработка 
кинематической схемы и исследование процесса управляемого 
механического переноса при наплавке ленточным электродом//Вісник 
ПДТУ. Серія: Технічні науки: – Маріуполь: ДВНЗ ПДТУ, 2013. – С. 163-
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169. 
Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1.Серенко А.Н., Лаврова Е.В., Иванов В.П., Серенко В.А. Матема-тическое 
моделирование процесса импульсного переноса металла при наплавке лен-
точным электродом // Математическое моделирование и информационные 
технологии в сварке и родственных процессах: VI Международная НТК, 
пос. Кацивели, Крым, Украина–Київ:ИЭС им.Е.О.Патона,2012.–С.64. 
2. Серенко В.А. Требования ДСТУ ISO 2560:2014 к классификации 
покрытых электродов  // Международная НТК «Университетская наука 
2015», г. Мариуполь ПГТУ.-2015.-С71-72 

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Розробка математичної моделі процесу нанесення 
електродного металу при наплавленні під флюсом стрічковим електродом 
з примусовим механічним перенесенням металу. - 2012 р. Реєстраційний 
№0112u005780 
2. Госбюджетна НДР. Моделювання примусового перенесення 
електродного металу при наплавленні під флюсом стрічковим елек-
тродом .-2013. Реєстраційний №0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Моделювання примусового перенесен-ня 
електродного металу при наплав-ленні під флюсом стрічковим елек-
тродом.-2014 р. Реєстраційний №0114u004908 
4..Госбюджетна НДР. Математичне моделювання технологічних процесів 
зварювального виробництва.-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентською науковою роботою: 6 тез студентської НТК. 

Основні 
публікації за 
напрямом 

За останні 5 років опубліковано 24 роботи: 1 патент, 14 тез, 9 статей:  
1.Патент на винахід №101288 Україна, МПК (2013) В23К 9/12. Пристрій 
для наплавлення стрічко-вим електродом під флюсом / О.М. Серенко, 
О.В. Лаврова, В.П. Іванов, В.О. Серенко. – № 201205838; Заявл. 14.05.12; 
Опубл. 11.03.2013,  Бюл. № 5. – 4 с. 
2.Носовский Б.И., Лаврова Е.В. Разра-ботка методики выбора параметров 
наплавки ленточным электродом с принудительным механическим пере-
носом жидкого металла// Автомати-ческая сварка.–2011.–№3.–С.33. 
3.Серенко АН, Лаврова ЕВ, Иванов ВП, Серенко В.А. Разработка кине-
матической схемы и исследование про-цесса управляемого механического 
переноса при наплавке ленточным электродом//Вісник ПДТУ. Серія: 
Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», 2013. – Вип. №1(24) – С. 163-169. 
4.Иванов В.П., Лаврова Е.В. Impro-ving the Efficiency of Strip Cladding by 
the Control of Electrode Metal Transfer // Applied Mechanics and Materials.– 
Switzerland, Innovative Technologies and Economics in Engineering. – Vol. 
682 (2014). – P. 266-269. 
5.Лаврова Е.В. Анализ сил, действу-ющих на каплю электродного металла 
при наплавке под флюсом ленточным электродом с управляемым 
переносом электродного металла//Вісник Донбась-кої державної 
машинобудівної академії. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – 
Краматорськ: Донбаська Державна машинобудівна академія, 2014. – Вип. 
№1(32) – С. 204 – 209. 
6.Лаврова Е.В. Разработка устройства  для наплавки  под флюсом 
ленточным электродом с управляяемым переносом электродного металла 
//Вісник Чернігівського державного техноло-гічного університету. Серія: 
Технічні науки: Науковий збірник. – Чернігів: Чернігівський державний 
техноло-гічний університет, 2014.–Вип.№1(71) – С. 164 – 167. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1.Серенко А.Н., Лаврова Е.В., Иванов В.П., Серенко В.А. Математическое 
моделирование процесса импульсного переноса металла при наплавке 
лен-точным электродом // Математическое моделирование и 
информационные технологии в сварке и родственных процессах: Шестая 
Международная НТК, пос. Кацивели, Крым, Украина 29 мая-1 июня 2012 
г. – Київ: ИЭС им. Е.О. Патона, 2012. – С. 63-64. 
2.Лаврова Е.В. Разработка универ-сальной кинематической схемы устрой-
ства для принудительного переноса электродного металла при наплавке 
под флюсом ленточным электродом //Наукові дослідження молоді – 
інновації в науці та практиці – 2013: НТК студентів та молодих учених, 
ПДТУ, – м.Маріуполь: ПДТУ, 2013. 
3.Лаврова Е.В. Повышение эффективности наплавки  ленточным элек-
тродом управление процессом переноса электродного металл // Сборник 
трудов V Международной НПК «Инновации-онные технологии и 
экономика в машиностроении», т.I (22-23 мая 2014г.). – Юрга: Томский 

Лаврова 
Олена 

Володимирівна 

Науково-
дослідна 
робота 

1.Госбюджетна НДР. Розробка математичної моделі процесу нанесення 
електродного металу при наплавленні під флюсом стрічковим електродом 
з примусовим механічним перенесенням металу. - 2012 р. Реєстраційний 
№0112u005780 
2. Госбюджетна НДР. Моделювання примусового перенесення 
електродного металу при наплавленні під флюсом стрічковим елек-
тродом .-2013. Реєстраційний №0113u006280 
3.Госбюджетна НДР. Моделювання примусового перенесен-ня 
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електродного металу при наплав-ленні під флюсом стрічковим елек-
тродом.-2014 р. Реєстраційний №0114u004908 
4..Госбюджетна НДР. Математичне моделювання технологічних процесів 
зварювального виробництва.-2015. Реєстраційний №0115u004948 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівництво студентською науковою роботою:  13 тез студентської НТК, 
4 науково-дослідні роботи, 2 роботи конкурсу магістерських робіт. 

 
Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково- 
дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 
докторантами, керівництво науковою роботою студентів) кафедри обробки 

металів тиском 
Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Analiza  procesu tłoczenia dennic na gorąco / B.S. Kargin, T. Sleboda, О.O. 
Lypchanskyi //Prace XLIII szkoły inżynierii materiałowej, Monografia pod redakcją 
prof . Jerzego Pacyny, AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, Widział inżynierii 
metali i informatyki przemysłowej, Kraków-Rytro, 
 27÷30 IX , 2015,  С.340-344. 
2. Каргин Б.С. Исследование методов повышения стойкости штампов 
горячего деформирования / Б.С. Каргин, С.Б. Каргин // Вісник НТУ «ХПІ». 
Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні 
та металургії – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. - № 43 (1086). –  С. 60-64.  
3. Каргин  С.Б. Исследование эффективности технологических смазок при 
горячей штамповке жаропрочных сплавов / Каргин С.Б., Бурлуцкий А.С. // 
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки 
матеріалів у машинобудуванні та металургії – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. - 
№ 44 (1087). – С. 80-85.  
4. Каргин Б.С. Исследование эффективности технологических смазок при 
горячей штамповке жаропрочных сплавов /  Б.С. Каргин,            А.С. 
Бурлуцкий // Вiсник ПДТУ. ер.:Технiчни науки: Зб. наук. праць:  − 
Мариуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015.– вип.30.–т.1.  
5. Каргин Б.С. Разработка и исследование эффективных способов 
уменьшения окалинообразовния при нагреве листовых заготовок / Б.С. 
Каргин, Липчанский А.А., // Захист металлургiйних машин вiд поломок 
Сб.наук. праць: - Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015.- вип.16. – С. 75-78 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

 
Участь у міжнародних наукових конференціях за останні 3 роки – 3. 
 

Науково-
дослідна 
робота 

Участь в виконанні дослідної роботи по держбюджету;отримання 2 ноу-
хау, отримання 7 патентів за 3 роки. 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Науковий керівник магістрів, аспірантів; член  вченої ради ДВНЗ «ПДТУ», 
офіційний опонент. 

Каргін  
Борис 
Сергійович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

Керівник науковою роботою студентів. За останні 3 роки отримано  4 
патента з участтю студентів; опубліковано 21 теза доповідей на 
міжнародних конференціях.  

Сердюк 
Олексій 
Іванович 
 
 
 
 
 
 
 

Основні 
публікації за 
напрямом 
 

1. Сердюк А.И. Совершенствование технологии отрезки фасонных 
сортовых заготовок в штампах / А.И. Сердюк // Сборник статей. 
Прогрессивные методы и технологическое оснащение процессов обработки 
металлов давлением: мат. международ. науч.-техн. конф. / Балт. гос. тех. 
ун-т. – СПб., 2014. – С. 67-69. 
2. Разделение фасонных профилей методом сдвига  Сборник статей. 
Технические науки в России и за рубежом: материалы II междунар. науч. 
конф. (г. Москва, ноябрь 2012 г.).  — М.: Буки-Веди. – С. 86-87. 
3. Сердюк А.И. Методика расчета направления обрезки угловых профилей 
в штампах при поступательном движении ножей / А.И. Сердюк, И.А. 
Сердюк // Сборник статей Технические науки: традиции и инновации: 
материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, январь 2012 г.).  – С. 33-
35. 
4. Требования к теплопередающим устройствам в системе солнечный 
коллектор – бак-аккумулятор. Збірник наукових праць (галузеве 
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машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка. – Полтава:ПолтНТУ, 2014. – Вип. 2 
(41). – С. 47-52. 
5. Кухарь В. В. Кривая распределения температур при 
дифференцированном нагреве заготовок перед безручьевой гибкой-
профилированием / В. В. Кухарь, А. И. Сердюк // Вісник Національного 
технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / 
НТУУ “КПІ”. – К., 2016. – № 2(76). (Серія машинобудування). – С. 65-72. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Участь у міжнародних наукових конференціях за останні 3 роки - 4 

  
Основні 
публікації за 
напрямом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Анищенко А.С. Разработка конструкции и технологии штамповки носков 
воздушных доменных фурм / А.С. Анищенко // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Зб. наук. пр. Серія «Технічні науки».- 
Маріуполь: ПДТУ, 2014.- Вип. 29.- С.75-82. 
2. Анищенко А.С. Изготовление цилиндрических обечаек на ротационных 
листогибочных машинах / А.С. Анищенко // Захист металургійних машин 
від поломок. Міжвузівський зб. наук. пр.- Маріуполь, ПДТУ, 2014, №16, 
с.79-86. 
3. Анищенко А.С. Разработка технологии кольцераскатки титановых 
поковок с повышенной коррозионно-усталостной прочностью /        В.В. 
Кухар, А.Г. Присяжний // Обработка металлов давлением. Сб. науч. тр. 
ДГМА.- Краматорск: ДГМА, 2015.- №2 (41).- С.272-277. 
4. Анищенко А.С. Анализ альтернативных технологий штамповки 
компрессорных лопаток  для судовых двигателей /А.С. Анищенко // Вісник 
Приазовського державного технічного університету. Зб. наук. пр. Серія 
«Технічні науки».- Маріуполь: ПДТУ, 2015.- Вип. 30.Т.1.- С.141 -148. 
5. Исследование влияния ультразвуковых колебаний на эффективность 
технологических смазок / А.С. Анищенко [и др.] // Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Зб. наук. пр. Серія «Технічні науки».- 
Маріуполь: ПДТУ, 2015.- Вип. 30.Т.1- С.136-140. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

Участь у міжнародних наукових конференціях за останні 3 роки – 3 

Аніщенко 
Олександр  
Сергійович 
 

Робота з 
аспірантами 

Науковий керівник магістрів 

Основні 
публікації за 
напрямом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Определение оптимальных значений силы противоизгиба рабочих 
валков при холодной прокатке тонких полос / А.Г. Присяжный [и др.] // 
Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. –  Краматорск : ДГМА,  
2014. – № 1 (38). – С. 188–192. 
2. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
конструкции чистовых рабочих клетей мелкосортных прокатных станов/ / 
А.Г. Присяжный [и др.] //  Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. –  
Краматорск : ДГМА, 2014. – № 2 (39). – С. 175–180. 
3. Присяжный А.Г. Анализ тенденций мирового развития производства 
жести Металл и литье Украины / А.Г. Присяжный, Ю. В. Коновалов,  И. В. 
Кармазина – 2015. – № 1 (260). – С. 3–6. 
4. Присяжный А.Г. Усовершенствование процесса изготовления поковки 
«рым-болт» спаренной штамповкой с предварительным профилированием 
заготовки продольным изгибом / А.Г. Присяжный, В.В. Кухарь // Проблеми 
трибології = Problems of  Tribology. – 2015. – № 3. – С. 36–44. 
5. Присяжный А.Г. Разработка технологии кольцераскатки титановых 
поковок с повышенной коррозионно-усталостной прочностью / А.Г. 
Присяжный, В.В. Кухарь, А.С. Анищенко // Обработка материалов 
давлением : сб. науч. тр. –  Краматорск : ДГМА,  
2015. – № 2 (41). – С. 272–277.; 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

 
участь у конференціях за останні 3 роки – 15  

Присяжний 
Андрій 
Григорович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

 
Керівництво студентською науковою роботою 

Каргін Сергій Основні 1. Исследование заковки осевых дефектов в слитке при ковке валов/ С.Б. Каргин // 



 160

публікації за 
напрямом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Зб. наук. пр. Серія 
«Технічні науки».- Маріуполь: ПДТУ, 2013.- Вип. 27. – С. 64-69. 
2. Исследование степени закрытия внутренних дефектов в слитках при ковке/ С.Б. 
Каргин //«Захист металургійних машин від поломок». Міжвузівський зб. наук. праць 
- Маріуполь, ПДТУ, 2013, №15 – С. 186-190. 
3. Исследование методов повышения стойкости штампов горячего дефор-
мирования/ Б.С. Каргин, С.Б. Каргин // Високі технології в машино-будуванні: зб. 
наук. праць -  Харків, ХПІ, 2014. – Вип. 24. – С.60-64. 
4. Исследование эффективности технологических смазок при горячей 
штамповке жаропрочных сплавов/ Б.С. Каргин, С.Б. Каргин, А.С. 
Бурлуцкий// Високі технології в машинобудуванні: зб. наук. праць -  
Харків, ХПІ, 2014. – Вип. 24. С.80-85. 

Борисович 
 
 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

 
Участь у міжнародних наукових конференціях за останні 3 роки – 3 
 

Основні 
публікації за 
напрямом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Градиент деформаций при получении полых заготовок с применением 
интенсивных пластических деформаций / М.А. Маркова, Ю.Г. Розов, Е.А. 
Мкртчян, П.И.Ризак // Научный Вестник ДГМА.. – 2015. – № 1.- С.57-64.  
2.  Исследование влияния размеров деформирующего инструмента на 
процесс изготовления поковки «Остряк» / Е.А. Мкртчян // Кузнечно-
штамповочное производство. Обработка материалов давлением. – Москва, 
2014. – № 8. – С. 15–18. 
3. Сравнительный анализ процесса изготовления поковки "остряк" 
различными технологиями / Е.А. Мкртчян // Вісник Національного 
технічного університету "ХПІ" : збірник наукових праць. Тематичний 
випуск : Нові рішення у сучасних технологіях. – Харків, 2011. – № 45. – 
С. 48–53. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

 
Участь у роботі 5 конференцій 

Мкртчян 
Єгор 
Арутюнович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

 
Керівництво студентською науковою роботою 

Основні 
публікації за 
напрямом 
 
 
 
 
 
 

1.Способы снижения концевой обрези при прокатке на ТЛС / А.В. Васекин 
// Универси-тетская наука – 2013» : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф.  
– Мариуполь : ПГТУ, 2013.-Т.1. – C. 153. 
2.Влияние вогнутости широких граней слябов на форму концов раскатов в 
плане после черновой группы клетей ШСГП / А.В. Васекин, Е.В. 
Капланова // Краматорск : Вестник ДГМА, 2011. –  №1 (22). - С. 189-192. 
3.Определение оптимальных параметров прокатки на ШСГП с целью 
снижения концевой обрези /А.В.Васекин// Универси-тетская наука – 2015» 
: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. - Т. 1. – 
C. 104-107. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

 
Участь у роботі  7 конференцій 

Васекін 
Андрій 
Валерійович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

 
Керівництво студентською науковою роботою 

 
Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково- 
дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою роботою студентів) кафедри 
«Металургія і технологія зварювального виробництва» 

 
Чигарьов 
Валерій 
Васильович 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Паяння матеріалів: підручник/В.В. Чигарьов та ін. – Миколаїв: НУК, 
2015.- 340 с. 
2.Экзотермические смеси и флюсы в сварочном и металлургическом 
производствах: монографія / А.Ф.Власов, В.В.Чигарев, Н.А.Макаренко – 
Краматорск: ДГМА, 2015. – 369 с. 
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3.Система управління охороною праці: навчальний посібник/ 
С.В.Шапошникова, В.В.Чигарев – Донецьк, вид-во «Ноулідж», 2012.- 112 
с. 
4. Оптимизация фракционного состава и показателей плавления 
порошкових лент с экзотермической смесью в наполнителе/ В.В.Чигарев 
Д.А., Зареченский, А.Г.Белик // Сварочное производство. - 2015. – 
№7(968).– С.26-29. 
5. A matematical model of the process of rolling flux-cored tapes / V.V. 
Chigarev, A.G.Belik, P.A.Gavrin, E.P.Gribkov // Welding International. – Jun 
2014. – Vol.67, No.1. – Р. 70-74. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Электродуговая наплавка бандажированных опорних валков / В.В. 
Чигарев, В.И.Щетинина, С.В. Щетинин // Университетская наука – 2015: 
Международная научно-техническая конференция, Мариуполь: ПГТУ.– 
С.125-126 
2. Получение метастабильного аустенита при наплавке износостойкого 
сплава / В.В.Чигарев, А.М. Зусин // 
Тези доповідей ІI-ої міжнародної інтернет-конференції “Проблеми 
довговічності матеріалів, покриттів та конструкції”, ВНТУ, Вінниця, 12 
листопада 2014. – С.6. 
3. Сплав сормайт – проверенный временем! / В.В.Чигарев, А.Г. Белик 
//Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном 
производстве: Материаалы IV международной научно-технической 
конференции, Краматорск, 30сентября – 4 октября 2013 г. – Краматорск: 
ДГМА, 2013. – С. 243. 

Науково-
дослідна 
робота 

Керівництво держбюджетною науково-дослідною роботою та 
відповідальний виконавець розділу: 

6. Теоретичні і технологічні основи наплавлення та зварювання, 
2012р. (№0111И009184) 

7. Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання, 2013р. 
(№0112И005777)  

8. Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і 
наплавлювальних процесів, 2014р. (№0113И0096281) 

9. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та 
наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 

10. Розробка науково-технологічних основ зварювання та 
наплавлення, 2016р. (№0115И004959) 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.01 із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 
спеціальностями: 
05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології, технічні науки; 
05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів, технічні науки; 
05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних 
сплавів, технічні науки 
Наказ Міністерства освіти та науки України № 1528 
Підготовлено 7 докторів технічних наук, 25 кандидатів технічних наук 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

1. Участь у Міжнародному конкурсі магістерських дипломних проектів, 
дипломних робіт і магістерських дисертацій студентів вищих навчальних 
закладів за напрямом підготовки «Зварювання», Донбаська державна 
машинобудівна академія, м. Краматорськ. 
2. Участь у конкурсі науково-дослідних робот студентів за напрямом 
«Зварювання», Кіровоградський національних технічний університет, м. 
Кіровоград. 
3. Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання». 
4. Проведення регіональної науково-практичної  студентської 
конференції «Наука – перщі кроки». 
5. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених "Підвищення надійності машин і 
обладнання", Кіровоградський національних технічний університет, м. 
Кіровоград. 

Зусін 
Володимир 
Якович 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Формирование профессиональной этики в процессе подготовки 
социальных работников / Социальная работа: история, теория  и 
практика:  коллективная монография, посвященная 85-летию ГВУЗ 
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«ПГТУ» /  В.В. Харабет . и др.;  под ред. В.В.Харабета, Л.М.Хижняк, 
А.И.Андрющенко, Мариуполь: ПГТУ, 2015.- С.134-145 

2. Сварка алюминия закрытой дугой / В.Я. Зусин / ТОВ «Рената», 
2014.- Мариуполь, 178 с. 

3. Юным баскетболистам о культуре поведения / В.Я.Зусин, А.В. 
Скудельник / Изд. «Рената», Украина, Мариуполь, 2013. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Гигиеническая характеристика процесса наплавки алюминиевых 
поршнем порошковым електродом / В.Я. Зусин, А.А. Иващенко / 
Университетсткая наука – 2015: Международня научно-техническая 
конференция, Мариуполь, 20-23 мая, 2015 г. – Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. – С. 134-135. 

2. Влияние пористости на усталостные свойства металла при наплавке 
алюминиевых поршней порошковым  електродом / В.Я. Зусин / 
Университетсткая наука – 2014: Международня научно-техническая 
конференция, Мариуполь, 20-23 мая, 2014 г. – Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2014. – С. 162-163. 

3. Исследование химической неоднородности при наплавке поршней 
порошковой проволокой / В.Я.Зусин / Университетская наука – 2012 : 
Международная научно-техническая конференция, Мариуполь: 
ПГТУ, 2012. – С.272 

Науково-
дослідна 
робота 

Відповідальний виконавець розділу держбюджетної науково-дослідної 
роботи: 

1. Теоретичні і технологічні основи наплавлення та зварювання, 
2012р. (№0111И009184) 

2. Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання, 2013р. 
(№0112И005777)  

3. Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і 
наплавлювальних процесів, 2014р. (№0113И0096281) 

4. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та 
наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 

5. Розробка науково-технологічних основ зварювання та 
наплавлення, 2016р. (№0115И004959) 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.01 із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 
спеціальностями: 
05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології, технічні 
науки; 
05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів, технічні науки; 
05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних 
сплавів, технічні науки 
Наказ Міністерства освіти та науки України № 1528 
Підготовлено 4 кандидати технічних наук 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

1. Участь у Міжнародному конкурсі магістерських дипломних проектів, 
дипломних робіт і магістерських дисертацій студентів вищих навчальних 
закладів за напрямом підготовки «Зварювання», Донбаська державна 
машинобудівна академія, м. Краматорськ. 
2. Участь у конкурсі науково-дослідних робот студентів за напрямом 
«Зварювання», Кіровоградський національних технічний університет, м. 
Кіровоград. 
3. Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання». 
4. Проведення регіональної науково-практичної  студентської 
конференції «Наука – перщі кроки». 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Магнитное поле при  электродуговой сварке/ЩетининС.В. Сварочное 
производство. – 2015 №4(965).– С.33 – 38. 

2. Regulating the magnetic field of the welding arc.ShchetininS.V. Welding 
International.–2015. – №3.– Р.206–209  

3. Повышение трещиностойкости бандажированных опорных валков . 
Сталь. – 2014. - № 2. – С. 44-47 

Щетиніна Віра 
Іванівна 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Электродуговая наплавка бандажированных опорних валков 
Университетская наука – 2015: Международная научно-техническая 
конференция, Мариуполь: ПГТУ.– С.125-126. 

2. Минимум энергии – максимум качества Университетская наука – 
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2015: Международная научно-техническая конференция, Мариуполь: 
ПГТУ.– С.126-127 

3. Концентрация дуги при электродуговой сварке – 
нанопроцесс/Щетинин С.В. Университетская наука – 2014: 
Международная научно-техническая конференция, Мариуполь: 
ПГТУ.– С.126-127 

Науково-
дослідна 
робота 

Відповідальний виконавець розділу держбюджетної науково-
дослідної роботи: 

1. Теоретичні і технологічні основи наплавлення та 
зварювання, 2012р. (№0111И009184) 

2. Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання, 
2013р. (№0112И005777)  

3. Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і 
наплавлювальних процесів, 2014р. (№0113И0096281) 

4. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання 
та наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 

5. Розробка науково-технологічних основ зварювання та 
наплавлення, 2016р. (№0115И004959) 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

1. Участь у Міжнародному конкурсі магістерських дипломних 
проектів, дипломних робіт і магістерських дисертацій студентів 
вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 
«Зварювання» 

2. Участь у конкурсі науково-дослідних робот студентів за 
напрямом «Зварювання» 

3. Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання». 

4. Проведення регіональної науково-практичної  студентської 
конференції «Наука – перщі кроки». 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1.Фреттинг-коррозия опорных валков листопрокатного стана 3000 
Сталь. –2016.– №3. – С.20–23 
2.Электромагнитная природа движения сварочной дуги. Сварочное 
производство. –2016.– №2(975) – С.12–17 
3.Magnetic field in electric arc welding. Welding International. –2016. –  
№4. – Р.319–324 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Электродуговая наплавка бандажированных опорних валков 
Университетская наука – 2015: Международная научно-
техническая конференция, Мариуполь: ПГТУ.– С.125-126. 

2. Минимум энергии – максимум качества Международная научно-
техническая конференция, Мариуполь: ПГТУ.– С.126-127 

3. Концентрация дуги при электродуговой сварке – нанопроцесс 
Университетская наука – 2014: Международная научно-
техническая конференция, Мариуполь: ПГТУ.– С.126-127 

Науково-
дослідна 
робота 

Відповідальний виконавець розділу держбюджетної науково-дослідної 
роботи: 
1. Теоретичні і технологічні основи наплавлення та зварювання, 2012р. 
(№0111И009184) 
2. Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання, 2013р. 
(№0112И005777)  
3. Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і 
наплавлювальних процесів, 2014р. (№0113И0096281) 
4. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та 
наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 
5. Розробка науково-технологічних основ зварювання та наплавлення, 
2016р. (№0115И004959) 

Щетинін Сергій 
Вікторович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

1. Участь у Міжнародному конкурсі магістерських дипломних проектів, 
дипломних робіт і магістерських дисертацій студентів вищих 
навчальних закладів за напрямом підготовки «Зварювання» 

2. Участь у конкурсі науково-дослідних робот студентів за напрямом 
«Зварювання» 

3. Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання». 

4. Проведення регіональної науково-практичної  студентської 
конференції «Наука – перщі кроки». 
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Основні 
публікації за 
напрямом 

1. A power parallel active filter with higher efficiency /S.V. Gulakov, S. K. 
Podnebennaya,  V. V. Burlaka // Russian Electrical Engineering, June 2013, 
Volume 84, Issue 6, pp 308-313. 

2. Силовой параллельный активный фильтр с повышенной 
эффективностью /В.В. Гулаков, С.К.Поднебенная, В.В.Бурлака // 
Электротехника.- 2013.- №6.- С. 15–20. 

3. Устройство колебания электрода наплавочной установки / В.В. 
Гулаков, В.В.Бурлака // Сварочное производство. 2011. – №3 – М.: 
Машиностроение, 2011. – С. 38 – 39. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Разработка устройства регистрации аварийных режимов 
электрических сетей / В.В. Гулаков, В.В.Бурлака, С.К.Поднебенная // 
Тезисы докладов международной научно-технической конференции 
«Университетская наука 2015». Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. 
техн. ун-т», 2015, т.1. – С.227-228. 

2. Энергоэффективные источники питания с функциями повышения 
качества электроэнергии / В.В. Гулаков, В.В.Бурлака // 
Университетская наука – 2014: Междунар. научно-техническая 
конференция. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – Т. 3. – С. 153-155. 

3. Hybrid power-factor-corrected rectifier for switchmode welding power 
supplies / S.V. Gulakov, V.V. Burlaka // Сварка и родственные 
технологии: Материалы VII научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов, Киев, 22-24 мая 2013. – К.:ИЭС им. 
Е.О.Патона, 2013. – с. 188. 

Науково-
дослідна 
робота 

Відповідальний виконавець розділу держбюджетної науково-дослідної 
роботи: 

1. Теоретичні і технологічні основи наплавлення та зварювання, 
2012р. (№0111И009184) 

2. Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання, 2013р. 
(№0112И005777)  

3. Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і 
наплавлювальних процесів, 2014р. (№0113И0096281) 

4. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та 
наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 

5. Розробка науково-технологічних основ зварювання та наплавлення, 
2016р. (№0115И004959) 

Робота з 
аспірантами 
та 
докторантами 

Підготовлено 6 кандидатів технічних наук 

Гулаков Сергій 
Володимирович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

1. Участь у конкурсі науково-дослідних робот студентів за напрямом 
«Зварювання» 

2. Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання». 

3. Проведення регіональної науково-практичної  студентської 
конференції «Наука – перщі кроки». 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Optimization of the fractional composition and performance melting 
powder tapes with exothermic mixture in the filler / V. V.Chigarev, D. 
A.Zarechenskiy, A.G. Belik // Tekhnologiya Mashinostroeniya. – May 
2015. –N 5(155). – P.5-8. 

2. A matematical model of the process of rolling flux-cored tapes / V.V. 
Chigarev, A.G. Belik, E.P. Gribkov, P.A. Gavrish // Welding 
International. – Jun 2014. – Vol.67, No.1. – Р. 70-74 

3. Influence of main characteristic features of spot welding on welded 
connection/joint strength / Firas M.F. Al Quran, M.I. Matarneh, A.G. 
Belik // Инженерно-физический журнал (Journal of engineering 
physics and thermophysics). – 2014. – Vol.87, No.2. – P. 384-387. 

Білик 
Олександр 
Григорович 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Оценка свойств наплавленного износостойкого слоя /А.Г. Белик  // 
Университетсткая наука – 2016: Международня научно-техническая 
конференция, Мариуполь, 17-20 мая, 2016 г. – Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2015. -Т2.– С. 119-120. 

2. Оценка абразивной износостойкости наплавленного металла // А.Г. 
Белик, С.С. Вакула // Ш Міжрегіональна інтернет-конференція 
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«Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій», 
Вінниця, 23 грудня, 2015р.- Вінниця: ВНТУ, 2015.- С.38. 

3. Повышение износостойкости деталей машин /А.Г. Белик // 
Университетсткая наука – 2014: Международня научно-техническая 
конференция, Мариуполь, 20-23 мая, 2014 г. – Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2014. –Т2.- С. 161-162. 

4. Сплав сормайт – проверенный временем!/В.В. Чигарев, А.Г. Белик // 
Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном 
производстве: Материаалы IV международной научно-технической 
конференции, Краматорск, 30сентября – 4 октября 2013 г. – 
Краматорск: ДГМА, 2013. – С. 243. 

Науково-
дослідна 
робота 

Відповідальний виконавець розділу держбюджетної науково-дослідної 
роботи: 
1. Теоретичні і технологічні основи наплавлення та зварювання, 2012р. 

(№0111И009184) 
2. Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання, 2013р. 

(№0112И005777)  
3. Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і 

наплавлювальних процесів, 2014р. (№0113И0096281) 
4. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та 

наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 
5. Розробка науково-технологічних основ зварювання та наплавлення, 

2016р. (№0115И004959) 
Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

1. Конкурс науково-дослідних робот студентів за напрямом 
«Зварювання», Кіровоградський національних технічний університет, м. 
Кіровоград. 
2. Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання». 
3. Проведення регіональної науково-практичної  студентської 
конференції «Наука – перщі кроки». 

Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Основы теории и технологии пайки: учебное пособие / А.А.Косенко, 
В.Н.Алистратов, И.В.Захарова.- Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 270 с. 

 
Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Исследование процессов, протекающих при наплавке порошковыми 
электродами на медь / В.Н.Алистратов // Университетсткая наука – 2016: 
Международня научно-техническая конференция, Мариуполь, 17-20 мая, 
2016 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. -Т2.– С. 124-1125. 
2. Исследование эффективности способов сварки меди со сталью / В.В. 
Чигарев, В.Н.Алистратов // Университетсткая наука – 2015: 
Международня научно-техническая конференция, Мариуполь, 20-23 мая, 
2015 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – С. 136-137. 
3. Исследование влияния режима наплавки порошковой лентой на 
геометрические характеристики наплавленного слоя / В.Н.Алистратов // 
Университетсткая наука – 2014: Международня научно-техническая 
конференция, Мариуполь, 20-23 мая, 2014 г. – Мариуполь: ГВУЗ 
«ПГТУ», 2014. – С. 164 

Науково-
дослідна 
робота 

Відповідальний виконавець розділу держбюджетної науково-дослідної 
роботи: 
1. Теоретичні і технологічні основи наплавлення та зварювання, 2012р. 

(№0111И009184) 
2. Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання, 2013р. 

(№0112И005777)  
3. Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і 

наплавлювальних процесів, 2014р. (№0113И0096281) 
4. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та 

наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 
5. Розробка науково-технологічних основ зварювання та наплавлення, 

2016р. (№0115И004959) 

Алістратов 
Валерій 
Миколайович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

1. Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання». 
2. Проведення регіональної науково-практичної  студентської 
конференції «Наука – перщі кроки». 
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Основні 
публікації за 
напрямом 

1. Совершенствование состава флюса для наплавки хромомарганцевых 
сплавов/ А.М. Зусин, В.В. Чигарев, В.Л. Малинов / Сварочное 
производство: научно-технический и производственный журнал. – 
М.: Изд. центр. «Технология машиностроения», 2015. – №6. – С.27-
30. 

2. Влияние термообработки на структуру и свойства наплавленного 
металла, содержащего метастабильный аустенит / А.М. Зусин, В.В. 
Чигарев, В.Л. Малинов / Захист металургійних машин від поломок: 
Зб. наук. пр. – Маріуполь:  ДВНЗ  «ПДТУ», 2014. – Вип.16. – С.230-
234. 

3. Выбор флюсов для наплавки хромомарганцевых сталей. / А.М. 
Зусин, В.В. Чигарев, В.Л. Малинов / Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Сер.: Технічні науки. Зб. наук. 
пр.  – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 25. – С. 137-141. 

Участь у 
конференціях 
і семінарах 

1. Влияние химического состава на хромомарганцевые стали с 
метастабильным аустенітом / А.М. Зусин, В.В. Чигарев, В.Л. 
Малинов / Зварювання та споріднені технології:VIII міжнародна 
конф. молодих учених та спеціалістів, Національна академія наук 
України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, м. Київ, 20-22 
травня 2015 р. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона. – С.103. 

2. Получение метастабильного аустенита при наплавке износостойкого 
сплава / А.М. Зусин, В.В. Чигарев / Проблеми довговічності 
матеріалів, покриттів та конструкції:  ІI міжнародна інтернет-конф., 
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, 12 
листопада 2014 р. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С.6. 

3. Исследование влияния азота на наплавленный металл содержащих 
метастабильный аустенит / А.М. Зусин, В.В. Чигарев / 
Университетская наука – 2013: Международная науч. техн. конф., 
Приазовский государственный технический университет, г. 
Мариуполь, 14-16 апреля 2013 г. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2013. 
– Т.II. – С.118. 

Науково-
дослідна 
робота 

Відповідальний виконавець розділу держбюджетної науково-дослідної 
роботи: 
1. Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та 

наплавлення, 2015р. (№0114И0094918) 
2. Розробка науково-технологічних основ зварювання та наплавлення, 

2016р. (№0115И004959) 

Зусін  
Антон 
Михайлович 

Керівництво 
науковою 
роботою 
студентів 

1. Конкурс науково-дослідних робот студентів за напрямом 
«Зварювання», Кіровоградський національних технічний університет, м. 
Кіровоград. 
2. Проведення Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання». 
3. Проведення регіональної науково-практичної  студентської 
конференції «Наука – перщі кроки». 

 
 

Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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              Таблиця 7.4 
 

Інформація про завідувачів випускових кафедр Матеріалознавство, Металознавство та термічна обробка металів, Обробка металів 
тиском, Металорізальні верстати та інструменти із спеціальності, Обладнання та технологія зварювального виробництва, Металургія і 
технологія зварювального виробництва. 132 Матеріалознавство 

   

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно, категорія, 
педагогічне звання 

Педагогічний 
(науково-

педагогічний) стаж 
(повних років) 

Інформація про 
попередню роботу 

(період (років), 
найменування 

організації, займана 
посада) 

Примітка (з якого 
часу працює у закладі 

освіти за основним 
місцем роботи або 

сумісництвом) 

1 2 3 4 5 6 
Чейлях Олександр 

Петрович 
Ждановський 
металургійний 

інститут, 1976 р., спец. 
«Металознавство, 
устаткування та 

технологія термічної 
обробки металів», 

кваліфікація – інженер-
металург 

Доктор техн. наук 
15.16.01 - 

«Металознавство та 
термічна обробка 

металів», 08.10.2003 р., 
професор кафедри 

матеріалознавства , з 
2009 року завідувач та 

професор кафедри 
металознавства і 

термічної обробки 
металів,  з 2016р. 

науковий керівник 
кафедри МіТОМ, 

21.10.2004 р., 

40 Ждановський 
металургійний 
інститут з 1993 р. – 
Приазовський 
державний технічний 
університет (ПДТУ), 
(м. Маріуполь): 
- аспірант від 1977 р. 
до 1980 р.; голова 
студентського 
профкому інституту 
від 1979 р. до 1986 р.; 
- асистент, доцент 
кафедри 
металознавства та 
термічної обробки 
металів (МіТОМ) від 

Працює у ДВНЗ 
«ПДТУ» за основним 

місцем роботи з 1977 р. 
по теперішній час. 
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«Розвиток наукових 
основ створення та 

зміцнення економно 
легованих 

метастабільних 
сплавів» 

1986 р. до 1992 р.; 
- виконувач обов’язків 
завідувача кафедрою 
матеріалознавства від 
1992 р. до 1993 р.; 
доцент кафедри 
матеріалознавства від 
1993 р. до 2002 р.; 
- докторант кафедри 
матеріалознавства від 
2002 до 2003 р.; 
- проректор з 
навчально-виховної 
роботи ПДТУ від 2003 
р. до 2008 р.; 
- заступник ректора, 
проректор з науково-
педагогічній роботі 
ПДТУ від 2008 р. до 
теперішнього часу; 

завідувач кафедри 
Металознавства та 
термічної обробки 

металів від 2009 р. до 
теперішнього часу 

Малінов 
Леонід 

Соломонович 

Уральський 
політехнічний інститут 
(УПІ) ім. С.М. Кірова в 

1956 р. 
Металознавство та 
термічна обробка 
металів, інженер-

металург 

Доктор технічних наук 
(05.16.01-

Металознавство та 
термічна обробка 

металів), професор 
кафедри 

матеріалознавства, 
тема дисертації 

«Разработка 
экономнолегированных 
высокопрочных сталей 

60 1956-1960 – завод 
«Курганхиммаш», 

начальник механічної 
ділянки; 

1960-1966 – 
Уральський 

політехнічний 
інститут ім. С.М. 
Кірова, аспірант, 
старший інженер, 

Працює у ДВНЗ 
«ПДТУ» за основним 
місцем роботи з 1969 
р. по теперішній час. 
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и способов упрочнения 
с использованием 

принципа 
регулирования 
мартенситных 
превращений». 

молодший науковий 
співробітник 
проблемної 
лабораторії 

металознавства; 
1966-1969 – 
Харківський 

політехнічний 
інститут ім. В.І. 
Леніна, доцент. 

Самотугін 
Сергій 

Савелійович 

Ждановський 
металургійний інститут 

(1981 р.) 
«Обладнання та 

технологія зварювального 
виробництва» 

інженер-механік 

Доктор технічних наук 
05.03.07 — «Процеси 

фізико-технічної 
обробки»; 

професор по кафедрі 
«Металорізальні верстати 

та інструменти»; тема 
дисертації 

«Теоретичні і 
технологічні основи 

комплексного зміцнення 
інструментальних 

матеріалів з 
використанням 

висококонцентрованого 
плазмового нагріву» 

33 роки 1982-1991 науковий 
співробітник галузевої 
лабораторії зварювання 

та наплавлення; 
1991-1992 рр. асистент 

к.т.н. кафедри 
«Обладнання та 

технологія зварювального 
виробництва»; 

1992-2001 рр. доцент, 
к.т.н. кафедри 

«Обладнання та 
технологія зварювального 

виробництва»; 
2001-2016 рр. професор, 

д.т.н., зав. кафедри 
«Металорізальні верстати 

та інструменти». 

за основним місцем 
роботи працює з 1982 р. 

Матвієнко Володимир 
Миколайович 

Завідувач кафедрою 
«Обладнання та 

технологія 
зварювального 
виробництва», 

професор 

д.т.н. 05.03.06 – 
«Технологія і машини  

зварювального 
виробництва», 

професор кафедри ОіТЗВ, 
«Розвиток наукових і 
технологічних основ 

підвищення ефективності 

23 1974-1977 лаборант; 
1978-1988 молодший 

науковий співробітник 
кафедри «Обладнання і 

технології зварювального 
виробництва»; 

1988-1992 старший 
науковий співробітник 

за основним місцем 
роботи працює з 1981 р 
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та якості 
широкошарового 

наплавлення під флюсом» 

кафедри «Обладнання і 
технології зварювального 

виробництва»; 
1992-1994 асистент 

кафедри «Обладнання і 
технології зварювального 

виробництва»; 
1994-2014 доцент 

кафедри «Обладнання і 
технології зварювального 

виробництва»; 
2014-по теперішній час 

професор кафедри 
«Обладнання і технології 

зварювального 
виробництва» 

Кухар Володимир 
Валентинович 

Приазовський державний 
технічний університет, 

1999 р., обробка металів 
тиском, спеціаліст-

металург 

доктор техн. наук 132 
Матеріалознавство 

(05.03.05 – процеси та 
машини обробки тиском), 

ДД № 002570  
від 10 жовтня 2013 р., 

Тема дисертації 
«Розвиток наукових 

основ безрівчакового 
профілювання заготовок 

та удосконалення 
технологій об’ємного 

штампування на пресах»,  
професор кафедри 

обробки металів тиском,  
12ПР № 010356  

від 28 квітня 2015 р 

 
15 р. 

09.1999 – 12.1999 – 
старший науковий 

співробітник науково-
дослідної частини 

кафедри ковальсько-
штампувального 

виробництва, 
Приазовський державний 
технічний університет (м. 

Маріуполь); 
04.2000 – 12.2000 – 

майстер виробничого 
навчання кафедри 

ковальсько-
штампувального 

виробництва, 
Приазовський державний 
технічний університет (м. 

Маріуполь); 
01.2001 – 09.2003 – 

аспірант, Приазовський 
державний технічний 

 
з 2000 р. 
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університет (м. 
Маріуполь); 

10.2003 – 08.2005 – 
старший викладач 

кафедри охорони праці та 
навколишнього 
середовища, за 

сумісництвом – старший 
викладач кафедри 

ковальсько-
штампувального 

виробництва, 
Приазовський державний 
технічний університет (м. 

Маріуполь);  
09.2005 – 08.2008 – 

доцент кафедри охорони 
праці та навколишнього 

середовища, за 
сумісництвом – доцент 
кафедри ковальсько-

штампувального 
виробництва, 

Приазовський державний 
технічний університет (м. 

Маріуполь);  
09.2008 – 08.2011 – 

докторант Національної 
металургійної академії 

України 
(м. Дніпропетровськ); за 
сумісництвом – доцент 

кафедри охорони праці та 
навколишнього 

середовища і кафедри 
ковальсько-

штампувального 
виробництва; 
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09.2011 – 08.2013 – 
доцент кафедри охорони 
праці та навколишнього 

середовища, за 
сумісництвом – доцент 
кафедри ковальсько-

штампувального 
виробництва, 

Приазовський державний 
технічний університет (м. 

Маріуполь); 
09.2013 – 02.2014 – 
професор кафедри 
охорони праці та 
навколишнього 
середовища, за 

сумісництвом – професор 
кафедри ковальсько-

штампувального 
виробництва, 

Приазовський державний 
технічний університет (м. 

Маріуполь); 
З 02.2013 по теперішній 
час – Завідувач кафедри 
обробки металів тиском, 
професор, Приазовський 

державний технічний 
університет (м. 

Маріуполь) 
Чигарьов Валерій 

Васильович 
Ждановський 

металургійний інститут , 
1969, «Металургія і 

технологія зварювального 
виробництва», інженер-

металург 

 Кандидат технічних 
наук, 1981, «Дослідження 
технології виробництва і 

вдосконалення складу 
порошкової стрічки для 

механізованого 
електродугового 

наплавлення 

40 1960 – 1961 рр ПО 
Ждановтяжмаш, слюсар-

складальник 
1961-1964 рр служба у 

збройних силах 
Радянської армії 

1964-1969 рр. студент 
Ждановського 

З 1969 р. 
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композиційного сплаву»,  
Доктор технічних наук, 

05.03.06 –«Зварювання та 
споріднені технології», 

1991 р.,  «Металургійні та 
технологічні основи 

наплавлення зносостій-
ких сплавів порошко-

вими стрічками», 
професор кафедри 

металургії і технології 
зварювального 
виробництва. 

Заслужений діяч науки і 
техніки України 

металургійного інституту 
 

 
 
 

Проректор з нукової роботи          І.А.Ленцов
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 8. ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ 
ПОКАЗНИКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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8. Відомості про кількісні та якісні показники 
матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  

у сфері вищої освіти 
 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
налічує 16 навчальних корпусів, 2 гуртожитки, їдальню, навчальні 
лабораторії, навчально-спортивний корпус, профілакторій та 
спортивно – оздоровчий табір. Інформація про загальну площу 
приміщень, що використовуються у навчальному процесі наведена 
у таблиці 8.1. 

Студентська їдальня – загальна площа 3513,9 кв.м., на 652 місць, 
введена в експлуатацію у 1980 році. Проведений капітальний ремонт системи 
водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, ремонт 
обідньої зали. 

Два гуртожитки – загальна площа 10111,4 кв.м., збудовані у 1974 році. 
Проведена, реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт системи 
водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, 
капітальний ремонт приміщень першого та дев’ятого поверхів, поточний 
ремонт приміщень другого, третього та четвертого поверхів, капітальний 
ремонт санвузлів, оновлена пожежна сигналізація. 

Спортивно-оздоровчий табір – загальна площа 1997,2 кв.м., проведений 
ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації та 
водопостачання їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, 
реконструкція санвузлу східної частини табору, влаштування душу гарячої 
води.  

Загальний стан навчальних корпусів, гуртожитків та інших приміщень 
університету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні 
умови для навчального процесу. Інформація щодо забезпечення університету 
приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями наведена 
у таблиці 8.2. 

В університеті є достатня кількість технічно-обладнаних приміщень, 
предметних аудиторій та спеціалізованих лабораторій. Матеріально-технічна 
база навчальних лабораторій, аудиторій та спеціалізованих кабінетів 
відповідає освітньо-науковій програмі, в подальшому планується ії  
поновлення новим обладнанням та приладами. Інформація щодо обладнання 
лабораторій та спеціалізованих кабінетів наведена у таблиці 8.3. 

Рівень комп’ютеризації університету у цілому забезпечує потреби 
навчального процесу та адміністративно-господарського управління. 

Загальний парк комп’ютерів налічує 1175 одиниць, з яких 975 одиницю 
складають комп’ютери нового покоління. 

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до 
віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Для 
організації загальної комп’ютерної мережі ПДТУ використовуються 13 
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серверів. Застосовані оптоволоконні лінії з високошвидкісним обладнанням. 
935 комп’ютера підключено до загальної  комп’ютерної мережі, створеної на 
оптичному волокні з виходом у мережу. 

Інформація щодо обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 
освітньо-наукової програми за спеціальністю за спеціальністю 132 
«Матеріалознавство»  наведена у таблиці 8.4. 

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує 
потреби підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, 
збірників наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої 
продукції. Тираж виробленої поліграфічної продукції складає 500000 
друкованих аркушів (протягом року). 

Університет має приміщення для розташування книгосховищ, 
каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів. Загальний 
фонд бібліотеки становить 513301 примірників, в тому числі 
навчальної літератури – 213443 примірників, наукової літератури – 
265358 примірників, загальна кількість електронних підручників: 
книг – 8597. 

На одного фактичного студента денної форми навчання 
припадає 86 примірників навчальної літератури, а на одного 
викладача та наукового співробітника припадає 610 примірника 
наукової літератури. 

Бібліотека має 4 читальних залів на 300 посадкових місць. 
Загальна площа бібліотечних приміщень 2021 м2, у т. ч. під 
книгосховищами – 923,8 м2, під читальними залами – 1097,2 м2. 

Студенти університету мають можливість оздоровитися та 
пройти курс профілактичного лікування без відриву від занять. Цієї 
мети служить санаторій-профілакторій університету. Університет 
має студентський оздоровчо-спортивний табір «Олімп», у якому 
відпочивають більше 1000 студентів, викладачів та співробітників. 
Інформація про соціальну інфраструктуру наведена у таблиці 8.5. 

Відомості про кількісні показники матеріально-технічного 
забезпечення університету дозволяють зробити висновок про 
спроможність ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти 
ступеню доктора філософії зі спеціальності 132 
«Матеріалознавство»   у відповідності до Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 
№1187. 
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Таблиця 8.1  
 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі 

 

Договір оренди 
№ 
з/
п 

Адреса 
приміщення 

Власни
к 

майна 

Площ
а 

(кв. 
м.) 

Докуме
нт на 
право 

власнос
ті 

(свідоцт
во) 

Термі
н дії 

догово
ру 

оренд
и 

Термі
н дії 

догово
ру 

оренд
и 

Термі
н дії 

догово
ру 

оренд
и 

Документ 
про 

відповідн
ість 

санітарни
м нормам 

Документ 
про 

відповідн
ість 

вимогам 
правил 

пожежної 
безпеки 

Документ 
про 

відповідн
ість 

нормам з 
охорони 

праці 

1 вул. 
Апатова, 
115 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

1694
0,2 

САА 
№ 
488086 

- - - + + + 

2 вул. 
Апатова, 
115а 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

4561,
8 

САА 
№ 
488086 

- - - + + + 

3 вул. 
Апатова, 
115б 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

7602,
6 

САА 
№ 
488086 

- - - + + + 

4 вул. 
Грецька, 29 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

1858,
9 

САА 
№ 
488088 

- - - + + + 

5 вул. 
Університет
ська, 7 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

1252
3,5 

САА 
№ 
488087 

- - - + + + 

6 вул. 
Казанцева, 
16а 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

1140,
8 

САА 
№ 
488089 

- - - + + + 

7 вул. 
Апатова, 
115в 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

1586,
8 

САА 
№ 
488086 

- - - + + + 

8 вул. 
Таганрозька, 
17 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

2376,
3 

свідоц
тво № 
311 

- - - + + + 

9 вул. 
.Казанцева, 
3а 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

3910,
9 

свідоц
тво № 
493 

- - - + + + 

1
0 

вул. 
Апатова, 
140 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

5657,
5 

свідоц
тво № 
481 

- - - + + + 

1
1 

пр. 
Металургів, 

ДВНЗ 
«ПДТ

6283,
9 

ЯЯЯ 
№ - - - + + + 
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54 У» 339586 
Договір оренди 

№ 
з/
п 

Адреса 
приміщення 

Власни
к 

майна 

Площ
а 

(кв. 
м.) 

Докуме
нт на 
право 

власнос
ті 

(свідоцт
во) 

Термі
н дії 

догово
ру 

оренд
и 

Термі
н дії 

догово
ру 

оренд
и 

Термі
н дії 

догово
ру 

оренд
и 

Документ 
про 

відповідн
ість 

санітарни
м нормам 

Документ 
про 

відповідн
ість 

вимогам 
правил 

пожежної 
безпеки 

Документ 
про 

відповідн
ість 

нормам з 
охорони 

праці 

1
2 

вул. 
Апатова, 
132 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 
 

4941,
60 

свідоц
тво № 
33 - - - + + + 

1
3 

вул. 
Апатова, 
115г 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

472,3
0 

САА 
№ 
488086 

- - - + + + 

1
4 

вул. 
Апатова, 
115д 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

285,6
0 

САА 
№ 
488086  

- - - + + + 

1
5 

вул. 
Апатова, 
115е 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

325,4
0 

САА 
№ 
488086  

- - - + + + 

1
6 

вул. 
Апатова, 
115ж 

ДВНЗ 
«ПДТ
У» 

580,8
0 

САА 
№ 
488086  

- - - + + + 

 
 
 
 
 Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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        Таблиця 8.2 
 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення 
та іншими приміщеннями 

 
Площа приміщень (кв. м) 

У тому числі 
№ 
з/п Назви приміщень за функціональним 

призначенням Загальні  
Власні Орендовані  Здано в 

оренду  

1. Навчальні приміщення, усього: 
у тому числі: 

86385,9 
 

86385,9 
 

- 
 

- 
 

1.1 Приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо) 

71048,1 71048,1 - - 

1.2 Комп’ютерні лабораторії 8653,4 8653,4 - - 
1.3 Спортивні зали 4941,6 4941,6 - - 
2. Приміщення для науково –

 педагогічних (педагогічних) 
працівників 

7887,6 7887,6 - - 

3. Службові приміщення 2465,9 2465,9 - - 
4. Бібліотека, 

у тому числі, читальні зали 
2045,0 
652,3 

2045,0 
652,3 

- 
- 

- 
- 

5. Гуртожитки 10111,4 10111,4 - - 
6. Їдальні, буфети 3378,2 3378,2 - - 
7. Профілакторії, бази відпочинку 2644,3 2644,3 - - 
8. Медичні пункти 209,0 209,0 - - 
9.  Інші - - - - 
 
 
 
 
 
 
 

Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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          Таблиця 8.3 
  

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 
 

 
№ 
з/п 

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, їх 

площа 

Найменування 
навчальної дисципліни 

Найменування 
обладнання, 

устатковання, їх 
кількість 

1 2 3 4 

1 Лінгафонний кабінет кафедри 
«Іноземна мова» ауд. 394 (30 м2) 

Академічна англійська 
мова 

 

ТЗН, ноутбук, 
акустична система, 

мультимедійний 
проектор 

2 Лекційна аудиторія 
ауд. 5.220 (120 м2) 

Філософія науково-
дослідної діяльності 

 

ТЗН, ноутбук, 
мультимедійний 

проектор 

3 
Спеціалізована лекційна 

аудиторія 
ауд. 9.104 (71,7м2) 

Сучасні технології 
освітнього процесу 

ТЗН, ноутбук, 
мультимедійний 

проектор 

4  «Лабораторія автоматичного 
зварювання», ауд. 1.54 (72 м²) 

Процеси і системи для 
зварювання та 
наплавлення і 

споріднених процессів 

Автомат А-820К-1 
шт.; 

автомат А-535-С-
1000-3-1шт; 

зварювальний 
напівавтомат 
А1416-1 шт.; 

джерело живлення 
ВДУ-1001 та шкаф 
управління-1 шт.; 

зварювальний 
автомат АДПГ- 

500-1 шт.; 
зварювальний 

автомат АДС-1000-4 
та джерело 

живлення ТДФ 
1001-1- 1 шт.; 
зварювальне 

обладнання АДФ-
1201-1 шт.; 
випрямувач 

зварювальний ВДГІ-
301-1 шт. 

5 Комп’ютерний клас кафедри 
ОіТЗВ ауд. 1.57 (36 м2) 

Планування і оптимізація 
наукових досліджень, 

Впровадження 
нанотехнологій в 

зварюванні і споріднених 
процесах 

ТЗН, ноутбук, 
мультимедійний 

проектор, Pentium 
III, 6 шт 

6 
Лабораторія ковальсько-

штампувального виробництва  
ауд.157 (216 м2) 

Обробка тиском нових 
матеріалів зі 

спеціальними 
властивостями, Теорія і 
технологія іноваційних 

4 кривошипні преси 
силою 0,13-2,5 МН, 

ГКМ 1,6 МН, 3 
гідропреси силою 

0,5-0,63 МН, 



 181

розробок в обробці 
металів тиском, 

Моделювання процесів 
обробки металів тиском 

фрикційний прес 
0,63 МН, молот 
пневматичний з 
МПЧ 100 кг, 2 
випробувальні 

машини силою 0,1-
0,2 МН, ХВА 0,63 
МН, компресор, 
вібробункер, дві 

нагрівальні печі, 3 
станка 

7 
Комп’ютерний клас для 

спеціалізації «ковальсько-
штампувальне виробництво» 

ауд.320 (64 м2) 

Сучасні методи 
вирішення крайових задач 
теорії обробки матеріалів 

тиском, Карти 
технологічних 

властивостей матеріалів в 
обробці тиском, 

6 ПК Celeron 440 (1,6 
GHz)/ 6 

Pentium 2880 (2,0 
GHz)/1 

 

8 
Комп’ютерний клас для 

спеціалізації  «ковальсько-
штампувальне виробництво» 

ауд. 234 (64 м2) 

Сучасний стан і 
перспективи розвитку 

технології та обладнання 
процесів обробки 
матеріалів тиском 

 
5 ПК Celeron 440 (1,6 

GHz)/ 6 
Pentium 2880 (2,0 

GHz)/1 

 
9 Лабораторія металорізальних 

вертстатів (182,15 м2.) 
Методи досліджень 

модифікованих, Фізика 
міцності і пластичності 

матеріалів з 
модифікованими шарами 

матеріалів 

Токарні верстати – 
7; 
Свердлильні 
верстати – 2; 
Фрезерні верстати – 
3; 
Зубообробніні 
верстати – 4; 
Шліфувальні та 
заточні верстати – 4; 
Інструментальні 
мікроскопи – 3; 
Металографічний 
мікроскоп – 1; 
Пристрій для 
вимірювання 
твердості – 3. 

10 Комп’ютерний клас кафедри 
«Металорізальні верстати та 

інструменти» (34,7 м2.) 

Методи моделювання і 
оптимізації процесів 
поверхневої обробки 

матеріалів, Системний 
аналіз і синтез методів 
поверхневої обробки 

Робочих місць – 9 
Р4 

11 Лабораторія плазмових 
технологій (54 м2) 

Новітні технології 
комбінованої і гібридної 

обробки матеріалів, 

Установка плазмової 
поверхневої обробки 
УПС-804; 
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Поверхневе 
наноструктурування і 

хіміко-термічна обробки 

Установка 
плазмового 
напилення «Київ-7»; 
Металографічний 
мікроскоп – 1; 
Пристрій для 
вимірювання 
твердості – 1. 
Маніпулятор – 1. 

12 Лабораторія «Теорія 
зварювальних процесів»  

ауд. 1.145  
(72 м2) 

Історія і сучасні тенденції 
розвитку науки і техніки у 
розвязанні загальних 
завдань народного 
господарства 
 

Перспективні напрямки 
розробки технологічних 
процесів та зварювальних 
установок для 
зварювання, наплавлення 
і споріднення процесів 
 

 

Пост постійного 
струму для ручного 
дугового 
зварювання 

Амперметр, 
вольтметр 

Автомат 
зварювальний А-
1416 
Автомат ТС-17М с 
живленням від 
джерела постійного 
струму ВС-600 
Прилад Роквела 
(ТС-2) 
Ваги аналітичні 

Автомат АДС-1000-
2 з живленням від 
джерела постійного 
струму 

ВКСМ-1000 
Електронний 
патентометр ЄПП-
09 

13 Лабораторія                  
«Зварювання тиском», 

ауд. 1.153 
(90м2 ) 

Сучасні напрями 
досліджень для 
зварювання і споріднених 
процесів 

Контактна машина 
МС-202 

Контактна машина 
МТ-18-18 

Машина стикового 
зварювання 

Машина зварювання 
МШ-2200 

Машина стикового 
зварювання МСМУ-
150 
Машина для 
конденсатного 
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зварювання ТКН-7 

Машина 
точковаМТ-2202 

Машина розривна 
2167Р-50 

Зварювальна 
машина 
ультразвукова МТУ-
04 

Устаткування К264 

14 Лабораторія металознавства, 

ауд. 1.144  
(37,2 м2) 

Сучасні методи і 
устаткування 
експериментальних 
досліджень 

Мікроскоп 
металографічний 
МІМ-6 

Мікроскоп 
металографічний 
МІМ-7 – 2 одиниці 
Мікроскоп МБС-9 

Ваги ВЛА – 200г 
Ваги ВЛР-20 

Лазерний 
мікроаналізатор  
LМА-10 

15 Лабораторія металознавства, 
2.178, площа – (37,5 м2) 

 

Металознавство 
функціональних матеріалів 

оптичні мікроскопи - 3 
шт., печі - 3 шт., печі-
ванни  - 3 шт., 
твердоміри – 1 шт., 
колекції 
макродефектів - 3 шт., 
ваги - 2 шт. 

16 Лабораторія металознавства, 
2.181, площа – (37,4 м2) 

Металознавство 
функціональних матеріалів 

оптичні мікроскопи - 8 
шт., твердоміри - 2 
шт., колекції 
мікроструктур сталей, 
чавунів, кольорових 
металів та сплавів - 20 
шт., полірувальній 
станок - 1 шт. 

17 Лабораторія термічної обробки 
3.254 – ( 108 м2) 

 

Актуальні тенденції 
розробки функціональних 
матеріалів, технологій їх 
зміцнювальної обробки 

  

оптичні мікроскопи – 
3 шт., печі - 14 шт., 
твердоміри - 2 шт., 
полірувальні станки - 
2 шт., колекції 
мікроструктур сталей 
- 15 шт. точила - 2 шт., 
комп’ютер - 1 шт. 

18 Лабораторія електронної 
мікроскопії 3.257 – 72 м2 

Сучасні фізичні методи 
вивчення будови матеріалів 

оптичні та електронні 
мікроскопи – 3 шт., 
комп’ютери - 4 шт., 
цифрова фото 
приставка - 1 шт., 
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система 
комп’ютерного 
аналізу зображення - 1 
шт., принтери - 1 шт., 
сканер - 1 шт., доступ 
до мережі Інтернет 

19 Лабораторія рентгенографії, 
3.258, площа – 54 м2 

 

Методологія досліджень у 
матеріалознавстві та 

обробка експериментальних 
даних 

 

наочні приладдя, 
рентгенівський 
дифрактометр – 1 шт., 
установка 
рентгенівська - 1 шт, 
магнітометр -1 шт., 
установка Дрон - 1 
шт., печі - 2 шт. 

20 Сервис-офис Material Engineering 
Service-Office (MESO) що входить 

до єдиного європейського  
підприємницького центру «MESO».  
 

Методологія досліджень у 
матеріалознавстві та 

обробка експериментальних 
даних 

Методологія досліджень у 
матеріалознавстві та 

обробка експериментальних 
даних 

Металознавство 
функціональних матеріалів 

 
 

 

Мікротвердоміри 
NOVOTEST-2 шт.; 
Мікроскоп 
MICROTEH с 
цифровою 
фотокамерою-  1 шт.; 
РС комп\ютер – 1шт.; 
Мікроскоп 
NEOPHOT- 1 шт. 
 

 
 
 
 Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
 



 185

Таблиця 8.4 
 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за 

спеціальністю 132. Матеріалознавство 
 
 
№ з/п Найменування 

комп’ютерної 
лабораторії, її 

площа 

Найменування 
навчальної 
дисципліни  

Модель і марка 
персональних 

комп’ютерів, їх 
кількість 

Найменування 
пакетів 

прикладних 
програм (у тому 

числі 
ліцензованих) 

Доступ до 
Інтернету, 
наявність 
каналів 
доступу 
(так/ні) 

1 
Комп’ютерний клас 

кафедри ОіТЗВ а. 
1.57 (36 м2) 

Планування і 
оптимізація наукових 

досліджень, 
Впровадження 

нанотехнологій в 
зварюванні і 

споріднених процесах 

ноутбук R55, 
мультимедійний 

проектор Samsung, 
Pentium III, 6 шт 

Microsoft Office 
Statistica так 

2 

Комп’ютерний клас 
для спеціалізації 

«ковальсько-
штампувальне 
виробництво» 
 64 м2 (а.320) 

Сучасні методи 
вирішення крайових 
задач теорії обробки 
матеріалів тиском, 

Карти технологічних 
властивостей 

матеріалів в обробці 
тиском,  

6 ПК Celeron 440 
(1,6 GHz)/ 6 

Pentium 2880 (2,0 
GHz)/1 

 

Visual Basic 6.0;  
Ліцензоване  MS 

Office 
так 

3 

Комп’ютерний клас 
для спеціалізації  

«ковальсько-
штампувальне 
виробництво»  
64 м2 (а.234а) 

Сучасний стан і 
перспективи розвитку 

технології та 
обладнання процесів 
обробки матеріалів 

тиском 

5 ПК Celeron 440 
(1,6 GHz)/ 6 

Pentium 2880 (2,0 
GHz)/1 

 

Visual Basic 6.0;  
Ліцензоване  MS 

Office 
так 

4 

Комп’ютерний клас 
кафедри 

«Металорізальні 
верстати та 

інструменти» (34,7 
кв.м.) 

Методи моделювання і 
оптимізації процесів 
поверхневої обробки 

матеріалів 

Р4 (9 шт) 

Свободно 
распространяемое 

ПО: 
Adobe Acrobat 

Reader, WinDjView, 
Office Word Viewer, 

Microsoft Office 
Excel Viewer, 

Microsoft Office 
PowerPoint Viewer, 
Лицензионное ПО: 

DELCAM 

 

так 

5 

ауд.1.146 
Комп’ютерний клас 

(37,2 м2) 

Методи дослідження та 
обробка 
експериментальних 
даних 

6/Р3 Microsoft Office 
AutoCad  

MathCAD 

так 

6 
Комп’ютерний 
клас кафедри 

МіТОМ 

Інформатика, 
обчислювальна 

техніка і 

h/p, i3, 10шт. 
h/p, i5, 1шт 

 

Вільно поширене 
ПЗ: 
Adobe Acrobat 
Reader, 

так 
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108 кв.м 
(а. 3.501) 

математична 
статистика. 

Інформаційні 
технології в 

металознавстві та 
термічній обробці. 

Математичне 
моделювання та 

оптимізація 
технологічних 

процесів. 

WinDjView, 
Mozilla Firefox, 
FAR Manager, 7-
Zip, Microsoft 
Office Word 
Viewer, Microsoft 
Office Excel 
Viewer, Microsoft 
Office PowerPoint 
Viewer, FastStone 
Image Viewer, 
Paint.NET, VLC 
media player, Free 
Pascal, Code 
Blocks, DWG 
TrueView 
Ліцензоване ПЗ: 
ИНТАЛЕВ 

7 

Комп’ютерний 
клас інженерної 
та комп’ютерної 

графіки 
27 кв.м 
(а.3.407) 

Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп’ютерна 

графіка,  

Pent  IV, 8шт. 
 

Вільно поширене 
ПЗ: 
Adobe Acrobat 
Reader, 
WinDjView, 
Mozilla Firefox, 
FAR Manager, 7-
Zip, Microsoft 
Office Word 
Viewer, Microsoft 
Office Excel 
Viewer, Microsoft 
Office PowerPoint 
Viewer, FastStone 
Image Viewer, 
Paint.NET, VLC 
media player, Free 
Pascal, Code 
Blocks, DWG 
TrueView 

так 

 
 

Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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         Таблиця 8.5 
  

Інформація про соціальну інфраструктуру 
 
№ 
з/п 

Найменування об’єкта соціальної 
інфраструктури  

(показника, нормативу) 
Кількість Площа (кв. метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 2 10111,4 
2. Житлова площа, яка припадає на 

одного студента у гуртожитку  
- 18,1 

3. Їдальні та буфети 5 3378,2 
4. Кількість студентів, що припадає на 

одне посадкове місце в їдальнях і 
буфетах (осіб) 

- 4,5 

5, Актові зали 2 570,0 
6. Спортивні зали 5 4941,6 
7. Плавальні басейни - - 
8. Інші спортивні споруди: 

 стадіони 
 спортивні майданчики 
 корти 
 футбольне поле зі штучним 

покриттям 

 
2 
6 
2 
1 

 
- 

160,0 
- 

800,0 

9. Студентський палац (клуб)       2 1586,8 
10. Інші - - 
 
 
 
 
Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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9. Відомості про навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
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9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти 

 
          Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу займають 
належне місце в роботі методичної ради університету і методичних комісій 
факультетів. Методичне забезпечення начального процесу складається з 
організаційно-методичної документації та навчальної і науково-методичної 
літератури. 
       До складу організаційно-методичної документації входять: методичні вказівки 
до вивчення дисципліни; методичні вказівки до  практичних, семінарських, 
лабораторних занять; методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних 
робіт, курсових проектів  і робіт, дипломних проектів; комплекти індивідуальних 
семестрових завдань; комплекти завдань до контрольних робіт; комплекти 
екзаменаційних білетів. 
       Навчальна  науково-технічна література включає: підручники, навчальні 
посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, словники, 
монографії, наукові збірники, періодичні видання. 
        На засіданнях методичної ради систематично розглядуються питання 
організації і забезпечення навчального процесу, наприклад: 

- про методичне забезпечення дисциплін спеціальностей, які тільки 
відкриті; 

- про неперервність комп’ютерної освіти за схемою «середня школа - 
університет»; 

- про застосування комп’ютерної техніки з усіх дисциплін; 
- аналіз впровадження мультимедійних систем у навчальний процес і 

можливості розширення її використання; 
- про удосконалення науково-дослідницької роботи студентів на кафедрах 

і факультетах; 
- про організацію проведення практик, методичне забезпечення практик; 
- про хід впровадження роботи з обдарованими студентами; 
- про хід впровадження і аналіз кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу  за рішенням Міністерства освіти і науки України; 
- про розгляд питань екології у викладанні спеціальних дисциплін; 
- про методику і організацію захисту дипломних проектів та магістерських 

кваліфікаційних робіт на іноземній мові; 
- про удосконалення змісту розділів магістерських робіт; 
- про впровадження державної мови в навчальний процес; 
- про корегування навчальних панів для забезпечення безперервної 

багаторівневої підготовки спеціалістів: молодший спеціаліст – бакалавр – 
магістр після приєднання коледжів до ДВНЗ «ПДТУ»; 

- про застосування технічних засобів навчання, комп’ютерних програм, що 
контролюють, навчають та тестують; 

- про методику тестового контролю знань та вмінь студентів, 
індивідуального навчання, організації самостійної роботи студентів і 
активних методів навчання; 
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- про  організацію та аналіз методичної роботи стосовно дистанційного 
навчання через Internet і сприяння його розвитку. 

Методична рада університету приділяє велику увагу новим формам 
навчальної роботи і новим технологіям навчання. 

Впровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу 
в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», як невід’ємного 
компоненту Болонської декларації, має на меті декілька цілей. Перш за все, 
досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, стимулювання 
викладачів і студентів для підвищення якості освіти і удосконалення системи 
об’єктивної оцінки цих знань, підвищення мобільності студентів і викладачів і 
спрощення переходів з одного університету в інший, забезпечення відповідного 
академічного і професійного  визнання дипломів, кваліфікації та інше. 
  Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 
дисциплін щодо підготовки здобувачів вищої освіти за третім (науковим) освітнім 
рівнем за спеціальністю 132 Матеріалознавство наведено у таблиці 9.1, методичне 
забезпечення курсового проектування - у таблиці 9.2, забезпечення базами практики 
– у таблиці 9.3. 
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       Таблиця 9.1 
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін 
Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)  Найменування 

навчальної дисципліни згідно 
з навчальним планом 
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и 

Філософія науково-дослідної 
діяльності 

+ + немає 
потреби + + + 

Академічна англійська мова немає 
потреби + немає 

потреби + + + 

Сучасні технології освітнього 
процесу 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Етичний кодекс ученого + + немає 
потреби + + + 

Бізнес-план та менеджмент 
наукових проектів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Педагогічна практика + + немає 
потреби ІТ + + 

Етичний кодекс ученого + + немає 
потреби + + + 

Планування і оптимізація 
наукових досліджень 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Механіка і оброблення 
композитів  

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Матеріалознавство в сучасних 
процесах і технологіях 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Перспективні напрямки в 
порошковій металургії 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Методи дослідження та 
обробка експериментальних 
даних 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Оптимізація хімічного складу 
матеріалів і технологічних 
процесів обробки  

+ + немає 
потреби + + + 

Перспективні конструкційні 
матеріали та високоефективні 
зміцнювальні технології 

+ + немає 
потреби + + + 

Матеріалознавство 
порошкових та композиційних 
матеріалів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Інженерія нових 
функціональних матеріалів і + + немає 

потреби ІТ + + 
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нанотехнології   
 

Методи досліджень 
модифікованих матеріалів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Фізика міцності і пластичності 
матеріалів з модифікованими 
шарами 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Методи моделювання і 
оптимізації процесів 
поверхневої обробки 
матеріалів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Поверхневе 
наноструктурування і хіміко-
термічна обробка 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Сучасні методи і устаткування 
експериментальних 
досліджень 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Сучасні напрями досліджень 
для зварювання і споріднених 
процесів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Процеси і системи для 
зварювання та наплавлення  і 
споріднених процесів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Впровадження нанотехнологій 
в зварювання і споріднені 
процеси 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Сучасні методи вирішення 
крайових задач теорії обробки 
матеріалів тиском 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Карти технологічних 
властивостей матеріалів в 
обробці тиском 

+ + немає 
потреби + + + 

Моделювання процесів 
обробки матеріалів тиском + + немає 

потреби ІТ + + 

Сучасний стан і перспективи 
розвитку технології та 
обладнання процесів обробки 
матеріалів тиском 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Інформаційні технології в 
матеріалознавстві + + немає 

потреби ІТ + + 

Математичні методи 
моделювання та оптимізація 
термічної обробки металів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Патентознавство та авторське 
право + + немає 

потреби + + + 

Передові технологій 
металургійного та 
машинобудівного 
виробництва 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Науково-іноваційна діяльність 
вченого  + + немає 

потреби ІТ + + 

Математичні методи + + немає ІТ + + 
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Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
 

планування експерименту  потреби 
Комп’ютерне моделювання 
технологічних процессів + + немає 

потреби ІТ + + 

Сучасні напрями підвищення 
якості матеріалів + + немає 

потреби ІТ + + 

Інноваційні та перспективні 
матеріали + + немає 

потреби ІТ + + 

Зносостійкі матеріали та 
покриття 

+ + немає 
потреби + + + 

Новітні технології 
комбінованої і гібридної 
обробки матеріалів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Системний аналіз і синтез 
методів поверхневої обробки + + немає 

потреби ІТ + + 

Джерела енергії для 
забезпечення процесів 
матеріалознавства, зварювання, 
фізико- механічної обробки 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Перспективні напрямки 
розробки технологічних 
процесів та зварювальних 
установок для зварювання, 
наплавлення і споріднення 
процесів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Обробка тиском нових 
матеріалів зі спеціальними 
властивостями 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Теорія і технологія 
інноваційних розробок в 
обробці матеріалів тиском 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Історія і сучасні тенденції 
розвитку науки і техніки у 
розвязанні загальних завдань 
народного господарства 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

Перспективні напрямки 
розробки технологічних 
процесів та зварювальних 
установок для зварювання, 
наплавлення і споріднення 
процесів 

+ + немає 
потреби ІТ + + 
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       Таблиця 9.2 
 
 Методичне забезпечення курсового проектування  
 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 

Семестр, в якому 
передбачена 

курсова робота 
(проект) 

Інформація про наявність  
(“+” або “-”) 

  методичних розробок методичних розробок 
не має потреби 

 
 
 
 
 
Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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Таблиця 9.3 
 

Забезпечення програмами і базами для проходження практики 
 

Найменування 
практики 

Семестр, в 
якому 

передбачена 
практика 

Тривалість 
практики 
(тижнів) 

Інформація про 
наявність 
програм 
практик 

(«+» або «-») 

Найменування 
бази для 

проходження 
практики 

Інформація про 
наявність угод 

про 
проходження 
практик (дата, 
номер, строк 

дії) 

Педагогічна 
практика 4 15 + 

ДВНЗ 
«Приазовський 

державний 
технічний 

університет» 

+ 

  
 
 
 
 
Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 197

10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти 

 
  Науково-технічна бібліотека ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» є невід’ємною частиною інформаційного простору. Зберігаючи 
традиції найкраща науково-технічна бібліотека регіону впроваджує новітні 
інформаційні технології.  Загальний фонд науково-технічної бібліотеки становить 
15510 примірників, в тому числі навчальної літератури – 215443 примірників, 
наукової літератури – 268358 примірників. Кількість фахових періодичних видань 
складає 91912 одиниці. 
 Робота у даному контексті потребує реалізації наступних направлень в 
діяльності бібліотеки: 

- створення цифрової колекції; 
- інтеграція ресурсів бібліотеці з інформаційними ресурсами 

університету; 
- організація системи електронної доставки документів; 
- розвито навичок інформаційної культури.  

 На теперішній час бібліотека має 6 відділів: комплектування та наукової 
обробки документів, довідково-бібліографічної роботи, наукової літератури, 
книгосховище. 
 До послуг користувачів три абонента та чотири читальних зала на 300 
посадових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 2021,0 м2, у т.ч.: 
для зберігання фондів – 567,9 м2, для обслуговування користувачів – 1320,1 м2. На 
одне місце припадає 5,4 студенті денного відділення. 

В університеті організовані електроні читальні зали самостійної роботи 
викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання доступу до 
інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, довідково-
бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а також для 
проведення занять з використанням сучасних технологій. 
  Електронні читальні зали розташовані в навчальних корпусах університету і 
мають у своєму складі понад 70 автоматизованих робочих місць. 

Автоматизовані робочі місця  з безкоштовним Internet для користувачів мають 
усі читальні зали т кімнати каталогів. У читальному залі технічних та природничих 
наук працює система безпровідного підключення до мережі Internet Wi-Fi. 

 З вересня 2009 року почала роботу автоматизована книговидача на 
абонементі наукової літератури, а у жовтні 2010 року – на абонементі художньої 
літератури. Це дає змогу уникнути зайвої трати часу на значну кількість операцій по 
обслуговуванню читачів. Бібліотека активно працює над створенням власних 
електронних ресурсів  (електронний каталог, фонд повнотекстових електронних 
документів, видання на ком пакт дисках).  

Доступ до електронного каталогу здійснюється через локальну мережу 
університету та    Web – ресурс науково-технічної бібліотеки університету 
проводить культурно-провідницькі заходи. Протягом року бібліотекою проводяться 
понад 10 масових заходів, серед яких – бібліографічні огляди (тематичні, 
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інформаційні), бесіди, літературні вечори, конференції, презентації книг, тематичні 
та інформаційні виставки і перегляди літератури. 
 Розвиток автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи якісно змінив 
інформаційне забезпечення всього навчального процесу шляхом організації доступу 
користувачів до електронних підручників та науково-методичної літератури, 
зібраним на сервері бібліотеки. Інформація про бібліотеку наведена у таблиці 10.1. 
  На 01.01.2016 електронний фонд бібліотеки включає більше 32000 
найменувань електронних версій наукової та навчально-методичної літератури з 
повнотекстових баз даних: «Електронний каталог» (http://lib.pstu.edu), «Навчально-
методичні матеріали ДВНЗ «ПДТУ» (http://umm.psty.edu/), «Електронний 
репозиторій» (eIRPSTU – http://eir.pstu.edu), який надає відкритий доступ до 
наукових публікацій викладачів ДВНЗ «ПДТУ» та налічує більш 4568 електронних 
документів. 
  З 2012 року відкрито доступ до бази даних «POLPRED».сom». У 2011-2015 
роках біблотека надає своїм користувачам доступ до академічних електронних баз 
даних EBSCO Publishing, у 2016 – доступ до Web of Science від Thompson Reuters. 
Також організовано електронний доступ до наукової періодики України та 
найбільших інформаційних порталів в галузі науки, технології, медицині та освіти, 
таких як eLIBRARY.RU, Directory of Open Access Journal (DOAJ), EEVL’s Ejournal 
Search Engsner (Едінбург), E-Journals.org, Electronische Zeitschriftenbibliothek, 
Hindawi, InTech, J-STRAGE. Завдяки цьому студентам і викладачам університету 
доступні матеріали найбільш масштабних у світі видавництв періодики. 
 Довідково-бібліографічний апарат дозволяє вести багатоаспектний пошук 
інформації у фонді науково-технічної бібліотеки. В умовах автоматизації він 
представлений електронним каталогом (доступний в Інтернет за адресою: 
(http://lib.pstu.edu), який поєднав в собі всі фунцкцїї традиційних каталогів: облікову, 
інформаційну пошукову. 
 Потужним інструментом віртуального обслуговування є сайт бібліотеки  
(http://lib.pstu.edu), який дає можливість дистанційно працювати з потрібними 
ресурсами та користуватись віртуальними послугами. 
Для бібліографічного обслуговування віддаленого користувача на сайті бібліотеки 
створена віртуальна довідкова служба, яка дозволяє отримати інформацію про 
наявність у фондах бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» конкретного видання,підібрати 
список літератури, професійно скласти бібліографічний опис документів. Крім того, 
за запитами користувачів надається коротка інформація про конкретний факт або 
подію. 
  Через необхідність обміну інформацією та створення єдиного інформаційного 
простору бібліотека є партнером кооперативної бібліотечної системи в здійсненні 
кооперативної обробки інформації. Бібліотека є членом трьох корпоративних 
проектів – міжнародних МАРС (Міжрегіональна аналітична розпис статей) та ІРБІС 
– корпорація та Маріупольська корпорація міських бібліотек.  
 
 Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою 
навчальною літературою щодо підготовки здобувачів вищої освіти за третім 
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(науковим) освітнім рівнем за спеціальністю 132 Матеріалознавство наведено у 
таблиці 10.2, перелік фахових періодичних видань – у таблиці 10.3. 

Науково-технічна бібліотека університету впроваджує нові бібліотечно-
інформаційні технології, зберігаючи традиції, прагне трансформуватися в 
інтегрований інформаційний, науково-освітній, дослідницький, культурологічний, 
видавницький центр з завданням широкого спектру інформаційних послуг та 
функціями досвідченного   навігатора з інформаційних потоків. 
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Таблиця 10.1 
  

Інформація про наявність бібліотеки 
  

№ 

з/п 

Найменування 
бібліотеки 

Площа (кв. 
м) 

Обсяг фондів 
навчальної, 

наукової 
літератури 

(примірників) 

Наявність 
читального 
залу, його 

площа (кв. м), 
кількість 

посадкових 
місць 

Примітка* 

1 2 3 4 5 6 
1 Науково – технічна 

бібліотека 
2045,0 513301 4 читальних 

залів, площа 
652,3 кв.м., 

300 
посадочних 

місць 
 

 

2 Електронна бібліотека 
 

- 14049 -  

3 Сайт навчально-
методичних 

матеріалів викладачів 
ПДТУ 

- 8597 -  

4 Інституційний 
репозитарій 

- 3825 -  

5 Електронна бібліотека 
підручників 

- 3113 -  

6 Електронний каталог - 353109 -  
7 БД Комплектування - 7657 -  
8 БД Читачі - 7730 -  
9 Зведена БД 

періодичних видань 
- 1185 -  

10 БД мультимедійних 
презентацій 

- 22 -  

11 Електронні журнали 
(назви) 

- 14 -  

12 ЕБСКО (БД) - 5 -  
 

 
Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов
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                Таблиця 10.2 
 

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 
 Найменування 

навчальної дисципліни 
Автор підручника (навчального 

посібника тощо) 
Найменування підручника (навчального 

посібника тощо) Найменування видавництва, рік видання Кількість 
примірників** 

1 2 3 4 5 
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия М.: Проспект, 2001, російська 60 
Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия СПб.: Питер. 2004, російська 50 
Надольний І.Ф. Філософія К.: Вікар. 1999, українська 150 
Горлач М.І., Кремень В.Г. Філософія Харків: Консум. 2000, українська 120 
В.П. Андрущенко, В.І. 
Волович, М.І. Горлач та ін. ; 
За ред. М.І. Горлача та ін. 

Філософія : підручник для вузів  2-ге вид., перероб. та доп. - Харків : Консум, 
2000. - 671 с., укр. 

90 

С.П. Щерба, В.К. Щедрін, О.А. 
Заглада 

Філософія : навч. посібник для вузів  К. : МАУП, 2004. - 215 с., укр. 1 

В.Л. Петрушенко Філософія : навч. посібник для вузів III - 
IV рівнів акредитації  

2-ге вид., випр. і доп. - К. : Каравела ; Львів : 
Новий світ, 2002. – 539 с., укр. 

1 

Ю.М. Білодід Філософія : український світоглядний 
акцент : навч. посібник для вузів  

К. : Кондор, 2006. - 355 с., укр. 2 

Ю.В. Осічнюк [та ін.] Філософія : навч. посібник для вузів  Національна акад.управління. - К. : Атіка, 
2003. - 461 с., укр. 

4 

В.Г. Кремень, В.В. Ільїн Філософія : логос, Софія, Розум : 
підручник для вузів  

К. : Книга, 2007. - 430 с., укр. 20 

О.Г. Данильян, В.М. Тараненко Основи філософії : навчальний посібник 
для студентів вищих навчальних закладів  

Мін. освіти і науки України, Національна 
юридична акад. України ім. Я.Мудрого. - Х. : 
Право, 2003. - 351 с., укр. 

2 

В.С. Пазенок Філософія : навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів  

К. : Академвидав, 2008. - 279 с., укр. 8 

Л.О. Алексєєва [та ін.]; ред. 
Л.М. Нікітін 

Основи філософії : підручник : 
Інтегрований кредитно-модульний курс 
(для студентів нефілософських 
спеціальностей)  

Мін. освіти і науки України, Донецький 
національний ун-т економіки і торгівлі ім. М.І. 
Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 
2009. - 322 с., укр. 

1 

Л.В. Губерський [та ін.]; ред. 
І.Ф. Надольний 

Філософія : навчальний посібник  7-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2008. - 534 с., 
укр. 

50 

Філософія науково-
дослідної діяльності 

Г. В. Коротіч Філософія глобальних проблем 
сучасності : навчальний посібник для 
студентів всіх форм навчання  

Мін. освіти і науки України, ДВНЗ 
"Приазовський державний технічний 
університет", Каф. філософських наук. - 
Маріуполь : ПДТУ, 2011. - 101 с., укр. 

17 

Рыжков В.Д. Пособие по изучению английского языка Калининград. 2001, російська 150 
Стельмах Н. Ekonomics in English Донецк. 1993, англійська 20 

 
 
 
 
 
 

В.І. Карабан Переклад англійської наукової і технічної 
літератури: граматичні труднощі, 
лексичні, термінологічні та жанрово-
стилістичні проблеми 

Вінниця: Нова книга, 2002. - 562 с., українська 31 
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Л. М. Лазаренко,  
Є. В. Богатирьова 

Практичний курс англійської мови: навч. 
посібник з практики усного та 
письмового мовлення для студ. 4 курсу 
спец. "Переклад" / ПДТУ. 

Маріуполь: [б. и.], 2004 -.Ч.1: Економіка. Вища 
освіта. Кар`єра. - 2004. - 308 с., українська 

68 

Г.Е. Мірам [та ін.]; ред. Н. 
Брешко 

Основи перекладу = Basic Translation: 
курс лекцій з теорії та практики 
перекладу для факультетів міжнародних 
відносин 

К.: Ніка-Центр, 2005. - 277 с., українська 25 

І. Ю. Межуєва Тематичні вечори англійською мовою: 
навчально-методичний посібник з 
внеаудиторної роботи зі студентами 

Маріуполь: ПДТУ, 2010. - 70 с., українська 29 

Г.Е. Мірам [та ін.]; ред. Н. 
Брешко. 

Основи перекладу = Basic Translation: 
курс лекцій з теорії та практики 
перекладу для факультетів міжнародних 
відносин 

К.: Ніка-Центр, 2005. - 277 с., українська 25 

З.Ф. Кириченко, В.Я. Полулях; 
Ред. В.К. Шпак 

Англійська мова: навч. посіб. для вищ. 
навч. закл 

К.: Вища школа, 1995. - 237 с., українська 81 

Л.В. Мисик, А.Л. Арцишевська, 
Л.Р. Кузнєцова, Л.Л. 
Поплавська; ред. Л.В. Мисик 

Англійська мова: Комунікативний аспект 
= English: Communicative Aspect: 
підручник для студентів І-ІІ курсів 
юридичних та інших гуманітариних 
спеціальностей  

Львів: Світ, 2007. - 430 с., українська 33 

 
 
Академічна англійська 

мова 

І. Ю. Межуєва Конспект лекцій з дисципліни "Історія 
основної іноземної мови" 

Маріуполь: ПДТУ, 2011. - 95 с., українська 15 

Крамаренко, В. И.  Методика преподавания экономических 
дисциплин. Учеб. пособие  

Симферополь: «Таври-да». 1999., російська 15 

Пидкасистый, П. И.  Психолого-дидактический справочник 
препо-давателей высшей школы  

М.: Педагогическое общество России, 1999, 
російська 

20 

В.М. Нагаєв Методика викладання у вищій школі: 
навчальний посібник для студентів вузів 

Мін. освіти і науки України, Харківський 
національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. 
- К. : Центр учбової літератури, 2007. - 230 с., 
укр. 

2 

І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, 
І.Ф. Кривонос и др.; Ред. І.А. 
Зязюн 

Педагогічна майстерність : підручник для 
студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів  

2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища школа, 
2004. - 422 с., укр. 

5 

Майерс Давид. Социальная психология. СПб.: Питер, 1998., російська 25 
Морозов А. В. Психология влияния. СПб.: Питер, 2000., російська 10 
Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. К., 1990, російська 15 
Станкин М. И. Психология общения: Курс лекций. М.: Моск. психолого-социальный институт; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 
2000., російська 

10 

В.С. Орлянський Конфліктологія : навч. посібник для вузів  Запорізький національний технічний ун-т. - К. 
: Центр навчальної літератури, 2007. - 159 с., 
укр. 

2 

О.В. Джелалі Психологія вирішення конфліктів : навч. 
посібник для вузів   

К. ; Харьків : [б. и.], 2006. - 318 с., укр. 8 

Сучасні технології 
освітнього процесу 

 
 
 
 
 
 

І.І. Русинка Конфліктологія Психотехнології К. : Професіонал, 2007. - 334 с., укр. 6 
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запобігання і управління конфліктами : 
навч. посібник для вузів  

О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина Речевая коммуникация: учебник для 
вузов  

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 
2006. - 272 с., рус. 

1 

В.Н. Куницына, Н.В. 
Казаринова, В.М. Погольша 

Межличностное общение: учебник для 
вузов  

СПб. ; М. ; Харьков; Минск : ПИТЕР, 2002. - 
544 с., рус. 

2 

Бондарчук Е.С. Основы психологии  и   
педагогики 

К.: МАУП, 
2001, російська 

10 

Алексеенко В.А. 
 

Организация и ведение учебного 
процесса в ВУЗе. 

Издательство ИКАР, 2005, російська 5 
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Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., 
Бабин І.І. 
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документах 

Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. 
Гнатюка, 2003. - 52 с., українська 

15 

Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у 
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За редакцією Кременя В.Г., 
Ніколаєнка С.М. 

Вища освіта в Україні. Навчальний 
посібник 
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университета, 2015 4 
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ОМД Ульяновск: УлГТУ, 2013 1 + эл.вар. 

Курганова Ю.А. 
Обработка металлов давле-нием. 
Краткий историчес-кий экскурс. 
Основы и тенденции развития 

Ульяновск: УлГТУ, 2005 1 + эл.вар. 
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М.: Наука, 1989 6 

Краснянский М.Н. и др. 
Современные методы орга-низации 

научно-исследо-вательской и 
инновацион-ной деятельности 

Тамбов: ТГТУ, 2014 4 

Попов А.И.,  
Михалева З.А. 

Организация научно-исследовательской 
деятельности Тамбов: ТГТУ, 2011 4 

Богатов В.В. Организация научно-исследовательских 
работ Владивосток: Дальнаука, 2008 эл.вар. 

Андреев Г.И., 
Смирнов С.А., Тихомиров 

В.А. 
Основы научной работы и оформление 

результатов научной деятельности М.: Финансы и статистика, 2004 6 

Основи організації 
наукової діяльності 

Медведев Э.Н. Организация научных исследований Макеевка: НОРД-Пресс, 2005 6 

Етичний кодекс ученого Цыбулев П.Н. Основы интеллектуальной 
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Пєхота О.М. Освітні технології. Навчально-
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Перспективные упрочняющие 
технологии обработки материалов : уч. 
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М.: Машиностроение, 1990, рос. 3 

Вихлевщук В. А. [и др.] Математическое моделирование 
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Методологія досліджень 
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обробка 
експериментальних 
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Дьячко А.Г. Математическое и имитационное 
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М.: МИСиС, 2007, рос. 2 
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разрушения металлов Екатеринбург: УПИ, 2002 5 

Aran A. Manufacturing properties of engineering 
materials. Lecture notes London: ITU, 2007 эл.вар. 
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Федюхин В.К. 
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Математическое моделирование 
процессов обработки металлов 
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Иванов К.М. Математическое моделирование 
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перспективи розвитку 
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Самотугин С.С., Лещинский 
Л.К. , Пирч И.И., Комар В.И. 

Плазменное поверхностное упрочнение  К. : Техника, 1990. – 109 с. 20 
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инструмента плазменными технологиями   

Челябинск : Металл, 1993. – 144 с., російська 2 

Лавріненко В.І., Новіков М.В. Надтверді абразивні матеріали в 
механообробні: енциклопедичний 
довідник 

К. : ІН Мім. І.М. Бакуля НАН України, 2013. – 
456 с., російська 

4 

Системний аналіз і синтез 
методів поверхневої 

обробки 

Лещинский Л.К., Самотугин 
С.С. 

Слоистые наплавленные и упрочненные 
композиции   

Мариуполь, ООО «Типография Новый мир», 
2005. – 392 с., російська 

20 

Браткова О.Н. Источники питания сварочной дуги М.:Выская школа, 1962 25 
Патон Б.Е., Лебедев В.К. Электрооборудование для дуговой 

шлаковой сварки М.:Машиностроение, 1966 10 
Джерела енергії для 

забеспечення процесів 
матеріалознавства, 

зварювання, фізико-
механічної обробки Лесков Г.И. Электрическая сварочная дуга М.:Машиностроение, 1970 13 

Семенов А.П., Ковш И.Б. Методы и средства упрочнения деталей 
машин М.: Наука, 1992 21 

В.И. Коноп-Ляшко Основы научных исследований Маріуполь, ПДТУ. 1998 30 
Крутов В.И.  
 

Основы научных исследований М.: Высшая школа, 1989. –400 с. 9 

Сучасні методи і 
устаткування 

експериментальних 
досліджень 

Чкалова О.Н.  Основы научных исследований К.: Вища школа, 1978. – 120 с. 5 
Сучасні напрями 
досліджень для 

Егоров Г.В. и др. Основы технологии сварки 
низколегированных высокопрочных 

Николаев:НУК, 2014. – 136 с. 3 
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сталей 
Косенко А.А. Металлургические основы процессов 

сварки плавлением и пайки: Учебное 
пособие 

Мариуполь: ПГТУ, 2005. – 168 с. 10 
зварювання і 

споріднених процесів 

Под ред. Попова В.С. Износостойкость сплавов, восстановление 
и упрочнение деталей машин: учебное 
пособие 

Запорожье: «Мотор Сич», 2006.- 420 с. 5 

Сіньковський А.С. Теорія та методи газотермічного 
напилювання: навчальний посібник 

Одеса:Астропринт, 2014. – 208 с. 2 

Лебедев В.А., Максимов 
С.Ю. 

Современное механизированное 
оборудование для сварки и наплавки и его 
технико-технологические возможности 

К.: Основа, 2012. – 392 с. 5 

Перспективні напрямки 
розробки технологічних 

процесів та 
зварювальних установок 

для зварювання, 
наплавлення і 

споріднення процесів 
Косенко А.А., Алистратов 
В.Н., Захарова И.В. 

Основы теории и технологии пайки Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 270 с. 10 

Романов В.Н., Комаров В.В. Теория измерений. Анализ и обработка 
экспериментальных данных: Учеб. 
пособие 

СПб.:СЗТУ, 2002.-127 с. 2 

Князев Б.А., Черкасский В.С.  Начала обработки экспериментальных 
данных. 

Новосиб. ун-т. Новосибирск, 1996. 93 с. 3 

Методи дослідження та 
обробка 

експериментальних 
даних 

Под ред И. А. Овсеевич Алгоритмы обработки 
экспериментальных данных 

М: Наука, 1986.- 185с. 6 

 
 
 
 

Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов



       Таблиця 10.3 
  

 Перелік фахових періодичних видань  
 

№ 
з/п 

Найменування фахового періодичного видання Роки надходження 

1 2 3 
Українські видання 

1 Металл и литье Украины (Україна) 1993-2016 
2 Металознавство та обробка металів (Україна) 1995-2016 
3 Металлургическая и горнорудная промышленность  

(Україна) 
1960-2016 

4 Металлофизика и новейшие технологии (Україна) 1979-2016 
5 Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні 

(Україна) 
2003-2016 

6 Бизнес-мост: промышленность и технологи (Україна) 2002-2016 
7 Кузнечно-штамповочное производство 2002 – 2015 

8 Реферативный журнал. Технология машиностроения: 
Сводный том/ ВИНИТИ.  1963 – 2015  

9 Известия вузов. Машиностроение 1960-2015 
10. Металл и литье Украины 1993-2015 

11 Металлургическая и горнорудная промышленность   1960-2015 

12 Теорія та практика металургії 2003-2015 

13 Известия вузов. Черная металлургия 1958-2015 

14. Сталь 1958-2015 

15. Металл 1995-2015 

16 «Современная электрометаллургия». Засновники: ин-т 
электросварки им. Е.О. Патона НАНУ. ISSN 0233-7681 г. Киев 1990-2016 р.р. 

17 «Захист металургійних машин від поломок» 
Засновник: Приазовський державний технічний університет 
ISB № 966-604-015-8 м. Маріуполь 

1997-2016 р.р. 

18 «Економіка, фінанси, право» 
Засновники: Академія муніципального управління та національна 
академія внутрішніх справ України 
ISSN 2409-1944 г.Киев 

1994-2016 рр 

19 «Техническая диагностика и неразрушающий контроль». 
Засновники:  Национальная академия наук Украины; Институт 
электросварки им. Е. О. Патона; Международная ассоциация 
„Сварка”. ISSN 0235-3474 г. Киев 

1989-2016 рр 

20 «Управляющие системы и машины». 
Засновник: Национальная академия наук Украины; 
Международный научно-учебный центр информационных 
технологий и систем; Институт кибернетики им.В.М.Глушкова; 
Фонд Глушкова 
ISSN 0130-5395 г.Киев 

1976-2016 рр 

21 «Восточно-европейский журнал передових технологий». 
Засновники: Украинская государственная академия 
железнодорожного транспорта. KB № 17140-5910ПР г. Харьков 

2003-2016 рр 

22 «Металл и литье Украины» 1993-2016 рр 
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Засновник: Физико-технологический институт металлов и сплавов 
НАНУ ISSN 2077-1304 

23 «Экология предприятия» 
Засновник: ООО «Медиа-про» КВ № 18633-7433 1912-2016 рр 

24 журнал «Автоматическая сварка» 1950-2015 

25 журнал «Сварочное производство» 1955-2015 

26 журнал «Упрочняющие технологии и покрытия» 2006-2015 

27 журнал «Техническая диагностика и неразрушающий 
контроль» 

1989-2015 

28 журнал «Захист машин від поломок» 2072-2015 

29 реферативный журнал «Сварка» 1967-2015 

30 журнал «Вісник ПДТУ» 1995-2015 

31 Журнал «Вісник Чернігівського державного технологічного 
університету 

2009-2015 

Іноземні видання 
32 Металловедение и термическая обработка металлов  

(Росія) 
 

33 Известия вузов. Черная металлургия (Росія) 1958-2016 
34 Трение и износ (Росія) 1980-1995 
35 Сталь (Росія) 1932-2016 
36 Физика металлов и металловедение (Росія) 1955-2016 
37 Сверхтвердые материалы (Росія) 1993-2016 
38 Металлы (Росія) 1959-2016 
39 Реферативный журнал «Металлургия» (Росія) 1956-2016 
40 Реферативный журнал «Машиностроительные материалы» 

(Росія) 
1971-2016 

41 Welding International. 
Taylor and Francis ISSN: 0950-7116 (Print) 1754-2138 (Online) 

1995-2016 

42 Metall (Германия) 1982-2008 
43 ASME. (Труды Американского общества инженеров-

механиков. Конструирование и технология машиностроения) 1973-2002 

44 Труды Американского общества инженеров-механиков. 
Теоретические основы инженерных расчетов 1973-2002 

45 Zeitschrift fur Metallkunde 1973-2002 
46 Iron and Steel Endineer 1966-2002 
47 Steel 1958-2002 

 
 
  Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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11 Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладом освіти 
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ  
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

 
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет»  з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-
наукового) рівня  

із спеціальності 132 Матеріалознавство 
 

Назва показника (нормативу) 

Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

1 2 3 4 
1. КАДРОВІ ВИМОГИ  

щодо забезпечення провадження освітньої  
діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти 

+   

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, 
тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково-
педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти 
за певною спеціальністю 

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 
звання, з них не 

менше двох 
докторів наук  

16 осіб, що 
мають науковий 
ступінь, з них 8 
доктори наук  

6 

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми): 

   

1) наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю 

   

2) наукового ступеня та вченого звання за відповідною 
або спорідненою спеціальністю 

+ +  

3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не 
менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням стажу педагогічної роботи) 

+ +  

Провадження освітньої діяльності 

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-
педагогічними (науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом кількості 
годин): 

   

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 
6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають вищу категорію) 

 
80 

100 +20 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене 
звання професора 

   

3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене 
звання 

50 50  
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Назва показника (нормативу) 

Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

1 2 3 4 

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості годин): 

   

1) дослідницької, управлінської, інноваційної або 
творчої роботи за фахом 

50 50  

2) практичної роботи за фахом    

6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень наукової та 
професійної активності кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток 

підпункти  
1—12 пункту 5 
приміток 

  

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної спеціальності: 

   

1) з науковим ступенем доктора наук та вченим званням + +  

2) з науковим ступенем та вченим званням    

3) з науковим ступенем або вченим званням    

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та/або наказів про 
прийняття їх на роботу 

 
 
 

+ +  

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на 
одну особу для фактичного контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) 

2,4 4 +1,6 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій) 

30 30  

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:    

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + - 

2) пунктів харчування  + - 

3) актового чи концертного залу  + - 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

1 2 3 4 

4) спортивного залу  + - 

5) стадіону та/або спортивних майданчиків  + - 

6) медичного пункту + + - 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби) 

70   

Провадження освітньої діяльності 
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткованням, необхідними для виконання навчальних 
планів 

+ + - 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування освітньої діяльності 

1. Наявність опису освітньої програми + + - 

2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього 

+ + - 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану 

+ + - 

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану 

+ + - 

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих 
програм практик 

+ + - 

6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з 
кожної навчальної дисципліни навчального плану 

+ + - 

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 
атестації здобувачів 

+ + - 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування освітньої діяльності 
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в 
електронному вигляді  

не менш як 
шість 

найменувань 
  

2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових 
видань англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами освіти) 

+ + - 

Провадження освітньої діяльності 
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Назва показника (нормативу) 

Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

1 2 3 4 
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація) 

+ + - 

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який 
містить навчально-методичні матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний відсоток 
навчальних дисциплін) 

30 30  

 
 

 
Проректор з нукової роботи       І.А.Ленцов 
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12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти 
і кваліфікації керівника закладу освіти та 
керівника проектної групи (документів про вищу 
освіту, науковий ступінь, вчене звання) 
 


