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Код та найменування спеціальності - 144 «Теплоенергетика»  

Рівень вищої освіти – другий магістерський рівень 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм – ОПП «Енергети-

чний менеджмент», «Теплоенергетика» 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – 90 кредитів ЄКТС 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання 

(в разі наявності) – не має 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої – Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні задачі і 

проблеми під час професійної діяльності у галузі теплоенергетики, теплотех-

ніки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Мати знання основ філософії, соціології, психології, педагогіки, які 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності 

до етнічних і   естетичних цінностей; знати та розуміти вітчизняну історію, 

економіку та право; знати послідовності розвитку суспільства та розуміти 

причинно-наслідкові зв’язки цього розвитку та уміти їх використовувати в 

професійній і соціальній діяльності; 

ЗК 2.  Мати знання фундаментальних і спеціальних розділів вищої математи-

ки в обсязі, необхідному для розуміння та володіння математичним апаратом, 

що застосовується в теплоенергетиці та теплотехнології, та здатність викори-

стовувати ці знання в обраній професії; 

ЗК 3. Мати базові знання в галузі енергомашинобудування,  матеріалооброб-

ки, сучасних машинобудівних технологій; 

ЗК 4.  Мати знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєн-

ня загально- та спеціально професійних дисциплін і здійснення професійної 

діяльності; 



ЗК 5.  Мати знання в галузі інформатики, сучасних інформаційних техноло-

гій, автоматизації та здатність використовувати ці знання в обраній професії; 

ЗК 6.  Мати знання в галузі гідрогазодінамики, термодинаміки, теорії тепло 

масообміну та здатність використовувати ці знання в обраній професії; 

ЗК 7.  Мати базові знання в електроенергетичній галузі, необхідні для засво-

єння загально-професійних дисциплін. 

Фахові компетентності:  

ФК 1. Мати знання про сучасні проблеми та вимоги конкретної галузі проми-

словості (виробничої установи, промислового підприємства тощо) щодо 

об’єкту досліджень яким може бути будь-яка складова узагальненого об’єкту 

діяльності; 

ФК 2. Мати здатність і уміння виконувати розрахунки характеристик, техно-

логічних параметрів теплотехнологічного та теплоенергетичного обладнання, 

їх елементів та процесів, що в них відбуваються; вміти розраховувати техно-

логічні параметри окремого обладнання, використовуючи стандартні мето-

дики, нормативні матеріали, комп’ютерні технології; 

ФК 3. Мати здатність та уміння провести вибір теплоізоляційних матеріалів 

для зменшення теплових втрат теплотехнологічним та теплоенергетичним 

обладнанням, використовуючи нормативно-довідкові матеріали, можливості 

комп’ютерних технологій, Інтернету, на основі результатів пошуку патентів, 

статей за заданою тематикою; 

ФК 4.  Мати здатність та уміння провести енергетичний аудит та перевірочні 

розрахунки ефективності роботи, розрахувати матеріальний, тепловий та ек-

сергетичний баланси основного теплоенергетичного обладнання та відпові-

дальних елементів теплотехнологічного устаткування; 

ФК 5. Мати здатність та уміння використовувати закони фізики, гідрогазоди-

наміки, механіки, термодинаміки, тепломасообміну при створенні теплотех-

нологічного та теплоенергетичного устаткування та обладнання; 



ФК 6. Мати здатність та уміння проводити підбір теплотехнологічного обла-

днання підприємств різних галузей, розуміти основні теплотехнологічні про-

цеси цих галузей; 

ФК 7 Мати здатність та уміння розробляти енергозберігаючі заходи при про-

ектуванні та експлуатації теплотехнологічного та теплоенергетичного облад-

нання  

ФК 8. Мати здатність та уміння аналізувати температурний та тепловий ре-

жими роботи технологічного обладнання та використовувати результати з 

метою розробки теплоутилізуючого устаткування; 

ФК 10. Мати здатність та уміння обирати пристрої для спалювання газоподі-

бного, рідкого та твердого палива, а також для видалення продуктів згорян-

ня; 

ФК 11.  Мати здатність проводити заміну конструкцій механізмів та елемен-

тів теплоенергетичного та теплотехнологічного обладнання в процесі його 

модернізації; 

ФК 12.  Вміти за допомогою чинних стандартів та нормативно-технічних до-

кументів установлювати технічні вимоги до роботи теплотехнологічного та 

теплоенергетичного  обладнання; 

ФК 13.  Вміти розбиратися в нормативно-довідкових матеріалах для варіантів 

проектно-конструкторських рішень; 

ФК 14. Мати здатність і уміння розраховувати економічні результати реалі-

зації запропонованих технічних рішень та визначати економічну ефектив-

ність прийнятого проектно-конструкторського рішення; 

ФК 15. Мати здатність і уміння, використовуючи стандартні методики пла-

нування і здійснення наукових досліджень, за допомогою дослідних устано-

вок і контрольно-вимірювальних приладів провести експеримент, оформити 

протокол, здійснити математичну обробку експерименту та узагальнити його 

результати; 



ФК 16. Мати здатність і уміння проводити попередньо сплановані досліди 

елементів конструкцій або процесів теплоенергетичного та теплотехнологіч-

ного обладнання; 

ФК 17 Мати здатність визначати можливість та доцільність заміни традицій-

них конструктивних матеріалів на сучасні неметалеві, композиційні, порош-

кові матеріали, матеріали з покриттям та інші; 

ФК 18. Мати здатність визначати методи експлуатації теплоенергетичного 

електричного обладнання, складати та обґрунтовувати заявки на придбання 

засобів ремонту та експлуатації устаткування; розраховувати норми витрат 

на матеріали; 

ФК 19. Мати здатність і уміння, використовуючи нормативно-довідкові ма-

теріали, розраховувати витрати на виробництво й визначати собівартість 

одиниці продукції; 

ФК 20. Мати здатність і розуміння, як визначати експериментально та теоре-

тично характеристики основних теплофізичних властивостей речовин; 

ФК 21. Мати здатність і уміння виконати ескізи або кресленики деталей, збі-

ркових одиниць, об’єктів теплотехнологічного та теплоенергетичного приз-

начення, використовуючи положення й вимоги стандартів ЄСКД, СПДБ; 

ФК 22.  Вміти проводити комп’ютерні розрахунки при вирішенні типових за-

дач теплоенергетики, теплотехнології, теплофізики, використовуючи типове 

апаратне та програмне забезпечення, певні методики розрахунків, наприклад, 

методи числового інтегрування диференційних рівнянь та їх систем  наявні 

математичні моделі функціонування технічних систем; 

ФК 23. Вміти використовувати бібліографічні каталоги, переліки, довідники, 

реферативні журнали, літописи книг і журналів, фонди патентних матеріалів 

тощо для пошуків публікацій та винаходів за заданою темою,  робити короткі 

та розширені анотації відповідної технічної інформації та перелік літератур-

них джерел; вміти скласти офіційний документ (лист, звернення, акт перевір-

ки, тощо) українською, російською та однією з іноземних мов; 



ФК 24. Мати здатність і уміння проводити контроль працездатності теплое-

нергетичного та теплотехнологічного обладнання, використовуючи нормати-

вно-технічну та конструкторську документацію, нормативні методики та рег-

ламентовані в них правила; 

ФК 25. Здатність організувати виготовлення продукції, використовуючи план 

її випуску, відповідну документацію, регламенти роботи виробництва; 

ФК 26. Знати стандарти, технічні умови, інші нормативні правила, положен-

ня та методики для аналізу  технічного стану засобів виробництва; 

ФК 27. Мати здатність забезпечити виконання заходів з охорони праці та 

безпеки, використовуючи затверджені нормативні документи та галузеві ін-

струкції з питань охорони праці та життєдіяльності; 

ФК 28. Мати здатність використовувати результати закінчених наукових до-

сліджень та впроваджених технічних розробок або повідомлення з різних 

джерел про такі дослідження та розробки для аналізу науково-технічного рі-

вня створюваних об’єктів розробки; обирати технічні засоби, прилади та ви-

мірювальну техніку для здійснення експерименту; робити попередні наукові, 

технічні та організаційно-технічні висновки; 

ФК 29. Мати здатність під час роботи в команді, визначати шляхи вдоскона-

лення теплоенергетичного та тепло-технологічного обладнання; планувати й 

проводити експериментальні дослідження, враховуючи вимоги виробництва, 

сучасний вітчизняний та світовий науково-технічний досвід розроблення 

об’єкту вдосконалення; 

ФК 30. Мати уміння вести дискусію й викладати основи енергетичного мене-

джменту. 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надава-

ти – Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випуск-

ник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати ві-

дповідну первинну посаду за категоріями:  

2143.2 – інженер-енергетик; 



2143.2 – професіонал з енергетичного менеджменту; 

2145.2 – інженер-конструктор (механіка); 

2145.2 – інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства; 

2145.2 – інженер з комплектації устаткування; 

2146.2 – інженер-лаборант; 

2146.2 – інженер з паливно-мастильних матеріалів; 

2147.2 – інженер з вентиляції; 

2149.1 – молодший науковий співробітник; 

2149.2 – інженер-дослідник; 

2149.2 – експерт із енергозбереження та енергоефективності; 

2149.2 – консультант із енергозбереження в будівлях; 

2149.2 – консультант із енергозбереження та енергоефективності; 

2149.2 – інженер з налагодження і випробувань; 

2149.2 – інженер з розрахунків та режимів; 

2149.2 – інженер з охорони навколишнього середовища; 

2149.2 – інженер із впровадження нової техніки й технології; 

2149.2 – конструктор (енергетика); 

2149.2 – консультант (енергетика); 

2310.2 – асистент; 

2310.2 – викладач вищого навчального закладу; 

2320 – викладач професійно-технічного навчального  закладу. 

Фахівець з енергетичного менеджменту може займати iнженернi та керiвнi 

посади, передбачені «Довідником кваліфікаційних характеристик професій 

працівників». Краматорськ, центр продуктивності, 1998, «Справочником ква-

лификационных характеристик профессий работающих», том 1, выпуск 62 

НИП и ВЦ “Укрэнерготруда” Министерства энергетики Украины”. – Киев, 

1998, номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-

конструкторських та наукових організацій, підприємств, організацій житло-

во-комунального та сільського господарств; об’єктів водного та залізничного 

транспорту; різного роду фірм, агенцій, асоціацій та інших структур, профіль 



яких, або окремі напрямки діяльності яких вiдповiдають одержаній кваліфі-

кації: 

- енергоменеджер відділів головного енергетика, головного теплотехніка, го-

ловного механіка на промислових підприємствах усіх галузей, в енергопо-

стачальних компаніях, в енерго-господарствах міст, агропромислового ком-

плексу та транспорту; 

- енергоменеджер у державних інспекціях з енергозбереження, управлінь чи 

відділів з енергозбереження в обласних державних адміністраціях; 

- енергоменеджер фірм з надання консалтингових й енергоаудиторських пос-

луг; 

- енергоменеджер з аналізу енергоефективності розробок у проектних, конс-

трукторських й академічних науково-дослідних організаціях; 

- енергоменеджер або консультант в комерційних пiдроздiлах підприємств, 

організацій та фірм, пов'язаних з постачанням, продажем, рекламою теплое-

нергетичного i теплотехнологічного обладнання та ін.; 

- інші посади, однією з основних функцій яких є управління енерговикорис-

танням. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – наявність 

ступеня бакалавра 

Порядок оцінювання результатів навчання – усні та письмові екзамени, 

заліки, практика, презентації, магістерська робота. 

 

 

 

 

 

 

I. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону  

щодо потреби у фахівцях спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП 

«Енергетичний менеджмент» 



 

В умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої 

сили, швидких економічних і технологічних змін, дефіциту енергоносіїв та 

зростання їх ціни, загострюється проблема підготовки кадрів відповідно су-

часним вимогам на міжнародному та національному енергетичних ринках 

праці щодо переходу до енергозбережних технологій в господарюванні.  

Найбільш актуальними постають питання забезпечення якості освіти 

та професійної підготовки, створення умов для навчання і професійного ро-

звитку громадян впродовж життя, підвищення ефективності взаємодії між 

системою освіти і ринком праці. 

Процес просування енергетики до більш ефективних технологій, по-

требує творчого розвитку науково обґрунтованої бази, розробки нових ефек-

тивних технологій виробництва та перетворення енергійї, розробки методів 

контролю та заощадження енергоресурсів, всебічного технчного і організа-

ційно-економічного обґрунтування практичних заходів з економії енергії з 

урахуванням конкретних умов галузей, підприємств різних форм власності. 

Широке коло цих проблем і визначає мету та конкретні завдання під-

готовки магістрів з енергетичного менеджменту в рамках спеціальності 144 

«Теплоенергетика». Адже саме ці фахівці забезпечують підвищення ефекти-

вності роботи в енергетичній сфері великих промислових підприємств та 

малих приватних підприємств, закладів комунального господарства, держа-

вних установ, органів місцевого самоврядування, де вони займаються пи-

таннями, насамперед, енергозбереження, раціонального використання енер-

горесурсів, збереження навколишнього середовища, економічними питан-

нями при задоволенні енергетичних потреб споживачів. Крім фундамента-

льних та загальнотеоретичних знань, знань із дисциплін загальнотехнічного  

та економічного циклу, магістр з енергетичного менеджменту має спеціальні 

знання для вирішення завдань з підвищення ефективності, контролю, зао-

щадження та керування виробництвом та використанням енергетичних ре-

сурсів, основ менеджменту, дослідження ринків, прогнозування, енергетич-



ної політики, енергозбереження, методів обліку витрат енергоресурсів та за-

ходів пов’язаних з використанням нетрадиційних та поновлювальних дже-

рел енергії.  

Вивчення потреб регіонального ринку, ринку національної економіки 

та енергетики, тенденцій розвитку світової енергетики дозволяє стверджува-

ти, що кількість фахівців з енергетичного менеджменту спеціальності 144 

«Теплоенергетика», залишається недостатньою для задоволення потреб ене-

ргетики країни, а також, що ця тенденція буде мати щорічне зростання, як 

по всій країні, так і в усьому світі. 

Тому випуск фахівців зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП 

«Енергетичний менеджмент» у ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» (в подальшому ПДТУ)  наближає освітню послугу до абітуріє-

нтів та об’єктивно сприяє забезпеченню існуючих потреб у спеціалістах ві-

дповідної кваліфікації.  

Актуальність функціонування спеціальності 144 «Теплоенергетика» 

ОПП «Енергетичний менеджмент» в ДВНЗ «ПДТУ» пов’язана з визначенням 

ключових тенденцій в розвитку економіки регіону, обумовлена вимогами часу, 

оскільки світова енергетична криза та прагнення країни до енергетичної неза-

лежності  вимагають знань і вмінь в професійній діяльності.  

Підготовка вказаних фахівців ефективно здійснюється в ПДТУ, що 

має 85-річні традиції в підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів 

енергетичного профілю. Істотним також є багаторічна співпраця університе-

ту з найбільшими промисловими підприємствами регіону. Все це забезпе-

чить можливість як проходження якісної практики, так і подальшого праце-

влаштування і ефективного використання фахівців.  

Навчальним планом спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Ене-

ргетичний менеджмент», розробленим та затвердженим в установленому 

порядку, передбачено 10 нормативних дисциплін та 6 дисциплін вибіркової 

частини. На підставі навчального плану розроблено робочі програми за те-



матикою, що визначає якість знань та забезпечує соціально-гуманітарну, 

професійну та практичну підготовку фахівців. 

Наведені вище аргументи зумовлюють необхідність підготовки фахів-

ців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 144 «Теплоенергетика» 

ОПП «Енергетичний менеджмент», які мають задовольнити існуючу гостру 

потребу у висококваліфікованих кадрах в державних установах та на підп-

риємствах різних форм власності східного регіону та м. Маріуполі.  

 

ІІ. Загальна характеристика навчального закладу 

 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний тех-

нічний університет» (ПДТУ) створено постановою Кабінетів Міністрів 

України від 25 листопада 1993 року № 956 на базі Маріупольського металу-

ргійного інституту, який був створений у листопаді 1930 року і діяв як вечі-

рній, готував спеціалістів без відриву від виробництва з п’яти спеціальнос-

тей. 

У 1990 роки Маріупольський металургійний інститут вже являв собою 

великий навчально-науковий центр. Зараз ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» один з провідних центрів південного сходу України 

з підготовки фахівців для різних галузей народного господарства. 

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і нау-

ки України від 25 травня 2011 року ДВНЗ «Приазовський державний техні-

чний університет» атестовано за четвертим рівнем акредитації. 

Місце знаходження ДВНЗ «Приазовський державний технічний уні-

верситет»: 

87500, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Університетська, 7. 

тел.   (0629) 333416 332108 

факс   (0629) 529908 529924 

e-mail www.pstu.edu. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» підготував 

понад 56 тисяч висококваліфікованих фахівців для народного господарства 

http://www.pstu.edu/


України та 48 зарубіжних країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки 

і Близького Сходу. 

Навчальний процес у ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують 42 кафедри, у складі 

яких працюють 47 докторів наук, професорів, більш ніж 171 кандидатів наук, 

доцентів. 

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: Інститут підвищення кваліфікації; 

Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання; Навчально-

науковий інститут металів; Науковий інститут ресурсозбереження; Науковий 

інститут енергозбереження та енергоменеджменту; Сумісний з Інститутом 

проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України Навчально-

науково-інноваційний центр «Сучасні металургійні технології і матеріали»; 

Сумісний з Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів НАН Укра-

їни Навчально-науково-інноваційний центр «Новітні технології поверхневої 

модифікації металів та сплавів»; Навчально-науково-інноваційний комплекс 

«Нові функціональні матеріали і наукоємні технології їх створення і зміц-

нення; Проблемна науково-дослідна лабораторія з розробки процесів і апа-

ратів для боротьби із забрудненням атмосфери і утилізації відходів металур-

гійних заводів; Галузева науково-дослідна лабораторія з наплавлення; Ви-

пробувальна лабораторія з технічної діагностики; Науково-навчальний 

центр «Техноресурс»; Центр комерціалізації і трансферу технологій; Регіо-

нальний навчальний центр бізнес-навичок; 8 факультетів – соціально-

гуманітарний, металургійний, економічний, енергетичний, машинобудуван-

ня та зварювання, інженерної та мовної підготовки, факультет транспортних 

технологій, факультет інформаційних технологій; 3 коледжі – Маріупольсь-

кий машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ», (наказ від 29.09.2010 року № 

153-05); Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» (наказ від 22.04.2009 року 

№ 94-05, наказ Міністерства освіти і науки України № 331 від 16.04.2009 

року «Про реорганізацію структурних підрозділів ПДТУ»,); Маріупольський 

механіко-металургійний коледж (наказ від 18.11.2010 року  № 176-05); Про-

фесійний ліцей ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»; 



підготовче відділення. 

Приазовський державний технічний університет готує фахівців за  

освітньо-кваліфікаційними рівнями з 48 спеціальностей, у тому числі за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - 26 спеціальностей (перший 

бакалаврський рівень), за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» -  22 

спеціальності (другий магістерський рівень) та 9 спеціальностей за третім 

магістерським рівнем . 

В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані 

вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, за звітній рік за-

хищено 2 докторські дисертації та 17 кандидатських.  

Станом на 01.10.2017 року контингент студентів Приазовського дер-

жавного технічного університету складає 6447 особи, у тому числі 4468 

особи за денною формою навчання, 1979 особи по заочній формі навчання. 

В цілому в ПДТУ на 42 кафедрах працює 307 штатних викладачів, з них – 47 

професорів, докторів наук, що становить 15,3 %, та 171 доцент, кандидатів на-

ук, що становить 55,7 % від штатного розкладу. В цілому по університету кі-

лькість викладачів, що мають вчені ступені становить близько 71,0%. Випуск-

ники ПДТУ працевлаштовуються на підприємства України на 80- 90 %. Ди-

плом університету визнається за кордоном. 

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, загальна площа на-

вчальних корпусів 68697,4 кв. м.; бібліотеку з читальними залами і книжко-

вим фондом понад  537367  примірників, загальною площею 2041,3 кв. м.; 

43 комп’ютерних класи, центр комп’ютерних технологій, об’єднаних у зага-

льну університетську мережу з виходом в Інтернет; навчально-спортивний 

комплекс зі спортивними залами, стадіон зі штучним покриттям, загальною 

площею 4941,6 кв. м.; 2 студентських гуртожитки, загальною площею 

10111,4 кв. м.; студентську їдальню, студентське кафе «Орбіта», 5 буфетів; 

санаторій - профілакторій, оздоровчо-спортивний табір «Олімп» на узбе-

режжі Азовського моря. 

Для дозвілля і самореалізації студентської молоді працюють культур-

но-просвітницький центр, студентський клуб «Меотіда», музичний театр-



студія, театр моди «Магія», туристичний клуб «Скіфи», колективи худож-

ньої самодіяльності. Життя університету висвітлюється на сторінках газет 

«Студентська орбіта», «Пара с утра» та у засобах  масової інформації міста. 

За успіхи і досягнення в освіті та науці ПДТУ нагороджений Почес-

ною грамотою Верховної Ради України, відзначений Міністерством науки і 

освіти України, є лауреатом рейтингу «100 кращих підприємств України», 

нагороджений орденом «За розвиток науки і освіти», бронзовою медаллю 

«Сучасна освіта в Україні», почесним знаком «Лаври Слави», нагородою 

«Софія Київська». У 2008 році ПДТУ удостоєний почесного звання «Лідер 

національної освіти» і підтверджує це звання вже в третій раз. Підтверджені 

повноваження на міжнародні сертифікати ІСО- 9001 та ІСО- 14001. Універ-

ситет удостоєно вищих нагород на виставках «Освіта та кар’єра -  2011» та 

«Освіта та кар’єра -  2012» вищої нагороди – «Гран -  при», Золотої медалі в 

номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», 

та Дипломів у номінації «Комплексний підхід у освітньої діяльності вищої 

школи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Можливості вищого навчального закладу щодо надання освіт-

ніх послуг підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем спеці-

альності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент». 

 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» для прове-

дення освітньої діяльності та для здійснення навчально – виховного процесу 

має необхідні приміщення. Загальний стан навчальних корпусів, матеріаль-

на база навчальних аудиторій, лабораторій та майстерень відповідає саніта-

рно - технічним нормам і забезпечує належні умови для навчального проце-

су. Площа приміщень розташування ректорату, деканатів, функціональних 

відділів та обслуговуючих підрозділів - достатня. 

Матеріально – технічна база дозволяє проводити підготовку студентів 

по усім дисциплінам, які викладаються. Маючи багаторічний досвід підго-

товки фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та тре-

тім (освітньо-науковим) рівнем, ДВНЗ «ПДТУ» має відповідну матеріально-

технічну базу, яка постійно удосконалюється. Це і навчальні площі, 

комп’ютерні класи, лабораторії, бібліотечний фонд, а також висококваліфі-

ковані кадри. Університетська комп’ютерна мережа має підключення до Ін-

тернету, науко метричних баз Scopus та Web of Science.. Основна кількість 

лекційних занять проводиться з використанням комп’ютерів та мультимедій-

ної системи. Всі навчальні аудиторії дозволяють проводити практичні за-

няття в складі групи. Лабораторії і класи експлуатуються згідно з розкладом 

занять, а класи персональних комп’ютерів використовуються і в поза навчаль-

ний час для самостійної роботи студентів. 

Адміністрація університету значну увагу приділяє розвитку фонду бі-

бліотеки. Бібліотека комплектує відділ новітньою літературою як українсь-

ких видавництв, так і світових. Цілеспрямоване формування фонду наукової 

літератури, як загальногалузевого характеру, так і вузькоспеціалізованої, дає 

можливість читачам ознайомитися з працями вітчизняних і зарубіжних фа-

хівців. 



Бібліотека є членом п’яти корпоративних проектів – міжнародних 

ELibUkr, e-VERUM, МАРС (Міжрегіональний аналітичний розпис статей), 

ІРБІС-корпорація та Маріупольської корпорації міських бібліотек. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» має розви-

нену матеріально-технічну та виробничу бази, сучасне навчально-технічне 

обладнання і устаткування. 

У ДВНЗ «ПДТУ» є всі умови для роботи, навчання і проживання спів-

робітників та студентів, організації та реалізації системи оздоровлення і лі-

кування, вирішення інших соціальних питань.  

Усе це дозволяє говорити про належний стан розвитку соціальної ін-

фраструктури ДВНЗ «ПДТУ» та її відповідність вимогам вищої школи Укра-

їни. 

Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Енергетич-

ний менеджмент» за другим магістерським рівнем спеціальності 144 «Теп-

лоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» у ДВНЗ «ПДТУ» 

здійснює кафедра «Промислових теплоенергетичних установок та теплопо-

стачання». 

У 1930 році  у складі Маріупольського металургійного інституту 

заснована кафедра «Металургійних печей та енергетики». З самого початку 

кафедра випускала  інженерів-теплотехніків. Перший випуск був з п’яти ін-

женерів. 

 Після другої світової війни кафедра металургійних печей стала зага-

льноосвітньою. На кафедрі для студентів всіх металургійних, технологіч-

них, механічних та зварювальних спеціальностей інституту викладали кур-

си: теплотехніку, теоретичні основи теплотехніки, термодинаміку, металур-

гійні печі, нагрівальні пристрої, гідравліку та металургійну теплотехніку. 

З 1965 року кафедра стала випускаючою і готувала фахівців за спеціа-

льністю 0305 «Теплові електричні станції» за вечірньою формою навчання. 

Всього було підготовлено 112 таких фахівців для підприємств та установ мі-

ста Маріуполя та близьких районів. 



 У 1971 році кафедра перейшла на підготовку фахівців зі спеціальності 

0308 «Промислова теплоенергетика» за денною формою навчання. Підгото-

вка фахівців за цією спеціальністю велась у двох напрямках: «Теплоенерге-

тика» та «Вогнетехнічні установки та паливоспоживання».   

В різні часи на кафедрі працювали відомі вчені: доц., к.т.н.   Левчен-

ко П.В., доц., к.т.н. Кулаков А.М., доц., к.т.н. Калошин Н.А. 

За ініціативою проф., д.т.н. Капустіна Є.О. і доц., к.т.н.  Кулакова A.M. 

рішенням  Ради Міністрів УРСР при кафедрі була створена проблемна нау-

ково-дослідна лабораторія (ПНДЛ), що дозволило створити могутній науко-

вий потенціал, яка працює і на даний момент. За період із 1971 р. і по тепе-

рішній час під науковим керівництвом зав. кафедрою, професора, д.т.н. Ка-

пустіна Е.А. було захищено більше 40 дисертацій, ним опублікована більш 

400 робіт. 

У 1983 р. кафедра розділилася на дві: «Теплофізика і теплоенергетика 

металургійного виробництва» і «Промислові теплоенергетичні установки і 

теплопостачання», з випуском спеціальності «Промислова теплоенергетика» 

за двома спеціалізаціями.   

У 2016 році у ДВНЗ «ПДТУ» була проведена оптимізація кафедр, фа-

культетів і спеціальностей. Враховуючи великий досвід сумісної роботи 

двох кафедр – «Теплофізика та теплоенергетика металургійного виробницт-

ва» та «Промислові теплоенергетичні установки та теплопостачання» - на-

казом ректора з 01.09.2016 року ці кафедри були об’єднані в кафедру «Про-

мислові теплоенергетичні установки та теплопостачання». Об’єднана  кафе-

дра продовжує підготовку за освітньо-професійною програмою  «Енергети-

чний менеджмент» другого магістерського рівня спеціальності 144 «Теплое-

нергетика», а також здійснює підготовку за освітньою програмою «Теплое-

нергетика» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями 

спеціальності 144 «Теплоенергетика». 

Система підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем спеці-

альності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент»  перед-



бачає оволодіння циклом соціально-гуманітарних, загально-теоретичних і 

фахових прикладних дисциплін та одержання знань, необхідних для вирі-

шення задач, пов'язаних зі здатністю виконувати повний комплекс робіт з 

організації, планування та управління в енергетиці, розробки, впроваджен-

ня, модернізації та управління комплексними системами енергетики, а та-

кож здійснення науково-дослідної діяльності в цій сфері. Для організації 

навчального процесу викладачами університету та базової кафедри розроб-

лено навчально-методичне забезпечення.  

В основу навчального процесу підготовки фахівців за другим (магіс-

терським) рівнем спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний 

менеджмент»  покладено освітній стандарт, що включає: освітньо-

кваліфікаційну характеристику; освітньо-професійну програму; навчальний 

план; графік навчального процесу; програми з усіх нормативних та вибірко-

вих дисциплін; програму практики; комплексні контрольні завдання з дис-

циплін згідно з навчальним планом; методичні вказівки і тематику курсових 

робіт з дисциплін, передбачених планом. 

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 

спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент»  

здійснюється за навчальним планом у вигляді лекційних, семінарських та 

практичних занять, самостійної роботи, проходження магістерської практи-

ки, написання та захисту звіту з практики, написання та захисту курсової 

роботи, участі у роботі наукових товариств  та у наукових конференціях. 

Планування навчально-методичного процесу здійснюється на підставі 

відповідних типових навчальних планів зі спеціальностей, робочих навча-

льних програм з дисциплін. Контроль за виконанням студентами програм 

навчальних дисциплін, перебіг і результати навчального процесу є предме-

том постійної уваги під час засідань випускаючої кафедри, вчених рад факу-

льтету і університету, які ухвалюють відповідні рішення щодо зазначених 

напрямів роботи. Контроль за рівнем знань магістрів здійснюється в різних 

формах: контрольні роботи, тестування, виконання реферативних дослі-



джень та індивідуальних науково-дослідних робіт, модульних робіт, індиві-

дуальні та групові консультації, заліки, екзамени. Для організації самостій-

ної роботи студентів на кафедрах є необхідне навчально-методичне забезпе-

чення (електроні підручники, тести, тексти лекцій, завдання до індивідуаль-

них занять та ін.).  

Науково-методична робота проводиться відповідно до планів роботи 

кафедри та до планів індивідуальної роботи викладачів і координується ме-

тодичною комісією факультету та методичною радою університету. Основ-

ними напрямками методичної роботи є: науково-методична робота виклада-

чів щодо організації навчального процесу; методичне забезпечення органі-

зації самостійної роботи студентів.  

Методична робота спрямована на створення і постійне вдосконалення 

єдиної системи методичних документів (навчально-методичних комплексів). 

З усіх дисциплін навчального плану підготовки фахівців розроблено ком-

плекси навчально-методичного забезпечення, які сформовано згідно норма-

тивних вимог.  До таких комплексів входять: 

- типова навчальна та робоча програма курсу; 

- графік навчального процесу та самостійної роботи студентів з дис-

ципліни; 

- опорний план-конспект (або повний конспект) лекцій з дисципліни; 

- інструктивно-методичні матеріали до семінарів і практичних за-

вдань (плани семінарів, методичні вказівки тощо); 

- тематика рефератів, індивідуальних завдань, та методичні вказівки 

до їх виконання; 

- тести для перевірки залишкових знань студентів; 

- контрольні роботи для перевірки засвоєння студентами навчального 

матеріалу; 

- контрольні завдання для перевірки підсумкового контролю (екзаме-

наційні питання та задачі); 



- контрольні завдання до проведення семінарських і практичних за-

нять; 

- методичні вказівки до вивчення матеріалу, винесеного на самостій-

ну роботу студентів.  

Необхідні для якісного забезпечення навчального процесу методичні 

матеріали викладачів економічного факультету видаються у типографії 

ДВНЗ «ПДТУ», обладнання якої відповідає вимогам європейських стандар-

тів.  

Навчальним планом передбачена практична підготовка фахівців за 

другим (магістерським) рівнем спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП 

«Енергетичний менеджмент», яка є важливим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня «магістр» і має 

на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Організація прак-

тичної підготовки регламентується «Положенням про проведення практики 

студентів ВНЗ України». 

На підставі кваліфікаційних характеристик спеціальності 144 «Тепло-

енергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент»  викладачами кафедри роз-

роблено робочі програми з дисциплін та навчально-методичне та інформа-

ційне забезпечення у повному обсязі.  

Підготовка магістрів з освітньо-професійної програми «Енергетичний 

менеджмент» спеціальності 144 «Теплоенергетика» здійснюють викладачі, 

які мають наукові ступені доктора  наук, або кандидата наук, майже всі ма-

ють звання професора або доцента. Всі викладачі пройшли підвищення ква-

ліфікації. Викладачі випускової кафедри «Промислові теплоенергетичні 

установки та теплопостачання» активно друкуються у спеціалізованих ви-

даннях МОН України та виданнях, що мають посилання на наукометричні 

бази (Scoрus, РИНЦ та інші). 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний тех-

нічний університет» сьогодні є регіональним центром фундаментальної і 

прикладної науки у південно-східній Україні. Науково - дослідна робота у 



ДВНЗ «ПДТУ» є складовою частиною навчального процесу, наукової твор-

чості студентів та підготовки науково-педагогічних кадрів. Університет фо-

рмує відповідну структуру наукових досліджень і забезпечує випереджаю-

чий розвиток пошукових і фундаментальних досліджень з важливіших про-

блем гуманітарних, інженерних наук і технологій та державний пріоритет 

фундаментальних досліджень у галузі національної освіти і культури. Уні-

верситет безпосередньо здійснює інженерно - наукове забезпечення розвит-

ку стратегічного промислового комплексу, представленого  потужними під-

приємствами металургійної та коксохімічної промисловості (металургійні 

комбінати ім. Ілліча, «Азовсталь»); транспорту (Маріупольський державний 

морський торговельний порт, Азовський судноремонтний завод). 

Наукова діяльність ДВНЗ «ПДТУ» відбувається відповідно до пріори-

тетних напрямків розвитку науки і техніки, сформованими за профілем під-

готовки магістрів, зокрема, розробці енерго - і ресурсозберігаючих екологіч-

но чистих технологій. 

Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, 

наукових програм, проектів державного значення, виконаних науковими 

установами і підрозділами ДВНЗ «ПДТУ», здійснюється, як правило, за 

конкурсом. Щорічний обсяг наукових досліджень, виконуваних в універси-

теті за договорами, що фінансуються з держбюджету та підприємствами-

замовниками, становить 2-2,5 мільйона гривень. Фінансування прикладних 

досліджень, розробок, випуск наукової продукції, тощо здійснюється на під-

ставі  ринкових відносин, а їх результати реалізуються як товар. 

Результати наукової діяльності за останні роки відображено 5300 пуб-

лікаціями в наукових журналах, матеріалах конференцій, наукових збірниках, 

340 монографіях і навчальних посібниках, 350 патентах України і Росії на 

винаходи і корисні моделі. Розробки університету широко впроваджуються у 

промислове виробництво міста, області. Ці розробки було нагороджено бага-

тьма медалями та дипломами національних і міжнародних форумів. 



В університеті видаються три збірники наукових праць «Теоретичні та 

практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», «Вісник Приа-

зовського державного технічного університету» і «Захист металургійних ма-

шин від злому», які увійшли в перелік МОН України для публікації результа-

тів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 

наук. 

Щорічно проводяться міжнародні, всеукраїнські, регіональні конфере-

нції, семінари за актуальними питаннями розвитку економіки, науки і техні-

ки. 

Науковці кафедри тісно співпрацюють з міськвиконкомом та ККП «Ма-

ріупольтепломережа», а також промисловими підприємствами міста ПАТ 

«МК «Азовсталь», ПАТ «ММК ім. Ілліча» у напрямку оптимізації витрат 

енергоресурсів, утилізації відходів промпідприємств і використання їх для 

виробництва будівельних матеріалів з підприємствами Франції та Ірландії. 

На замову ККП «Маріупольтепломережа» виконана науково-дослідна робо-

та з розробки ефективних методів та пристроїв очищення димових газів, що 

відходять з твердопаливних котлів. 

Протягом останніх років. на кафедрі виконувалися госпдоговірні науко-

во-дослідні роботи з ПАТ «МК «Азовсталь» на теми: «Модернізація про-

грамно-обчислювального комплексу «Автоматизоване робоче місце машині-

ста дистриб’ютора» з метою підвищення ефективності його використання у 

змінюваних шихтових і виробничих умовах роботи цеху» та «Удосконален-

ня технології  розкислення, легування і вуглецювання металу у ковші при 

випуску плавки із конвертеру й модернізація програмно-обчислювального 

комплексу «Калькулятор феросплавів» з обсягом фінансування до 400 тис. 

грн. Кафедрою проведений энергоаудит котельні тепломережі м. Вишневе 

(Київська обл.), виготовлено та встановлено вузол грубої дегазації у м. Ір-

пень за власними патентами. 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» підтримує 

наукові зв'язки з університетами та фірмами Польщі, Німеччини, Угорщини, 



Болгарії, Росії, США, Голландії, Китаю, Греції, Туреччини, Єгипту, Іспанії; є 

учасником міжнародних проектів, таких як «Tempus -Tacis» та ін.; бере 

участь в міжнародних конференціях і виставках науково-технічних досяг-

нень. 

Співробітники кафедри регулярно беруть участь в роботі міжнародних 

конференцій, семінарів, конгресів. Результати наукових досліджень регуляр-

но висвітлюються на сторінках фахових видань, у тому числі за переліком 

МОН України в таких як: «Металл и литье Украины», «Металлургическая и 

горнорудная промышленность», «Металловедение и термическая обработка 

металлов», «Сталь», «Металлы», «Известия ВУЗов. Черная металлургия», 

«Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні»,  «Металоз-

навство та обробка металів», збірниках наукових праць та інших зарубіжних 

виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз.  

Науковці кафедри пройшла тренінг в рамках міжнародного проекту 

TEMPUS PROMENG  в Вільнюському технічному університеті ім. 

Гедимінаса на базі кафедри «Environmental Protection», метою якого було 

вивчення досвіду  розробки та впровадження магістерських програм з за-

хисту навколишнього середовища. Також науковці кафедри тісно співпра-

цюють з підприємствами Франції («Лафарж») та Ірландії (SRC) у напрямку 

утилізації відходів промпідприємств і використання їх для виробництва бу-

дівельних матеріалів.  

Співробітники та студенти кафедри співпрацюють з міжнародною Бла-

годійною організацією Парафіяльний благодійний фонд «Карітас Маріу-

поль» - проект з розвитку екологічної свідомості дітей загальноосвітніх 

шкіл Волновахського, Маріупольського та Нікольського районів Донецької 

області. Під науковим керівництвом доц. Ленцова І.А. працює студентська 

Стартап школа в рамках діючого Центру Інноваційного Підприємництва, за 

підтримки USADI (США). 

Таким чином, професійний рівень викладацького складу ДВНЗ «Приа-

зовський державний технічний університет» та випускаючої кафедри «Про 
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1. Профіль освітньої програми «Енергетичний менеджмент» 

зі спеціальності шифр 144 «Теплоенергетика»  

 
1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного під-

розділу 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський держав-

ний технічний університет», кафедра «Промислові теплоенерге-

тичні установки та теплопостачання» 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий ступінь вищої освіти, магістр з енергетичного менедж-

менту.  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін на-

вчання 1 рік 4 місяці  

Наявність акредитації - Міністерство освіти і науки України, Акредитаційна комісія; 

- Україна; 

- період акредитації – 2017-2022 рр.  

- сертифікат – серія НД, № 059296 

Цикл/рівень НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл,  

EQF-LLL - 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін підготовки 1 рік 4 місяці – 2017-2018  рр. 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

http://pstu.edu/uk/інформація/освітні програми 

2 - Мета освітньої програми 

Надати теоретичні та практичні знання, необхідні для управління режимами енергоспожи-

вання, проведення енергетичного аудиту та створення і реалізація програм та заходів з 

енергозбереження. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація (за 

наявності)) 

14 Електрична інженерія, 144 Теплоенергетика, освітньо-
професійна програма Енергетичний менеджмент 
Інноваційні енергетичні технології: менеджмент енерго-
збереження; теплотехнології на підприємствах різного спряму-
вання.  
Об'єкти вивчення: наукові основи маркетингових досліджень; 
вирішення проблем енергозбереження та екології у галузях ви-
робництва; удосконалення технологічних процесів виробництва 
і використання енергоносіїв та технологій.   
Методи, методики та технології: експериментальні та розра-
хункові методи розрахунку та контролю енерго-ефективності; 
методи моделювання, спеціальні методи розв'язання завдань ві-
дповідно спеціальності, аналіз та експертиза проектів енерго-
постачання 
Інструменти та обладнання: інформаційно-вимірювальні ін-

струменти та прилади, нормативна документація. 

Нормативна частина – 37 % 

Варіативна частина – 30 % 

Практична частина – 33 % 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна: програма передбачає цикли професійної 

(професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що забез-

печує певний освітньо-кваліфікаційний рівень; забезпечує під-

http://pstu.edu/uk/інформація/освітні


готовку фахівців з енергоменеджменту з урахуванням завдань 

відповідно регіональним потребам, запитів роботодавців та пе-

вних професійних спрямувань 

Основний фокус освіт-

ньої програми  

спеціальна освіта в галузі спеціальності Теплоенергетика 

Ключові слова: енергетичний менеджмент, енергетичний ау-

дит, енергетичний аналіз та експертиза, енергозбереження 

Особливості програми Характерною особливістю даної програми є поглиблене ви-

вчення дисциплін, що спрямовані на формування здатності 

оцінювати, аналізувати ефективність і екологічність енерго- і 

теплотехнологій, розробляти заходи щодо впровадження енер-

гоефективних технологій у виробництво; наявність науково-

дослідницької та педагогічної практики 6 кредитів ЄКТС 

4 - Придатність до працевлаштування 

Придатність до працев-

лаштування 

Магістр здатний виконувати у вище зазначених видах еко-

номічної та науково-технічної діяльності наступні, за Націона-

льним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 

003:2010 // Держспоживстандарт України. – К. 2010, професій-

ні роботи: 

2143.2 – інженер-енергетик; 

2143.2 – професіонал з енергетичного менеджменту; 

2145.2 – інженер-конструктор (механіка); 

2145.2 – інженер з теплофікації сільськогосподарського підп-

риємства; 

2145.2 – інженер з комплектації устаткування; 

2146.2 – інженер-лаборант; 

2146.2 – інженер з паливно-мастильних матеріалів; 

2147.2 – інженер з вентиляції; 

2149.1 – молодший науковий співробітник; 

2149.2 – інженер-дослідник; 

2149.2 – експерт із енергозбереження та енергоефективності; 

2149.2 – консультант із енергозбереження в будівлях; 

2149.2 – консультант із енергозбереження та енергоефективно-

сті; 

2149.2 – інженер з налагодження і випробувань; 

2149.2 – інженер з розрахунків та режимів; 

2149.2 – інженер з охорони навколишнього середовища; 

2149.2 – інженер із впровадження нової техніки й технології; 

2149.2 – конструктор (енергетика); 

2149.2 – консультант (енергетика); 

2310.2 – асистент; 

2310.2 – викладач вищого навчального закладу; 

2320 – викладач професійно-технічного навчального  закладу. 

Фахівець з енергетичного менеджменту може займати 

iнженернi та керiвнi посади, передбачені «Довідником квалі-

фікаційних характеристик професій працівників». Крама-

торськ, центр продуктивності, 1998, «Справочником квалифи-

кационных характеристик профессий работающих», том 1, вы-

пуск 62 НИП и ВЦ “Укрэнерготруда” Министерства энергети-

ки Украины”. – Киев, 1998, номенклатурами посад промисло-

вих підприємств, проектно-конструкторських та наукових ор-

ганізацій, підприємств, організацій житлово-комунального та 

сільського господарств; об’єктів водного та залізничного тран-



спорту; різного роду фірм, агенцій, асоціацій та інших струк-

тур, профіль яких, або окремі напрямки діяльності яких 

вiдповiдають одержаній кваліфікації: 

- енергоменеджер відділів головного енергетика, головного те-

плотехніка, головного механіка на промислових підприємствах 

усіх галузей, в енергопостачальних компаніях, в енерго-

господарствах міст, агропромислового комплексу та транспор-

ту; 

- енергоменеджер у державних інспекціях з енергозбереження, 

управлінь чи відділів з енергозбереження в обласних держав-

них адміністраціях; 

- енергоменеджер фірм з надання консалтингових й енергоау-

диторських послуг; 

- енергоменеджер з аналізу енергоефективності розробок у 

проектних, конструкторських й академічних науково-

дослідних організаціях; 

- енергоменеджер або консультант в комерційних пiдроздiлах 

підприємств, організацій та фірм, пов'язаних з постачанням, 

продажем, рекламою теплоенергетичного i теплотехнологічно-

го обладнання та ін.; 

- інші посади, однією з основних функцій яких є управління 

енерговикористанням. 

Подальше навчання Можливість навчання в аспірантурі за третім науковим рівнем 

і здобуття ступеня доктора філософії 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчан-

ня 

Лекції, практичні та лабораторні заняття, дослідження, участь 

у мiждисциплiнарних проектах та тренінгах, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, підготовка магістерської ро-

боти 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, практика, презентації, магі-

стерська робота. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетен-

тність 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми під час про-

фесійної діяльності у галузі теплоенергетики, теплотехніки або 

у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеніс-

тю умов і вимог 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1  мати знання основ філософії, соціології, психології, пе-
дагогіки, які сприяють розвитку загальної культури й соціалі-
зації особистості, схильності до етнічних і   естетичних цінно-
стей; знати та розуміти вітчизняну історію, економіку та пра-
во; знати послідовності розвитку суспільства та розуміти при-
чинно-наслідкові зв’язки цього розвитку та уміти їх викорис-
товувати в професійній і соціальній діяльності; 
ЗК 2  мати знання фундаментальних і спеціальних розділів 
вищої математики в обсязі, необхідному для розуміння та во-
лодіння математичним апаратом, що застосовується в теплое-
нергетиці та теплотехнології, та здатність використовувати ці 
знання в обраній професії; 
ЗК 3 мати базові знання в галузі енергомашинобудування,  ма-
теріалообробки, сучасних машинобудівних технологій; 
ЗК 4  мати знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідно-



му для освоєння загально- та спеціально професійних дисцип-
лін і здійснення професійної діяльності; 
ЗК 5  мати знання в галузі інформатики, сучасних інформацій-
них технологій, автоматизації та здатність використовувати ці 
знання в обраній професії; 
ЗК 6  мати знання в галузі гідрогазодінамики, термодинаміки, 
теорії тепло масообміну та здатність використовувати ці знан-
ня в обраній професії; 
ЗК 7  мати базові знання в електроенергетичній галузі, необ-
хідні для засвоєння загально-професійних дисциплін.  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1 мати знання про сучасні проблеми та вимоги конкретної 

галузі промисловості (виробничої установи, промислового пі-

дприємства тощо) щодо об’єкту досліджень яким може бути 

будь-яка складова узагальненого об’єкту діяльності; 

ФК 2 мати здатність і уміння виконувати розрахунки характе-

ристик, технологічних параметрів теплотехнологічного та теп-

лоенергетичного обладнання, їх елементів та процесів, що в 

них відбуваються; вміти розраховувати технологічні парамет-

ри окремого обладнання, використовуючи стандартні методи-

ки, нормативні матеріали, комп’ютерні технології; 

ФК 3 мати здатність та уміння провести вибір теплоізоляцій-

них матеріалів для зменшення теплових втрат теплотехнологі-

чним та теплоенергетичним обладнанням, використовуючи 

нормативно-довідкові матеріали, можливості комп’ютерних 

технологій, Інтернету, на основі результатів пошуку патентів, 

статей за заданою тематикою; 

ФК4  мати здатність та уміння провести енергетичний аудит та 

перевірочні розрахунки ефективності роботи, розрахувати ма-

теріальний, тепловий та ексергетичний баланси основного те-

плоенергетичного обладнання та відповідальних елементів те-

плотехнологічного устаткування; 

ФК 5 мати здатність та уміння використовувати закони фізики, 

гідрогазодинаміки, механіки, термодинаміки, тепломасообміну 

при створенні теплотехнологічного та теплоенергетичного 

устаткування та обладнання; 

ФК 6 мати здатність та уміння проводити підбір теплотехноло-

гічного обладнання підприємств різних галузей, розуміти ос-

новні теплотехнологічні процеси цих галузей; 

ФК 7 мати здатність та уміння розробляти енергозберігаючі 

заходи при проектуванні та експлуатації теплотехнологічного 

та теплоенергетичного обладнання  

ФК 8 мати здатність та уміння аналізувати температурний та 

тепловий режими роботи технологічного обладнання та вико-

ристовувати результати з метою розробки теплоутилізуючого 

устаткування; 

ФК 10 мати здатність та уміння обирати пристрої для спалю-

вання газоподібного, рідкого та твердого палива, а також для 

видалення продуктів згоряння; 

ФК 11  мати здатність проводити заміну конструкцій механіз-

мів та елементів теплоенергетичного та теплотехнологічного 

обладнання в процесі його модернізації; 

ФК 12  вміти за допомогою чинних стандартів та нормативно-

технічних документів установлювати технічні вимоги до робо-



ти теплотехнологічного та теплоенергетичного  обладнання; 

ФК 13  вміти розбиратися в нормативно-довідкових матеріалах 

для варіантів проектно-конструкторських рішень; 

ФК 14 мати здатність і уміння розраховувати економічні ре-

зультати реалізації запропонованих технічних рішень та ви-

значати економічну ефективність прийнятого проектно-

конструкторського рішення; 

ФК 15 мати здатність і уміння, використовуючи стандартні ме-

тодики планування і здійснення наукових досліджень, за до-

помогою дослідних установок і контрольно-вимірювальних 

приладів провести експеримент, оформити протокол, здійсни-

ти математичну обробку експерименту та узагальнити його ре-

зультати; 

ФК 16 мати здатність і уміння проводити попередньо сплано-

вані досліди елементів конструкцій або процесів теплоенерге-

тичного та теплотехнологічного обладнання; 

ФК 17 мати здатність визначати можливість та доцільність за-

міни традиційних конструктивних матеріалів на сучасні неме-

талеві, композиційні, порошкові матеріали, матеріали з пок-

риттям та інші; 

ФК 18 мати здатність визначати методи експлуатації теплое-

нергетичного електричного обладнання, складати та обґрунто-

вувати заявки на придбання засобів ремонту та експлуатації 

устаткування; розраховувати норми витрат на матеріали; 

ФК 19 мати здатність і уміння, використовуючи нормативно-

довідкові матеріали, розраховувати витрати на виробництво й 

визначати собівартість одиниці продукції; 

ФК 20 мати здатність і розуміння, як визначати експеримента-

льно та теоретично характеристики основних теплофізичних 

властивостей речовин; 

ФК 21 мати здатність і уміння виконати ескізи або кресленики 

деталей, збіркових одиниць, об’єктів теплотехнологічного та 

теплоенергетичного призначення, використовуючи положення 

й вимоги стандартів ЄСКД, СПДБ; 

ФК 22  вміти проводити комп’ютерні розрахунки при вирі-

шенні типових задач теплоенергетики, теплотехнології, тепло-

фізики, використовуючи типове апаратне та програмне забез-

печення, певні методики розрахунків, наприклад, методи чис-

лового інтегрування диференційних рівнянь та їх систем  ная-

вні математичні моделі функціонування технічних систем; 

ФК 23 вміти використовувати бібліографічні каталоги, перелі-

ки, довідники, реферативні журнали, літописи книг і журналів, 

фонди патентних матеріалів тощо для пошуків публікацій та 

винаходів за заданою темою,  робити короткі та розширені 

анотації відповідної технічної інформації та перелік літератур-

них джерел; вміти скласти офіційний документ (лист, звернен-

ня, акт перевірки, тощо) українською, російською та однією з 

іноземних мов; 

ФК 24 мати здатність і уміння проводити контроль працездат-

ності теплоенергетичного та теплотехнологічного обладнання, 

використовуючи нормативно-технічну та конструкторську до-

кументацію, нормативні методики та регламентовані в них 

правила; 



ФК 25 здатність організувати виготовлення продукції, викори-

стовуючи план її випуску, відповідну документацію, регламен-

ти роботи виробництва; 

ФК 26 стандарти, технічні умови, інші нормативні правила, 

положення та методики для аналізу  технічного стану засобів 

виробництва; 

ФК 27 здатність забезпечити виконання заходів з охорони пра-

ці та безпеки, використовуючи затверджені нормативні доку-

менти та галузеві інструкції з питань охорони праці та життє-

діяльності; 

ФК 28 здатність використовувати результати закінчених нау-

кових досліджень та впроваджених технічних розробок або 

повідомлення з різних джерел про такі дослідження та розроб-

ки для аналізу науково-технічного рівня створюваних об’єктів 

розробки; обирати технічні засоби, прилади та вимірювальну 

техніку для здійснення експерименту; робити попередні нау-

кові, технічні та організаційно-технічні висновки; 

ФК 29 здатність під час роботи в команді, визначати шляхи 

вдосконалення теплоенергетичного та тепло-технологічного 

обладнання; планувати й проводити експериментальні дослі-

дження, враховуючи вимоги виробництва, сучасний вітчизня-

ний та світовий науково-технічний досвід розроблення об’єкту 

вдосконалення; 

ФК 30 уміння вести дискусію й викладати основи енергетич-

ного менеджменту 

7 – Програмні результати навчання 

Знання РН1 знання та розуміння іноземної мови, розуміння іншомовних 

наукових та професійних текстів. 

РН2 знання та розуміння теорії та методології системного аналі-

зу; етапів реалізації системного підходу при дослідженні тепло-

енергетичних технологій, роботи енергогенеруючого та енерго-

споживаючого обладнання  

РН3 знання та розуміння методів наукових досліджень на рівні 

PhD 

РН4 Знання, розуміння наукових статей в сфері обраної спеціа-

льності; правил цитування та посилання на використані джере-

ла, правил оформлення бібліографічного списку; змісту і поряд-

ку розрахунків основних кількісних наукометричних показників 

ефективності наукової діяльності (індекс цитування, індекс Хі-

рша (h-індекс), імпакт-фактор (ИФ або IF)). 

РН5 знання з розробки та реалізації проектів і програм в галузі 

енергетичних технологій, а також їх структуроутворюючих еле-

ментів 

РН6 знання та розуміння структури вищої освіти України; зако-

нодавчого та нормативно-правового забезпечення вищої освіти; 

специфіки професійно-педагогічної діяльності викладача вищої 

школи; сучасних засобів і технологій організації та здійснення 

освітнього процесу; різноманітних аспектів виховної роботи зі 

студентами,  інноваційних методів навчання 



Уміння ПРН1 мати здатність і уміння застосовувати професійно про-

фільовані знання, отримані при вивченні  загальноосвітніх ди-

сциплін для розв’язання професійних задач; 

ПРН2 володіти іноземною мовою в письмовій формі, вміти скла-

дати ділові листи, угоди, контракти, тощо; 

ПРН3 вміти проводити ділові перемови з бізнес-партнерами; 

ПРН4 здатність і уміння практично використовувати знання з 

циклу професійної та практичної підготовки при розв’язанні 

практично-наукових задач і проблем в галузі теплоенергетики, 

тепло- та електропостачання та технологій; 

ПРН5 використовувати Інтернет-ресурси для вирішення теорети-

чних, практичних і експериментальних задач у галузі професійної 

діяльності; 

ПРН6 мати знання про сучасні методології в галузі менеджме-

нту і маркетингу при професійній діяльності; 

ПРН7 здатність аргументовано переконувати колег у правильності 

пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію, 

використовуючи в ході дискусій загальнонаукові та професійні 

знання; 

ПРН8 дотримання етики в професійній і соціальній діяльності. 

ПРН9 мати здатність і уміння використовувати в професійній дія-

льності знання про нетрадиційні джерела енергії, вітроенергетику, 

малу гідроенергетику, системи акумулювання енергії та перспек-

тиви використання нетрадиційної енергетики; 

ПРН10 мати здатність і уміння використовувати в професійній ді-

яльності знання з основ загальної екології, природокористування, 

охорони природи та екології галузі; 

ПРН11 мати здатність і уміння використовувати знання про про-

цеси в природі, які мають місце під впливом діяльності людини 

для оцінювання стану навколишнього середовища та динаміки 

зміни стану, передбачення екологічних і соціальних наслідків про-

фесійної діяльності та розробки заходів що до зменшення негатив-

ного впливу; 

ПРН12 мати здатність розуміння глобальних напрямів розвитку 

енергетики в світі та Україні. 

ПРН13 мати здатність, загальні знання, уміння, в умовах вищого 

навчального закладу, спираючись на поглибленні знання конкрет-

ної навчальної дисципліни з циклу дисциплін практичної та про-

фесійної підготовки, правил експлуатації та технічного обслугову-

вання лабораторного обладнання, методики проведення лаборато-

рних або практичних занять з цієї дисципліни, на знання методів і 

форм перевірки та оцінки знань, критеріїв атестаційних оцінок 

знань, основ педагогіки та психології, комп’ютерних технологій, 

використовуючи навчальну та методичну літературу, провести ла-

бораторні або практичні заняття, комп’ютерний практикум, кон-

сультацію з цієї дисципліни, розробити і провести модульну конт-

рольну роботу з дисципліни; 

ПРН14 мати знання, здатність, уміння, спираючись на матеріали 

пошуку інформації за визначеною темою дослідження, враховую-

чи його мету, шляхи її досягнення, результати попередніх дослі-

джень, виконати критично-аналітичний огляд інформації з висно-

вками що до стану експериментальних і аналітичних досліджень 



за темою та поточних задач дослідження; 

ПРН15 мати здатність, відповідні знання та уміння, спираючись 

на попередньо обґрунтований метод дослідження, враховуючи 

вимоги завдання, технічні характеристики типової вимірювальної 

апаратури та лабораторного обладнання, за певними правилами, в 

умовах відповідного наукового підрозділу наукової установи або 

промислового підприємства розробити схему (заданого виду та 

типу) стенду для досліджень теплотехнологічного  або теплофізи-

чного процесу, досліджень або випробувань теплотехнологічного, 

енергогенеруючого або енергоспоживаючого обладнання, устат-

кування; 

ПРН16 мати знання, здатність, уміння обґрунтувати складові час-

тини схеми, враховуючи можливість та доцільність використання 

запропонованого методу дослідження, методів і засобів вимірю-

вання теплотехнічних (температури, тиску, кількості та витрат рі-

дини, газів, пари, теплоти, вологовмісту, відносної вологості пові-

тря, складу) та електричних (напруги, сили струму, опору, потуж-

ності) параметрів; 

ПРН17 мати знання, здатність, уміння розробити (розрахувати 

сконструювати) дослідну ділянку стенду для проведення дослі-

джень теплотехнологічного або теплофізичного процесу, врахо-

вуючи результати аналізу реальних умов роботи об’єкту, в якому 

має місце процес що досліджується, та наявну методику прове-

дення експерименту; 

ПРН18 мати знання, здатність, уміння підготувати проектно-

конструкторську документацію на стенд для проведення дослі-

джень у відповідності з вимогами нормативних документів та ста-

ндартів; 

ПРН19 мати знання, здатність, уміння в умовах відповідного під-

розділу промислового підприємства, науково-дослідної організації 

або вищого навчального закладу розробити інструкцію з експлуа-

тації та обслуговування установки, стенду, макету для експериме-

нтального дослідження тепло технологічного або теплофізичного 

процесу, або для виконання лабораторної роботи з професійно орі-

єнтованої навчальної дисципліни; 

ПРН20 мати знання, здатність, уміння в умовах відповідного під-

розділу промислового підприємства, науково-дослідної організації 

або вищого навчального закладу скласти план проведення досліду 

(експерименту), випробування або лабораторної роботи з дисцип-

ліни за попередньо визначеною методикою та первинної обробки 

результатів вимірювань; 

ПРН21 мати знання, здатність, уміння в умовах відповідного під-

розділу промислового підприємства, науково-дослідної організації 

або вищого навчального закладу виконати за певними правилами 

та допомогою обчислювальних засобів обробку первинних пока-

зань приладів, отримати значення вимірювальних величин, визна-

чити відповідність цих значень вимогам, які забезпечують вико-

нання теплотехнологічного процесу, експерименту, навчального 

завдання і отримання очікуваного результату або вимогам випро-

бувань обладнання та його технічної характеристики. 
 

 

 



8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Понад 60% професорсько-викладацького складу, задіяного до 
викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають нау-
кові ступені за спеціальністю. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Наявність програмного забезпечення, що моделює інноваційні 
технології у сфері енергоменеджменту; технічного набору ін-
струментів, за допомогою яких забезпечується надання компе-
тенцій у сфері енергоменеджменту (електронні термометри, 
пірометри, тепловізор, газоаналізатор тощо) 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» та авторсь-

ких розробок професорсько-викладацького складу. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» та технічними університе-

тами України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх дого-

ворів між ДВНЗ «Приазовський державний технічний універ-

ситет» та навчальними закладами країн-партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх  

логічна послідовність 

 
2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисцип-

ліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфі-

каційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма  

підсумкового 

контролю 

Обов'язкові компоненти ОП 

СГП 1.1.01 Патентознавство та авторське право 3 залік 

СГП 1.1.02 Педагогіка вищої школи 3 залік 

СГП 1.1.03 Філософські проблеми наукового пізнання 3 залік 

СГП 1.1.04 Іноземна мова професмійного спрямування 3 залік 

ФПН 1.2.01  Охорона праці в галузі та цивільний захист 3 екзамен 

ФПН 1.2.02  Тепломасообмінні процеси і технології 4 екзамен 

ППП 1.3.01 
Комбіновані системи з поновлюваними джерела-

ми енергії 
3 залік 

ППП 1.3.02 
Методи енергетичного аналізу в теплотехнологі-

ях 
3 залік 

ППП 1.3.03 
Методи контролю ефективності енерговикорис-

тання 
3 КР, екзамен 

ППП 1.3.04 
Системи вимірювання, обліку та керування енер-

говикористанням 
5 диф.залік 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 33 

Вибіркові компоненти ОП 

ВНД 1.3.01 
Енергозбереження та енергоменеджмент за на-

прямами 
6 КР, екзамен 

ВНД 1.3.02 Спецпитання енергоаудиту 3 екзамен 

ВНД 1.3.03 Аналіз та експертиза проектів енергопостачання 4 залік 

ВНД 1.3.04 Спецпитання енергоменеджменту 4 залік 

ВНД 1.3.05 Екологічні проблеми за напрямом 6 екзамен 

ВНД 1.3.06 Маркетингові дослідження в енергетиці 4 екзамен 

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 27 

Практичні компоненти ОП 

ПП 1.01 Магістерська практика 6 диф. залік 

ППП 1.3.05 Підготовка та захист магістерської роботи 24  

 Загальний обсяг практичних компонент  30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурно-логічна схема 

спеціальності  144 «Теплоенергетика»  

ОПП «Енергетичний менеджмент» 

 

9 семестр  10 семестр 
СГП 

1.1.04  
Іноземна мова 

професмійного спряму-

вання 

СГП 

1.1.01  
Патентознавство та 

авторське право 

  СГП 

1.1.02 
Педагогіка вищої 

школи 

  СГП 

1.1.03  
Філософські проблеми 

наукового пізнання 
ФПН 

1.2.01  
Охорона праці в галузі 

та цивільний захист 

  

ФПН 

1.2.02  
Тепломасообміння про-

цеси та технології 

  

ППП 

1.3.01 
Комбіновані системи з 

поновлюваними джере-

лами енергії 

ВНД 

1.3.01 
Енергозбереження та 

енергоменеджмент за 

напрямами 
ППП 

1.3.02 
Методи енергетичного 

аналізу в теплотехноло-

гіях 

ВНД 

1.3.02 
Спецпитання енергоа-

удиту 

ППП 

1.3.03 
Методи контролю ефек-

тивності енерговикорис-

тання 

ВНД 

1.3.03 
Аналіз та експертиза 

проектів енергопоста-

чання 

ППП 

1.3.04 
Системи вимірювання, 

обліку та керування ене-

рговикористанням 

ВНД 

1.3.04 
Спецпитання енерго-

менеджменту 

  ВНД 

1.3.05 
Екологічні проблеми 

за напрямом 

  ВНД 

1.3.06 
Маркетингові дослі-

дження в енергетиці 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Енергетичний 

менеджмент» за другим магыстерським рівнем спеціальності 144 «Теплоене-

ргетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія». проводиться у формі захи-

сту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєн-

ням кваліфікації: Магістр з енергетичного менеджменту. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам  

освітньої програми 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 

З К  1  + + +   +    + +    +  

З К  2       + + +  +    + + + 

З К  3  +    + +      + + + +  

З К  4  + +  + + + + + + + +  +    

З К  5  +      + +  + +  + + + + 

З К  6      + + + +  +   + + + + 

З К  7      + + + +  +   + + + + 

ФК 1 + + +  + + + + + + + +  + + + 

ФК 2   +   + + + + +   + + + + 

ФК 3      + + +  +    + + + 

ФК 4      + + + + +    + + + 

ФК 5      + + + + +    + + + 

ФК 6      + + + + +    + + + 

ФК 7      + + + + +    + + + 

ФК 8      + + + + +    + + + 

ФК 9      + + + + +    + + + 

ФК 10      + + + + +    + + + 

ФК 11      + + + + +     + + 

ФК 12 +  +  + +   +  + +     

ФК 13 +  +  + +   +  + +     

ФК 14 +  +   +    +  + + + + + 

ФК 15 +  +   +    + + + + + + + 

ФК 16 +  +   +    + + + + + + + 

ФК 17      + + + + +    + + + 

ФК 18       + +  +  + + + + + 

ФК 19      + + + + +     + + 

ФК 20      + + + + +     + + 

ФК 21      + + + + +     + + 

ФК 22     + +  + + +       

ФК 23 +  +  + + + + + +  +     

ФК 24  +  +  + + +  +   + + + + + 

ФК 25            + + + + + 

ФК 26       + + + +  +  + + + 

ФК 27 +   +     + +       

ФК 28  +  + + + +  + + +  + + + + 

ФК 29 + + + + +   +  + +  + + + + 

ФК 30 + + + + +   +  + +   +  + 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньої програми 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 

ПРН 1 + + + +  + + +   +   + +  

ПРН 2  + + +  +      +  + + + 

ПРН 3  + + +  +      +  + + + 

ПРН 4   +    + +     + + + +  

ПРН 5      + + + +   +  +  + 

ПРН 6  +  +             

ПРН 7 + + + +  +     + +     

ПРН 8 + + + +  +     + +  +  + 

ПРН 9    +  + + +  +  + + + + + 

ПРН 10 +   +  +    +  +    + 

ПРН 11            +  +  + 

ПРН 12 + + + + + +      + + + + + 

ПРН 13    + +      + + + +  + 

ПРН 14     +        +   + 

ПРН 15 +  +   +       +  + + 

ПРН 16 +  +   + + +      +  + 

ПРН 17 +  +   + + +    +  +  + 

ПРН 18 +  +   + + +    +  +  + 

ПРН 19  + + +  +     +     + 

ПРН 20   +    +  +   +   +  + 

ПРН 21  + +   +  +      + + + 



 
 



 



 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності __144 Теплоенергетика_________________ 

Рівень вищої освіти ______________другий (магістерський) рівень__________ 

Спеціалізація ______________________-_______________________________ 

Освітня програма ______________ ___Енергетичний менеджмент___________ 

Форма навчання __________________очна______________________________ 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

та строк навчання _90 кредитів, 1рік 4 місяці___________________________ 

Навчальний план, затверджений Вченою радою _02.03.2017 р. пр. №10_______ 
                           (дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) ______-______ 

________________________________________________________________ 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) _____-______ 

____________________________ ____________________________________ 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання _перший (бакалаврський) 

рівень___________________________________________________________ 
 
Компетентності, якими 

повинен оволодіти  

здобувач 

Програмні результати  

навчання 

Найменування навча-

льних дисциплін, 

практик 

I. Нормативні навчальні дисципліни 

1.1 Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 
- розуміння необхідності 

дотримування та забезпе-

чення прав інтелектуаль-

ної власності, виконання 

міжнародно-правових по-

ложень Всесвітньої органі-

зації інтелектуальної влас-

ності; 

- використовувати бібліо-

графічні каталоги, перелі-

ки, довідники, реферативні 

журнали, літописи книг і 

журналів, фонди патент-

них матеріалів тощо для 

пошуків публікацій та ви-

находів за заданою темою,  

робити короткі та розши-

рені анотації відповідної 

технічної інформації та 

перелік літературних дже-

рел; вміти скласти офіцій-

ний документ (лист, звер-

нення, акт перевірки, то-

що) українською та однією 

з іноземних мов 

знати: брати участь у підготовці публі-

кацій, складанні заявок на винаходи і ві-

дкриття;показати знання і розуміння ін-

женерних наук, що лежать в основі спе-

ціальності «енергетичний менеджмент», 

на рівні, необхідному для досягнення ін-

ших результатів освітньої програми, в 

тому числі обізнаність в останніх досяг-

неннях науки і техніки в галузі;  

вміти: показати здатність використову-

вати і демонструвати розуміння передо-

вих досягнень та технічних рішень при 

дослідженні та проектуванні об’єктів 

енергетики; продемонструвати спеціалі-

зовані концептуальні знання з енергетич-

ного менеджменту, набуті у процесі на-

вчання та/або професійної діяльності, у 

тому числі знання і розуміння новітніх 

досягнень, які забезпечують здатність до 

інноваційної та дослідницької діяльності. 

Патентознавство та ав-

торське право 



- мати знання педагогіки, 

які сприяють розвитку за-

гальної культури й соціа-

лізації особистості, схиль-

ності до етнічних і естети-

чних цінностей  

- уміння вести дискусію й 

викладати основи енерге-

тичного менеджменту 

  

знати: місце, роль і значення педагогіки 

вищої школи в системі гуманітарного 

знання; співвідношення педагогіки вищої 

школи та суміжних дисциплін; специфі-

ку, структуру і моделі побудови педаго-

гічного процесу; структуру і особливості 

освітнього процесу, професійної під-

готовки, професійного навчання і вихо-

вання у вищій школі; методологічні ос-

нови формування і самоформування про-

фесійно важливих особистісних якостей 

педагога. 

вміти: застосовувати сучасні методи на-

вчання та самоосвіти; удосконалювати і 

розвивати свій інтелектуальний рівень; 

конструювати освітній процес з ураху-

ванням умов, індивідуальних особливос-

тей і психофізичних можливостей особи-

стості; дотримуватися у своїй діяльності 

професійно-етичні норми, прийняті в мі-

жнародній практиці; оперативно орієнту-

ватися в складних випадках з педагогіч-

ної практики і ефективно вирішувати ак-

туальні завдання; володіти понятійним 

апаратом педагогіки вищої школи; базо-

вими знання про цілі, зміст і структуру 

освітньої системи України; базовими 

знання про загальні формах організації 

навчальної діяльності; базовими знання-

ми про методи, прийоми і засоби управ-

ління педагогічним процесом; володіти 

навичками професійного мислення, необ-

хідними для здійснення педагогічної дія-

льності 

Педагогіка вищої школи 

- мати знання основ філо-

софії, які сприяють роз-

витку загальної культури 

й соціалізації особистос-

ті, схильності до етнічних 

і   естетичних цінностей; 

- мати знання послідов-

ності розвитку суспільст-

ва та розуміти причинно-

наслідкові зв’язки цього 

розвитку та уміти їх ви-

користовувати в профе-

сійній і соціальній діяль-

ності 

знати  специфіку філософського світо-

гляду та предмету філософії на відміну 

від інших типів світогляду;  сутність ос-

новних філософських понять, проблем, 

напрямів і течій;  особливості головних 

етапів у розвитку світової філософської 

думки;  основні соціальні функції філо-

софії, її роль у створенні наукової карти-

ни світу, у розвитку технічних та приро-

дничих наук; сутність основних ідей ві-

ровчення релігій – від первісних вірувань 

до світових та нетрадиційних релігій. 

вміти: вільно оперувати основними по-

няттями курсу;  орієнтуватися у пробле-

мному полі філософії;  охарактеризувати 

взаємозв’язок головних філософських 

понять та етапів у розвитку світової філо-

софії;  пояснити сутність основних етапів 

у розвитку релігій та показати зв'язок між 

ними; здійснити порівняльний аналіз ос-

новних типів світогляду;  обґрунтувати 

власну відповідь, спираючись на сучасну 

наукову та навчальну літературу;  вико-

Філософські проблеми 

наукового пізнання 



ристати отримані знання у навчальній, 

науковій діяльності та взагалі у житті. 

- мати знання і здатність 

розуміння та ділового спі-

лкування принаймні одні-

єю з іноземних мов; 

- вміти скласти офіційний 

документ (лист, звернення, 

акт перевірки, тощо) одні-

єю з іноземних мов 

показати знання іноземної мови у профе-

сійній діяльності в галузі електричної ін-

женерії і, зокрема, енергетичного мене-

джменту; показати знання і розуміння 

інженерних наук, що лежать в основі 

спеціальності «Енергоменеджмент», на 

рівні, необхідному для досягнення інших 

результатів освітньої програми, в тому 

числі обізнаність в останніх досягненнях 

науки і техніки в галузі; продемонструва-

ти вміння розв’язувати складні інженерні 

завдання і проблеми енергетичного ме-

неджменту, що потребує оновлення та ін-

теграції знань, у тому числі в умовах не-

повної/недостатньої інформації та супе-

речливих вимог. 

Іноземна мова професій-

ного спрямування 

1.2 Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової підготовки 

- розуміння необхідності, 

дотримання та виконання 

правил і вимог охорони 

праці та виробничої сані-

тарії, знання з охорони 

праці та безпеки життєдія-

льності людини; компете-

нтність в оцінюванні рівня 

небезпечності умов праці 

та способів і засобів лікві-

дації небезпечності;  

- здатність організувати 

роботу з урахуванням ви-

мог охорони праці та тех-

ніки безпеки; розуміння 

необхідності дотримання 

правил безпеки життєдія-

льності; розуміння необ-

хідності виконувати норми 

цивільної оборони; 

знати:основні методи і системи забезпе-

чення, а також організаційно і технічні 

заходи поліпшення безпеки праці та ци-

вільного захисту;  загальні нормативно-

правові акти з охорони праці при вико-

нанні виробничих та управлінських фун-

кцій; заснови управління діями щодо за-

побігання виникненню нещасних випад-

ків, професійних захворювань та аварій 

на виробництві; впровадження ефектив-

ного розподілу функцій, обов’язків і пов-

новажень з охорони праці у виробничому 

колективі; пожежно- і вибухонебезпеку 

технологічних процесів; завдання і обо-

в'язки об'єктів господарювання у сфері 

Цивільного захисту. 

уміти:користуватися нормативними до-

кументами; вибирати обґрунтування і ро-

зробка безпечних технологій (в галузі ді-

яльності); приймати участь у проведенні 

розслідування нещасних випадків, аварій 

та професійних захворювань; вибирати 

заходи щодо усунення причин нещасних 

випадків, з ліквідації наслідків аварій на 

виробництві. 

Охорона праці в галузі 

- мати здатність і уміння 

виконувати розрахунки 

характеристик, техноло-

гічних параметрів тепло-

технологічного та тепло-

енергетичного обладнан-

ня, їх елементів та проце-

сів, що в них відбувають-

ся; вміти розраховувати 

технологічні параметри 

окремого обладнання, ви-

користовуючи стандартні 

методики, нормативні 

знати: основні поняття, призначення те-

плообмінних процесів, класифікацію, 

принцип, особливості конструкції та 

умови експлуатації .тепломасообмінних 

пристроїв, режими їх роботи. 

уміти: теоретично обгрунтувати і зроби-

ти необхідні розрахунки тепломасооб-

мінного обладнання, вибрати необхідний 

тип теплообмінника, обґрунтувати опти-

мальні умови його експлуатації, розраху-

вати техніко-економічні показники ефек-

тивності роботи. 

Тепломасообмінні про-

цеси та технології 



матеріали, комп’ютерні 

технології; 

- мати здатність та уміння 

використовувати закони 

фізики, гідрогазодинаміки, 

механіки, термодинаміки, 

тепломасообміну при ство-

ренні теплотехнологічного 

та теплоенергетичного ус-

таткування та обладнання; 

- здатність  створювати 

математичну модель 

досліджуваних процесів  

тепломасообміну та гідро-

газодинаміки; 

1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки 

- мати здатність визначати 

можливість та доцільність 

заміни традиційних систем 

постачання енергії; 

знати: основні види відновлюваних 

джерел енергії – сонячну, вітрову, геоте-

рмальну, енергію біомаси, деревини, де-

ревного вугілля, торфу, сланців, бітумі-

нозних пісковиків і гідроенергія великих 

і малих водотоків; невідновлювані дже-

рела енергії – ядерне паливо, вугілля, на-

фта, газ.   

уміти: поставити і вирішити конкретну 

практичну задачу по визначенню власти-

востей робочих тіл, вдосконаленню 

процесів перетворення енергії, а також 

знаходити оптимальні рішення в систе-

мах вироблення енергії і теплопостачання 

з використанням поновлюваних понов-

люваних джерел енергії (ПДЕ) 

Комбіновані системи з 

поновлюваними джере-

лами енергії 

- мати здатність і уміння 

виконувати розрахунки 

характеристик, технологі-

чних параметрів теплотех-

нологічного та теплоенер-

гетичного обладнання, їх 

елементів та процесів, що 

в них відбуваються;  

- вміти розраховувати тех-

нологічні параметри окре-

мого обладнання, викорис-

товуючи стандартні мето-

дики, нор-мативні матері-

али, комп’ютерні техноло-

гії 

знати: основні елементи системності 

при вивченні теплотехнічних процесів; 

особливості термодинамічних систем; 

особливості енергетичних систем як ве-

ликих систем; особливості математичних 

та економіко-математичних моделей теп-

лоенергетичних систем.  

уміти: обґрунтувати і поставити експе-

римент; застосовувати існуючий матема-

тичний апарат і програмні засоби для об-

робки результатів дослідження ефектив-

ності систем; вибирати раціональні спо-

соби щодо підвищення ефективності теп-

лоенергетичних систем 

Методи енергетичного 

аналізу в теплотехноло-

гіях 

- мати здатність і уміння 

проводити контроль 

працездатності теплоенер-

гетичного та теплотехно-

логічного обладнання, ви-

користовуючи норматив-

но-технічну та конструк-

торську документацію, 

нормативні методики та 

регламентовані в них пра-

знати термінологію, що використовуєть-

ся при здійсненні контролю ефективності 

використання ПЕР та вирішенні задач 

енергозбереження; показники та критерії 

ефективності використання палива та 

енергії, а також методи їх визначення; 

методологію побудови та застосування 

систем контролю і планування енерго-

споживання; 

 уміти складати енергобаланс промисло-

Методи контролю ефек-

тивності енерговикорис-

тання 



вила; 

- стандарти, технічні умо-

ви, інші нормативні пра-

вила, положення та мето-

дики для аналізу  тех-

нічного стану засобів ви-

робництва; 

вого підприємства, розрахувати 

нормалізовані питомі витрати ПЕР на 

підприемстві 

- здатність обирати техні-

чні засоби, прилади та ви-

мірювальну техніку для 

здійснення експерименту; 

використовувати результа-

ти закінчених наукових 

досліджень та впровадже-

них технічних розробок 

або повідомлення з різних 

джерел про такі дослі-

дження та розробки для 

аналізу науково-технічно-

го рівня створюваних 

об’єктів розробки;  

знати: загальні принципи побудови сис-

тем вимірювання, обліку та управління 

енерговикористанням на підприємстві; 

правила вибору центрів обліку енергії та 

топлива на підприємстві (ЦОЕ), вимоги 

до ЦОЕ, кількість та контрольованість 

ЦОЕ; принцип роботи приладів вимірю-

вання, передачі та обробки інформації; 

основи розрахунку показників ефектив-

ності використання ПЕР; принципові пі-

дходи до організації управління енерго-

використанням на основі отриманої ін-

формації;; 

 уміти: скласти принципову схему авто-

матизованої системи обліку ТЕР на підп-

риємстві; вміти робити вимірювання по-

казників які характеризують ефектив-

ність використання ПЕР за допомогою 

методів регресівного аналізу обробити 

інформацію, і дати висновки про ефекти-

вність використання ПЕР; принципову 

схему управління енергоспоживанням на 

підприємстві. 

Системи вимірювання, 

обліку та керування ене-

рговикористанням 

II. Вибіркові навчальні дисципліни 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

- мати здатність та уміння 

розробляти енергозбері-

гаючі заходи при 

проектуванні та експлуа-

тації теплотехнологічного 

та теплоенергетичного об-

ладнання; 

-  мати здатність і уміння 

розраховувати економічні 

результати реалізації за-

пропонованих технічних 

рішень та визначати 

економічну ефективність 

прийнятого проектно-

конструкторського 

рішення; 

знати: структуру потенціалу енергозбе-

реження та механізм реінвестування зао-

щаджених фінансових ресурсів; основні 

стадії енергозбереження від видобутку 

(виробництва) до утилізації енергоресур-

сів; приклади розробки та впровадження 

енергозаощаджувальних заходів у про-

мисловості та житлово-комунальному го-

сподарстві; сучасні моделі системи енер-

гоменеджменту; основні інструменти 

ощадливого виробництва (системи Кай-

дзен). 

уміти: оцінити рівень перевитрат палив-

но-енергетичних ресурсів при видобутку, 

виробництві, транспортуванні, викорис-

танні та утилізації енергоресурсів; запро-

понувати дешеві та швидкі технічні та 

організаційні рішення для економії пали-

вно-енергетичних ресурсів, вибрати оп-

тимальну модель системи енергетичного 

менеджменту для умов конкретного про-

мислового виробництва/господарства 

Енергозбереження та 

енергоменеджмент в 

промисловості 

- вміти розбиратися в нор-

мативно-довідкових мате-

ріалах для варіантів про-

знати: правові основи енергоаудиту в 

Україні; цілі які вирішує енергоаудит; 

енергосервісні компанії та їх роль в про-

Спецпитання енергоау-

диту 



ектно-конструкторських 

рішень;  

- мати здатність визначати 

методи експлуатації тепло-

енергетичного електрично-

го обладнання, складати та 

обґрунтовувати заявки на 

придбання засобів ремонту 

та експлуатації устатку-

вання; розраховувати нор-

ми витрат на матеріали; 

- мати здатність і уміння, 

використовуючи норма-

тивно-довідкові матеріали, 

розраховувати витрати на 

виробництво й визначати 

собівартість одиниці 

продукції; 

веденні енергоаудиту підприємств; мето-

дологію енергоаудіту; обов'язкові етапи 

при проведенні енергоаудиту підприємс-

тва; основні способи проведенні енергоа-

удиту; 

- уміти: провести оцінку споживання 

енергоресурсів; розрахувати та провести 

замири профілів використання енергії та 

виконати аналіз потоків енергії на підп-

риємстві; оцінити потенціал енергозбе-

реження; розробити організаційні і техні-

чні заходи, спрямовані на підвищення 

ефективності енерговикористання; про-

вести фінансову оцінку енергозберігаю-

чих заходів. 

- знати стандарти, технічні 

умови, інші нормативні 

правила, положення та ме-

тодики для аналізу  тех-

нічного стану засобів ви-

робництва; 

- мати здатність і розумін-

ня, як визначати експери-

ментально та теоретично 

характеристики основних 

теплофізичних властивос-

тей речовин;  

- здатність використовува-

ти результати закінчених 

наукових досліджень та 

впроваджених технічних 

розробок або повідомлен-

ня з різних джерел про такі 

дослідження та розробки 

для аналізу науково-

технічного рівня створю-

ваних об’єктів розробки; 

робити попередні наукові, 

технічні та організаційно-

технічні висновки; 

знати термінологію, що використовуєть-

ся при розробці документації, методоло-

гію та організацію проектування об’єктів 

енергопостачання, методику аналізу про-

ектних рішень та складання експертних 

висновків;. 

уміти визначати техніко-економічні та 

екологічні показники проектів енергопо-

стачання, складати експертні висновки 

цих проектів з посиланням на виконавчі 

акти енергозбереження 

Аналіз та експертиза 

проектів енергопоста-

чання 

- здатність під час роботи 

в команді, визначати шля-

хи вдосконалення теплое-

нергетичного та тепло-

технологічного обладнан-

ня; планувати й проводити 

експериментальні дослід-

ження, враховуючи вимоги 

виробництва, сучасний ві-

тчизняний та світовий на-

уково-технічний досвід 

розроблення об’єкту вдос-

коналення; 

- уміння вести дискусію й 

знати: Основи відбору та використання 

ресурсів; концепцію вартості грошей у 

часі; поняття ставки дисконту, темпу та 

індексу інфляції; методики грошевих по-

токів; основні критерії ефективності ін-

вестицій та методи їх оцінки, основи біз-

нес планування; 

уміти: Використовувати елементи теорії 

відсотків для оцінки майбутньої та су-

часної вартості грошей, проаналізувати 

вплив інфляції на фінансові показники, 

оцінити нарощування та дисконтування 

грошевих потоків, у тому числі фінансо-

вого аннуітету; визначити дискантований 

Спецпитання енергоме-

неджменту  



викладати основи енерге-

тичного менеджменту 

період окупності, володіти методом су-

часного значення вартості грошевих по-

токів; оцінити внутрішню норму прибут-

ковості, розробити та презентувати ефек-

тивний бізнесплан.  

- мати знання нормативної 

документації з питань еко-

логії; 

- здатність, використову-

ючи затверджені нормати-

вні документи та галузеві 

інструкції, забезпечити 

виконання заходів щодо  

охорони навколишнього 

середовища 

знати: особливості сучасної енергетики 

України; проблеми енергетики у масшта-

бі країни та одного підприємства; най-

більш раціональні засоби подалання іс-

нуючих проблем. 

 уміти: проаналізувати ефективність ро-

боти енергетики в плані екології, еконо-

міки та техніки; визначити технічну ефе-

ктивність енергетики як країни так і під-

приємства або установки; обґрунтовано 

обирати той або інший засіб подалання 

існуючих проблем; виконати необхідні 

розрахунки теплоенергетичного устатку-

вання, яке забезпечує високу технічну, 

економічну та екологічну ефективність, 

мінімальні витрати тепла, палива, елект-

роенергії, реагентів, трудовитрат та ін. 

Екологічні проблеми за 

напрямом 

- здатність під час робо-

ти в команді, визначати 

шляхи вдосконалення те-

плоенергетичного та теп-

ло-технологічного облад-

нання; планувати й про-

водити експериментальні 

дослідження, враховуючи 

вимоги виробництва, су-

часний вітчизняний та 

світовий науково-

технічний досвід розроб-

лення об’єкту вдоскона-

лення; 

- здатність організувати 

виготовлення продукції, 

використовуючи план її 

випуску, відповідну до-

кументацію, регламенти 

роботи виробництва 

знати: основи теорії маркетингових дос-

ліджень, прийоми та методи їх проведен-

ня, існуючи методики збирання, обробки 

та аналізу маркетингової інформації, ос-

нови стратегічного маркетингового ана-

лізу, планування та прогнозування.  

уміти: визначати об’єкти, цілі та методи 

маркетингових досліджень; види, джере-

ла та способи отримання необхідної мар-

кетингової інформації; систематизувати 

та аналізувати інформацію, отриману в 

процесі маркетингових досліджень; роз-

робляти варіанти управлінських рішень, 

програмних дій та заходів на основі про-

веденних досліджень та аналізу 

. 

Маркетингові дослі-

дження в енергетиці 

 

 



5. Кадрові вимоги забезпечення провадження освітньої діяльності 

 

Лекції на кафедрі «Промислові теплоенергетичні установки та теплопо-

стачання» читають доктори, професори; кандидати наук, доценти, які мають 

досвід та володіють педагогічною майстерністю. 

Кількісний склад кафедри Промислових теплоенергетичних установок 

та теплопостачання складає 13 науково-педагогічних працівників, з них 1 

д.т.н., професор; 8 к.т.н., доцентів; 3 старших викладача та 1 асистент. Зага-

льна частка науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь 

складає  61,5 %. Підготовка магістрів спеціальності 144 «Теплоенергетика» 

ОПП «Енергетичний менеджмент» забезпечує кадровий склад викладачів, які 

мають науковий ступінь 100%. Якісний склад науково-педагогічних праців-

ників, які забезпечують навчальний процес підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП 

«Енергетичний менеджмент», наведено в таблицях 1-3.  

Всі викладачі працюють на постійній основі. Базова освіта викладачів, 

які здійснюють навчальний процес з підготовки магістрів зі спеціальності 

144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент» повністю відпові-

дає профілю дисциплін, які вони викладають, а також підтверджується про-

ходженням підвищення кваліфікації. 

Розрахунок відповідності кадрового потенціалу ДВНЗ «ПДТУ» вимогам 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціаль-

ності «Теплоенергетика» денної форми навчання наведено нижче. 

Всі науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес за 

спеціальністю 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент», ві-

дповідно до п. 28 Лицензійних умов, мають стаж науково-педагогічної діяль-

ності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, які засвід-

чуються виконанням не менше 4 видів та результатів, з перелічених в п. 30 

Ліцензійних умов, зокрема: 



фактична загальна кількість лекційних годин, які викладають 2 фахівці з 

наявністю наукового ступеня доктора технічних наук та (або) вченого звання 

професор, наступні: 

-  д.т.н., професор Маслов В.О. читає два курси з загальною кількістю 

лекційних годин – 64 години; д.т.н., професор Волошин В.С. – два, загальною 

кількістю лекційних годин – 44 години. Загальна кількість годин, які чита-

ються професорами складає 108 годин:  

108/272 * 100 = 39,7 %.; 

проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формуван-

ня професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) пра-

цівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом з дослідницької, 

управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом: 

144/192 * 100 = 75,0 %. 

Оскільки ОПП «Енергетичний менеджмент» входить до спеціальності 

144 «Теплоенергетика», розрахунок кількості членів групи забезпечення про-

водится по загальній кількості бакалаврів та магістрів  всіх курсів та форм 

навчання, які навчаються по спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Те-

плоенергетика» та ОПП «Енергетичний менеджмент» 

Кількість студентів-бакалаврів всіх курсів та форм навчання, які навча-

ються по спеціальності 144 «Теплоенергетика» та ОПП «Енергетичний мене-

джмент» на 1 жовтня 2018 р. складає 81 особу. 

Кількість студентів-магістрів всіх курсів та форм навчання, які навча-

ються по спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП«Енергетичний менедж-

мент» та ОПП «Теплоенергетика»  на 1 жовтня 2018 р. складає 22 особи. 

Кількість членів групи забезпечення спеціальності 144 «Теплоенергети-

ка» та ОПП «Енергетичний менеджмент» сладає: 

(81+22)/30 = 4 особи. 

Група забезпечення спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енерге-

тичний менеджмент» складається з науково-педагогічних працівників, які 

працюють у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за ос-



новним місцем роботи  та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і 

не входять до жодної групи забезпечення іншого закладу вищої освіти в по-

точному семестрі (табл.2).  До складу групи входить 1 професор, доктор тех-

нічних наук, що складає  

(1/4) * 100  = 25 % 

та 3 кандидати технічних наук, доценти, що відповідно  

(3/4) * 100  = 75 %. 

На одного члена групи забезпечення припадає 

103/30 = 25,75 студентів. 

Наведений аналіз кадрового забезпечення навчально-виховного процесу 

дозволяє зробити висновок: 

- ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» та випуска-

юча кафедра «Промислові теплоенергетичні установки та теплопоста-

чання» мають багаторічний досвід в підготовці фахівців за спеціальніс-

тю «Теплоенергетика» та спроможні продовжувати цю діяльність на ви-

сокому рівні; 

- навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Енергетич-

ний менеджмент» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» забезпечують 

висококваліфіковані викладачі з багаторічним науковим та педагогічним 

досвідом; 

- забезпеченість випускаючої кафедри «Промислових теплоенергетич-

них установок та теплопостачання» за своїм кваліфікаційним та науко-

во-педагогічним складом відповідає вимогам МОН України. 



Таблица 1 

ВІДОМОСТІ 

про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої 

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

Промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання  із спеціальності 144 «Теплоенергетика» із освітньо-

професійної програми «Енергетичний менеджмент» у галузі 14 «Електрична інженерія» 
 

Прізвище, ім’я,  
по батькові керів-

ника та членів 
проектної групи 

Найме-
нування поса-
ди, місце ро-

боти 

Найменування 
закладу, який за-
кінчив викладач,  
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згі-
дно з докумен-
том про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, 
шифр і наймену- вання 

наукової спеціаль-
ності, тема дисертації, 
вчене звання, за якою 
кафедрою (спеціаль-

ністю) присвоєно 

Стаж  

науково-

педагогічної 

та/або нау-

кової роботи 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідній роботі, 
участь у конференціях і семінарах, 
робота з аспірантами та докторан-
тами, керівництво науковою робо-

тою студентів) 

Відомості про під-
вищення кваліфі-
кації викладача 
(наймену-вання 

закладу, вид доку-
мента, тема, дата 

видачі) 

Примітки 

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

1 Куземко 

Руслан 

Дмитрович 

Доцент кафе-

дри Промис-

лових тепло-

енергетичних 

установок та 

теплопоста-

чання 

Одеський полі-

технічний ін-

ститут у 1959 р. 

Теплоенергети-

чні установки, 

інженер-

енергетик 

Кандидат технічних 

наук, 05.16.02 – мета-

лургія чорних металів, 

тема дисертації “Ин-

тенсификация и сове-

ршенствование стале-

плавильних процес-

сов” ,  доцент кафедри 

теплофізики та тепло-

енергетики металур-

гійного виробництва 

51 Має понад  240 наукових праць. 
За останні 5  років опубліковано 
роботи:   
1. Калинчак В.В., Черненко А.С., 

Куземко Р.Д. Влияние зольности 

пылеугольного топлива на  хара-

ктеристики его сгорания в преде-

лах фурменной зоны // Физика 

аэродисперсных систем. – 2016. –  

Вып. 53. – С. 54 – 68. 
2. Analytical determination of the 
ignition temperature and the 
extinction of carbon particles based 
on thermal radiation and parallel 
reactions./ V.V. Kalinchak, Y.A. 
Zinchenko, A.S. Chernenko, R.D. 
Kuzemko / Metallurgical and 
Mining Industry. – 2015. – №8. – 
p.568–575. 
3. Burning and spontaneous 

ПДТУ ІПК  

№ свідоцтва 12 

СПВ  140048 від 

21.03.16р., Особли-

вості технології 

вдування ПВП у 

доменні печі у су-

часних умовах роз-

витку металургії 

України» 

30.1 

30.2 

30.8 

30.15 

30.17 
 



extinction of particles of pulverized 
coal / Kalinchak V.V, Chernenko 
A.S, Zinchenko Y.A., Kuzemko 
R.D. / Metallurgical and Mining 
Industry. – 2015. – №9.– p.427–
438.  
4. Kharlashin P.S. Influence of heat 
supply on the hydrodynamics of gas 
suspension motion in shotcrete – 
variable-delivery tuyere / P.S. 
Kharlashin, Asseel Kadhim 
Mohammed, R.D. Kuzemko / 
Metallurgical and Mining Indusrty, 
2015, No.1. -  p.102-108.  
5.  The dependence of the gas-
powder flow parameters in the 
nozzle of the pressure in the blast 
furnace / V.S. Voloshin, Y.A. 
Zinchenko, A.G.  Kurpie, R.D. 
Kuzemko // Metallurgical and 
Mining Industry. - 2015. - №12. – 
p. 43 – 50. 
 Керівництво науковою робо-
тою студентів за п’ять років:1 
диплом 1 ступеня, 3 диплом 2, 2 
ступеня. 
Участь в п’ятьох наукових 
конференціях. 

2 Хаджинов 

Олександр 

Сергійович 

Доцент кафе-

дри Промис-

лових тепло-

енергетичних 

установок та 

теплопоста-

чання 

Ждановський 

металургійний 

інститут у 1974 

р. Автоматиза-

ція металургій-

ного виробниц-

тва, інженер-

металург 

Кандидат технічних 

наук, 05.16.02 – 

металургія чорних 

металів,  тема 

дисертації “Исследо-

вание процессов вос-

становления и наугле-

роживания окислов 

железа природным га-

зом в виброкипящем 

слое”, доцент кафедри 

теплофізики та тепло-

42 Мае понад  60 наукових праць. 
За останні 5 років опубліковано ро-
боти:   
1.Хаджинов А.С. Измерение 
температуры стального сляба с 
помощью пирометра излучения 
/ А.С. Хаджинов // Междунаро-
дная научно-техническая кон-
ференция "Университетская на-
ука-2014", т 2, 
г.Мариуполь,ГВУЗ  ПГТУ  
2.Хаджинов А.С. Исследование 
влияния избытка воздуха подп-
ваемого на сжигание топлива в 

ПДТУ ІПК  

№ свідоцтва 12 

СПВ 140047 від 

21.03.16р., «Науко-

во-технологічні до-

сягнен-ня з впрова-

дження технології 

ПВП на ПАТ 

«ММК ім.. Ілліча» 

30.1 

30.8 

30.10 

30.13 

30.17 
 



енергетики металур-

гійного виробництва 

доменных воздухо-нагревателях 
на показатели работы. / А.С. 
Хаджинов, Е.А. Хаджинов // 
Международная научно-
техничес-кая конференция 
"Университетская наука-2012", 
т 2, г. Мариуполь, ГВУЗ  ПГТУ  
3. Хаджинов  А.С. Исследова-
ние влияния состояния насадки 
доменных воздухонагревателей 
на показатели работы 
/Международная научно-
техническая конференция 
"Университетская наука-2013", 
т 2, г.Мариуполь,  ГВУЗ  ПГТУ  
4.Хаджинов А.С. Развитие ме-
тодов контроля энергоэффек-
тивности промышленного пред-
приятия в системе эергетиче-
ского менеджмента Украины/ 
А. С. Хаджинов // Вісник Приа-
зовського державного технічно-
го університету: Серія Економі-
чніі науки: Зб.наук.пр.-2016.-
№32. (Ind. Сopernicus) 
Участь в п’ятьох наукових кон-
ференціях. 
5. Хаджинов А. С. Оптимизация 
технологии сушки и нагрева 
сталеразливочных ковшей на 
МК «Азовсталь» / А. С. Хаджи-
нов // Вісник Приазовського 
державного технічного універ-
ситету : зб. наукових праць / 
ПДТУ. – Маріуполь, 2017. – 
Вип. 35. – С. 65–70. – (Серія : 
Технічні науки). 



3 Маслов  

Володимир  

Олександрович 

Професор ка-

федри Проми-

слових теплое-

нергетичних 

установок та 

теплопоста-

чання 

Ждановський 

металургійний 

інститут у  

1970 р. Фізико-

хімічні дослі-

дження металу-

ргійних проце-

сів, інженер-

металург 

Доктор технічних на-

ук, 05.16.02 – металур-

гія чорних металів,  

тема дисертації “Фи-

зико-химические зако-

номерности и ресурсо-

сберегающая техноло-

гия получения диспер-

сных железных и же-

лезографитовых мате-

риалов в гравитацион-

но-падающем и вибро- 

и электровибро-

кипящем слоях”, про-

фесор кафедри тепло-

фізики та теплоенерге-

тики металургійного 

виробництва 

46 За останні 5 років опубліковано 
роботи:  4 статті, 10 тез доповідей, 
2 навч. Посібника з грифом МОН, 
студентська наука - 9 тез 
доповідей, аспірантура – 1. 
1. Маслов В.О. Паливоспалю-
вальні та теплогенеруючі 
пристрої /В.О. Маслов. – 
Маріуполь.: ДВНЗ «ПДТУ. – 
2013. – 189 с. Гриф МОНУ 
2. Маслов В.А. Моделирование 
процесса карботермического са-
мовосстановле-ния дисперсных 
железографитовых отходов ме-
таллургии /В.А. Маслов, Л.А. 
Трофимова, Л.А. Дан //Вісник 
Приазовського державного 
технічного університету. Зб. наук. 
пр. – Вип. 30. – Маріуполь, 2015. 
– С. 28-32. 
3. Маслов В.А. Разработка метода 
выбора двигателя внутреннего 
сгорания на основе оценки усло-
вий теплообмена при модерниза-
ции и ремонта энергообразующих 
объемов /В.А. Маслов, И.О. Берес-
товой, Г.В. Берестовая  //Вісник 
Приазовського державного техні-
чного університету. Зб. наук. пр. – 
Вип. 30. – Маріуполь, 2015. – С. 
40-45.  
4. Маслов В.А. Возможность по-
лучения термографенита с маг-
нитными свойствами из дисперс-
ных железографитовых отходов 
металлургии. / В.А. Маслов, Л.А. 
Трофимова, Л.А. Дан // Вісник 
Приазовського державного тех-
нічного університету. Серія: Те-
хнічні науки: Зб. наук. пр.. – Ма-
ріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 
Вип. 34. – С. 24–30. Index 

1. Маслов В.О. 

Паливоспалюва-

льні  та теплоге-

неруючі пристрої / 

В.О.Маслов.-

Маріуполь.: ДВНЗ 

"ПДТУ. - 2013. – 

189 с. Гриф МО-

НУ 

2. Маслов В. А. 

Теория горения и 

химико-

термической пе-

реработки топлива 

[Электронный ре-

сурс] : учеб. по-

соб. для вузов / В. 

А. Маслов. – 2-е 

изд. – Мариуполь 

: ПГТУ, 2015. – 

244 с. Рек. вчен. 

рад. ДВНЗ 

«ПДТУ» протокол 

№ 12 від 

28.05.2015. – Ре-

жим доступа: 

http://umm.pstu.ed

u/handle/12345678

9/  

3. Маслов В.А. 

Теплотехника для 

металлургов / В.А. 

Маслов.- Маріу-

поль.: ДВНЗ 

"ПДТУ.-2017. – 

197 с. Рек. вчен. 

рад. ДВНЗ 

«ПДТУ» протокол 
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http://umm.pstu.edu/handle/123456789/
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/


Copernicus 
5. Маслов В.А. Исследование 
процесса окисления дисперсних 
железографитовых отходов с це-
лью получения соединений инте-
ркалированного графита / В.А. 
Маслов, Ю.П. Пустовалов, Л.А. 
Трофимова, Л.А. Дан // Вісник 
Приазовського державного тех-
нічного університету. Серія: Те-
хнічні науки: Зб. наук. пр.. – Ма-
ріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 
Вип. 32. – С. 48-53.  Index 
Copernicus. 
6. Маслов В.А. Моделирование 
процесса карботермического са-
мовосстановления дисперсных 
ЖГО в металлургии. / В.А. Мас-
лов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // 
Вісник Приазовського державно-
го технічного університету. Се-
рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. 
– Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 
2015. –  
№ 30. - С. 9-17. 
7. Маслов В.А. Переработкаи 
утилизация железографитовых 
отходов металлургического про-
изводства / В.А. Маслов, Л.А. 
Трофимова, Л.А. Дан // Литье и 
металлургия. – Минск, 2018. - 
№1(90) . – С.96-99 

№5 від 30.11.2017 
 

Особи, які працюють за сумісництвом  

         

Примітки 

Куземко Р.Д. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 



1. Kharlashin, P.S., Kharin, A.K., Kuzemko, R.D., Kalimullin, R.F., Protopopov, E.V. Influence of heating on the 

interactions within the gas suspension in the guniting lance // Steel in Translation. – 2013. - № 43 (12). - PP. 783-787. 

Scopus 

2. Kharlashin, P.S., Mohammed, A.K., Kuzemko, R.D., Kharin, A.K. Influence of heat supply on the hydrodynamics of 

gas suspension motion in shotcrete - Variable-delivery tuyere // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. - (5). - с. 71-

77. Scopus 

3. Kalinchak V.V., Chernenko A.S., Zinchenko Yu., Kuzemko R.D. Combustion and spontaneous extinction of pulverized 

coal particles // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – № 10. – P. 238-244. Scopus 

4. Kalinchak V.V, Zinchenko Y.A., Chernenko A.S, Kuzemko R.D. Analytical determination of the ignition temperature 

and the extinction of carbon particles based on thermal radiation and parallel reactions. // Metallurgical and Mining 

Industry. – 2015.   – №8. – P. 568- 575.  Scopus 

5. Kharlashin, P.S., Kuzemko, R.D., Protopopov, E.V., Feiler, S.V., Kharin, A.K. Adding slag to a supersonic jet in an 

oxygen converter // Steel in Translation. – 2015. - № 45(2). - С. 100-104. Scopus 

6. Kharlashin P.S., Kuzemko R.D., Sinelnikov V.O. Influence Of Different Factors And Physical Impacts On The Power 

Of Flowing Supersonic Jet During Slag Spraying In The Converter // New Developments In Mining Engineering: Taylor 

& Francis Group, A Balkema Book. – London. – 2015. – P. 597-602. Index Copernicus 

7. Харлашин П.С., Ассиил Кадхим Мохаммед, Куземко Р.Д. Влияние концентрации порошка на течение газовзвеси 

в торкрет-фурме 160 т конвертера // Сталь. –2015. – № 4.– С. 21 - 25. РИНЦ 

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1.  Косолап Н.В., Куземко Р.Д. Исследование газодисперсного течения  в форсунке для подачи топлива в домен-

ную печь.  // Металл и литье Украины. –2013г. – №1. –С. 15-18. 

2.  Косолап Н.В., Куземко Р.Д.  Исследование межфазного взаимодействия в потоке вдуваемого через форсунку 

пылеугольного топлива. //  Металл и литье Украины. –2013г. –№8. –С. 7-12. 

3.  Волошин В.С., Зинченко Ю.А., Куземко Р.Д., Курпе А.Г. Исследование полидисперсного течения в форсунке 

для подачи пылеугольного топлива в доменную печь  // Металл и литьё  Украины. –2013г. –№10.– С.15–20 

4.  Харлашин П.С., Куземко Р.Д., Ассил Кадхим Мохаммед. Исследование поперечных сил в  газодисперсных по-

токах. //  Металл и литье Украины. –2013г.–№11. – С.3–8. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6603225962&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56421412800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=7801611260&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=8261072000&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84911392006&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0af082eb4018afa2653c5110a252658a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287801611260%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84911392006&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0af082eb4018afa2653c5110a252658a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287801611260%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100197765?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6603225962&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=7801611260&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6603559891&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=26535639200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=8261072000&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84930205539&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0af082eb4018afa2653c5110a252658a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287801611260%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84930205539&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0af082eb4018afa2653c5110a252658a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287801611260%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/4900153101?origin=resultslist


5.  Калинчак В.В., Зинченко Ю.А., Черненко А.С., Волошин В.С., Куземко Р.Д.    Высокотемпературный массооб-

мен и кинетика химических реакций углеродных частиц с газами. // Металл и литьё  Украины.–2013г. –№11. – 

С.14–24. 

6.  Калинчак В.В., Зинченко Ю.А., Черненко А.С., Куземко Р.Д. Оценка доли выгорания частиц пылеугольного то-

плива в фурменном очаге. // Металл и литьё  Украины. – 2013. –№12. – С.16-19. 

7.  Калинчак В.В., Зинченко Ю.А., Черненко А.С., Куземко Р.Д. Влияние диаметра и температуры пористых угле-

родных частиц на высокотемпературную кинетику образования оксида углерода и углекислого газа // Межве-

домственный научный сборник. Физика аэродисперсных систем. – 2013. Выпуск 50. – С. 69–85.                                                                                                                                                                                                                   

8.  Калинчак В. В., Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. Влияние начальных параметров газа и частиц 

пылеугольного топлива на характеристики их горения в фурменном очаге // Физика аэродисперсных систем. – 

2015. –  Вып. 52. – С. 71 – 87. 

9.  Калинчак В.В., Черненко А.С., Куземко Р.Д. Влияние зольности пылеугольного топлива на  характеристики его 

сгорания в пределах фурменной зоны // Физика аэродисперсных систем. – 2016. –  Вып. 53. – С. 54 – 68. 

30.8 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 держбюджетної теми: 

2015–2017 «Розвиток теорії та технології вдування пиловугільного палива і порошкоподібних матеріалів в до-

менні печі й інші металургійні агрегати» № держ.реєстр 0115U000166. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

1. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной ра-

боты № 42 по курсу «Техническая термодинамика» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная 

теплотехника» всех форм обучения / сост. Р. Д. Куземко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 25 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8278 

2. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной рабо-

ты № 60 по курсу «Техническая термодинамика» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная теп-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8278


лотехника» всех форм обучения / сост. Р. Д. Куземко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 14 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8284 

3. Харлашин П.С., Куземко Р.Д. Металлургия стали. Том II. Сборник задач – Донецк.: «Норд  компьютер». – 2013. 

– 637 с. (50 %) 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість три публікації 

1. Решение некоторых экологических проблем путем совершенствования технологии раздувки шлака в конвертере 

[Электронный ресурс] / П. С. Харлашин, Р. Д. Куземко, Д. Калиш, В. О. Синельников, Ассиил Кадхим Мохам-

мед // Спеціальна металургія : вчора, сьогодні, завтра : матеріали XIV Всеукр. науково-практ. конф. (Київ, 19 

квітня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 963–972. – Режим доступу: http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours- 2016.pdf 

2. Wiczeslaw S. Woloszyn, Yuriy Zinchenko, Ruslan D. Kuzemko, Andrzej Gawdzik. Modelowania przepływu  gazowej 

zawiesiniy pylu węglowego przez palnik zasilający wielki piec // Tom LXXXII (82) MARZEC 2015 “Hutnik”. – 2015. 

– № 3. p. 198-201. 

3.  Харлашин П.С., Куземко Р.Д. Металлургия стали. Том II. Сборник задач – Донецк.: «Норд  компьютер». – 2013. 

– 637 с. (50 %) 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 51 рік 

Хаджинов О.С. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Хаджинов А. С. Развитие методов контроля энергоэффективности промышленного предприятия в системе энер-

гетического менеджмента Украины / А. С. Хаджинов // Вісник Приазовського державного технічного 

університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – Вип. 31, Т. 2. – С. 63–70. – (Серія : Економічні 

науки). Index Copernicus 

2. Хаджинов А. С. Оптимизация технологии сушки и нагрева сталеразливочных ковшей на МК «Азовсталь» / А. С. 

Хаджинов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріу-

поль, 2017. – Вип. 35. – С. 65–70. – (Серія : Технічні науки). Index Copernicus 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8284
http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-%202016.pdf


30.8 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 госпдоговірної теми  

2015 «Дослідження і розробка заходів щодо забезпечення повного паро видалення з бункеру ЗВО МБЛЗ  № 6 

«ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», договір № 15/148Н від 17.12.2015 р. 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

Виконавчий директор Інституту енергозбереження та енергоменеджмента ДВНЗ «ПДТУ» з 2002 р. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

1. Теоретические основы тепломассообмена [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабо-

раторной работы № 25 по курсу «Теоретические основы тепломассообмена» для студентов специальности 

7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост. А. С. Хаджинов. – Мариуполь : ПГТУ, 

2015. – 12 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8283 

2. Теоретические основы тепломассообмена [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабо-

раторной работы № 22 по курсу «Теоретические основы тепломассообмена» для студентов специальности 

7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост.: А. С. Хаджинов, Г. В. Берестовая. – Ма-

риуполь : ПГТУ, 2015. – 13 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8280 

3. Методы контроля эффективности энергоиспользования [Электронный ресурс] : методические указания по вы-

полнению практических занятий по дисциплине «Методы контроля эффективности энергоиспользования» для 

студентов специальности 144 «Теплоэнергетика» дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост. А. С. 

Хаджинов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 50 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11276 

4. Методы контроля эффективности энергоиспользования [Электронный ресурс] : методические указания к вы-

полнению курсовой работы по дисциплине «Методы контроля эффективности энергоиспользования» для сту-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8283
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8280
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11276


дентов специальности 144 «Теплоэнергетика» дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост. А. С. Хад-

жинов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 26 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10581 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 42 роки 

Маслов В.О. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Маслов В.А. ияние температурного поля печи на показатели термически расширенного графита. / / В.А. Маслов, 

Ю. П.  Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Вип. 36. – С. 54-61. Index Copernicus 

2. Маслов В.А. Возможность получения термографенита с магнитными свойствами из дисперсных железографи-

товых отходов металлургии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного тех-

нічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 24–

30. Index Copernicus 

3. Маслов В.А. Исследование процесса окисления дисперсних железографитовых отходов с целью получения сое-

динений интеркалированного графита / В.А. Маслов, Ю.П. Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – Вип. 32. – С. 48-53.  Index Copernicus. 

4. Маслов В.А. Моделирование процесса карботермического самовосстановления дисперсных ЖГО в металлур-

гии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015 – № 30. - С. 9-17. Index Copernicus. 

5. Разработка метода выбора двигателя внутреннего сгорания на основе оценки русловий теплообмена при модер-

низации и ремонте энергообразующих объектов / В.А. Маслов, И.О. Берестовой,  Г.В. Берестовая . // Вісник При-

азовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015 – № 30. - С.171-176. Index Copernicus. 

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Маслов В.А. ияние температурного поля печи на показатели термически расширенного графита. / / В.А. Маслов, 

Ю. П.  Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Вип. 36. – С. 54-61 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10581


2. Маслов В.А. Возможность получения термографенита с магнитными свойствами из дисперсных железографи-

товых отходов металлургии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного тех-

нічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 24–

30. Index Copernicus 

3. Маслов В.А. Исследование процесса окисления дисперсних железографитовых отходов с целью получения сое-

динений интеркалированного графита / В.А. Маслов, Ю.П. Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – Вип. 32. – С. 48-53.  Index Copernicus. 

4. Маслов В.А. Моделирование процесса карботермического самовосстановления дисперсных ЖГО в металлур-

гии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015 – № 30. - С. 9-17. 

5. Разработка метода выбора двигателя внутреннего сгорания на основе оценки русловий теплообмена при модер-

низации и ремонте энергообразующих объектов / В.А. Маслов, И.О. Берестовой,  Г.В. Берестовая . // Вісник При-

азовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015 – № 30. - С.171-176 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, вченою радою закладу осві-

ти, монографії 

1. Маслов В.О. Паливоспалювальні  та теплогенеруючі пристрої / В.О.Маслов. - Маріуполь.: ДВНЗ "ПДТУ.-2013. – 

189 с. Гриф МОНУ 

2. Маслов В. А. Теория горения и химико-термической переработки топлива [Электронный ресурс] : учеб. пособ. 

для вузов / В. А. Маслов. – 2-е изд. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 244 с. Рек. вчен. рад. ДВНЗ «ПДТУ» протокол 

№ 12 від 28.05.2015. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/  

3. Маслов В.А. Теплотехника для металлургов / В.А. Маслов.- Маріуполь.: ДВНЗ "ПДТУ.-2017. – 197 с. Рек. вчен. 

рад. ДВНЗ «ПДТУ» протокол №5 від 30.11.2017 

30.7 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 розро-

блення стандартів вищої освіти України 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/


Робота у складі експертної ради «Матеріалознавство та металургія» з питань проведення експертизи дисерта-

цій МОН у 2013-2014 рр.  

Робота у складі трьох експертних комісій у 2013-2017 рр. 

30.8 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 держбюджетних тем: 

за 2013–2014 «Теплотехнологічні та газодинамічні питання в металургійних агрегатах», № держ.реєстр 

0113U007317 

за 2014–2015 «Теплотехнологічні питання в металургійних печах», № держ.реєстр 0114U004901 

за 2016–2017  «Дослідження ефективності роботи теплоенергетичних систем металургійного та комунального го-

сподарства з метою енерго-та ресурсозбереження», № держ.реєстр 0115U004942 

Є членом редакційної колегії Збірника наукових праць «Вісник ПДТУ», який включено до переліку наукових 

фахових видань України. 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу осві-

ти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

З 1995 по 2016 рік завідувач кафедри Теплофізики та теплоенергетики металургійного виробництва. 

30.11 Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради 

Вчений секретар  спеціалізованої вченої ради Д12.052.01 у 1995-2016 р;  

з 2017 року член спеціалізованої вченої ради Д12.052.01. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

1. Энергетический менеджмент [Электронный ресурс] : методические указания и тестовые вопросы для подготов-

ки к вступительному экзамену для поступающих в магистратуру по специальности 8.05060105 «Энергетиче-

ский менеджмент» / сост. В. А. Маслов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 95 с. – Режим доступа: 



http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10232 

2. Теория горения и химико-термической переработки топлива [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по курсу «Теория горения и химико-термической переработки топлива» для 

студентов специальности 7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост. В. А. Маслов. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 16 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8272 

3. Определение теплоты сгорания твердого топлива [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию лабораторной работы  по курсу «Теория горения и химико-термической переработки топлива» для студен-

тов специальности 7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост. В. А. Маслов. – Ма-

риуполь : ПГТУ, 2015. – 20 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8273 

4. Розрахунки паливоспалюючих та топкових камер [Електронний ресурс] : методичні вказівки по виконанню ла-

бораторного практикуму з технічного аналізу палива з курсу «Розрахунки паливоспалюючих та топкових ка-

мер» для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» та 6.050401 «Металургія» денної та 

заочної форм навчання / уклад. В. О. Маслов. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 45 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12226 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу 

Робота у складі оргкомітету, журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2008-2017 р.; 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10232
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8272
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8273
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12226


 



Таблица 2 

ВІДОМОСТІ  

про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері вищої  

із спеціальності 144 «Теплоенергетика» із освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» 
Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування  

посади 

Найменування закла-

ду, який закінчив ви-

кладач, рік закінчен-

ня, спеціальність, ква-

ліфікація згідно з до-

кументом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціально-

сті, тема дисертації, 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціаль-

ністю) присвоєно, або 

категорія, педагогіч-

не звання 

Найменування 

навчальних дис-

циплін, які закрі-

плені за виклада-

чем, та кількість 

лекційних годин 

з кожної навча-

льної дисципліни 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача (на-

йменування закладу, вид до-

кумента, тема, дата видачі) 

Примітки 

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

Володимир 

Олександрович 

 

(керівник 

 групи) 

 

професор  Ждановський металур-

гійний інститут у 1970 р. 

Фізико-хімічні дослі-

дження металургійних 

процесів, інженер-

металург 

Доктор технічних на-

ук, 05.16.02 – металу-

ргія чорних металів,  

тема дисертації “Фи-

зико-химические за-

кономерности и ресу-

рсосберегающая тех-

нология получения 

дисперсных железных 

и железографитовых 

материалов в гравита-

ционно-падающем и 

вибро- и электровиб-

ро-кипящем слоях”, 

професор кафедри те-

плофізики та теплое-

нергетики металургій-

ного виробництва 

Перший бакалавр-

ський рівень галузі 

14 Електрична 

інженерія  

спеціальності 144 

Теплоенергетика: 

1. Тепломасообмін 

(86) 

2. Розрахунки 

пальвоспалюючих 

приладів та топ-

кових камер (28) 

Другий магістерсь-

кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетич-

ний менеджмент) 

1. Тепломасооб-

мінні процеси і 

технології (32) 

2. Енергозбере-

ПДТУ  ІПК, № сві-доцтва 12 

спк 616763 

від 17.02.10, реферат «Теплоізо-

ляційний матеріал з графі-

товмісних відходів металургії» 

3 навчальних посіб-ника з гри-

фом:  

1.Маслов В.О. Паливоспалюва-

льні  та теплогенеруючі при-

стро/ В.О.Маслов. -Маріуполь.: 

ДВНЗ "ПДТУ. - 2013. – 189 с. 

Гриф МОНУ 

2.Маслов В. А. Теория горения 

и химико-термической перера-

ботки топлива [Электронный 

ресурс] : учеб. пособ. для вузов / 

В. А. Маслов. – 2-е изд. – Ма-

риуполь : ПГТУ, 2015. – 244 с. 

Рек. вчен. рад. ДВНЗ «ПДТУ» 

протокол № 12 від 28.05.2015. – 

Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/12345

30.1 
30.2 
30.3 
30.7 
30.8 
30.10 
30.11 
30.13 
30.14 
30.15 

30.17 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/


ження та енерго-

менеджмент за на-

прямами (32) 

(ОПП Теплоенер-

гетика) 

3. Теплоенергетич-

ні системи промис-

лових підприємств 

(32) 

6789/  

3. Маслов В.А. Теплотехника 

для металлургов / В.А. Маслов. 

- Маріуполь.: ДВНЗ "ПДТУ.-

2017. – 197 с. Рек. вчен. рад. 

ДВНЗ «ПДТУ» протокол №5 від 

30.11.2017 

 

Ленцов 

Ігор 

Альбертович 

Проректор з науко-

вої роботи,  

доцент 

Ждановський металур-

гійний інститут у 1977р. 

Промислова теплоенер-

гетика, інженер-

енергетик 

Кандидат технічних 

наук,  05.16.02 – 

металургія чорних 

металів, тема дисер-

тації “Разработка го-

релочных и дутьевых 

устройств металлур-

гических агрегатов с 

улучшенными газоди-

намическими характе-

ристиками”,  доцент 

кафедри теплофізики 

та теплоенергетики 

металургійного ви-

робництва 

Перший бакалавр-

ський рівень галузі 

14 Електрична 

інженерія  

спеціальності  

144 Теплоенерге-

тика 

1. Гідрогазодина-

міка (48) 

2. Гідрогазодина-

міка дисперсних 

середовищ (28) 

Другий магістерсь-

кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетич-

ний менеджмент) 

3.Спецпитання 

енергоменеджмен-

ту (16) 

(ОПП Теплоенер-

гетика) 

4. Системний ана-

ліз та менеджмент 

енергетичного 

комплексу (16) 

5. Енергоменед-

ПДТУ ІПК № свідок-тва 12 спк 

13140046 від 15.02.16р., 

«Світова практика з впровад-

ження сучасних технологій у 

металургію країн світу» 

 

30.1 
30.3 
30.5 
30.10 
30.13 
30.14 
30.15 

30.17 



жмент у 

промисловості (28) 

Хаджинов 

Олександр 

Сергійович 

Доцент Ждановський металур-

гійний інститут у 1974 

р. Автоматизація мета-

лургійного виробницт-

ва, інженер-металург 

Кандидат технічних 

наук, 05.16.02 – 

металургія чорних 

металів, тема 

дисертації “Исследо-

вание процессов вос-

становления и науг-

лероживания оки-

слов железа природ-

ным газом в вибро-

кипящем слое”,  до-

цент кафедри тепло-

фізики та теплоенер-

гетики металургій-

ного виробництва 

Перший бакалавр-

ський рівень галу-

зі  13 Механічна 

інженерія 

1. Теорія тепло- та 

масоперенову в 

матеріалах (12) 

Другий магістерсь-

кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетич-

ний менеджмент) 

2. Методи контро-

лю ефективності 

енерговикорис-

тання  (16) 

3. Системи 

вимірювання, 

обліку та керуван-

ня енерго-

використанням 

(16) 

4. Спецпитання 

енергоаудиту (16) 

Другий магістерсь-

кий рівень, спеці-

альність 144  Теп-

лоенергетика 

1. Планування нау-

кових досліджень 

(16) 

 

ПДТУ ІПК № свідоцтва 12 спк 

13140047 від 15.02.16р., «Нау-

ково-технологічні досягнення з 

впровадження технології ПВП 

на ПАТ «ММК ім.. Ілліча» 

30.1 

30.8 

30.10 

30.13 

30.17 

Шаламов 

Юрій  

Доцент Ждановський металур-

гійний інститут у 1968р. 

Кандидат технічних 

наук, 05.16.02 – 

Перший бакала-

врський рівень 

ПДТУ ІПК № свідоц-тва 12 спк 

13140045 від 15.02.16р., «Нау-
30.8 

30.13 



Микитович Обробка металів тис-

ком, інженер-технолог 

металургія чорних 

металів, тема 

дисертації “Исследо-

вание работы и со-

вершенствование 

конструкции, спосо-

ба отопления и теп-

лових режимов на-

гревательных колод-

цев с верхней горел-

кой”, доцент кафедри 

теплофізики та теп-

лоенергетики 

металургійного ви-

робництва 

галузі  13 Меха-

нічна інженерія 

1. Металургійні 

печі (16) 

2. Теплотехніка 

(32) 

3. Теорія теплопе-

реносу та 

теплотехніка (32) 

Другий магіс-

терсь-кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетич-

ний менеджмент) 

1. Аналіз та екс-

перттиза проектів 

енергопостачан-

ня (16) 

2. Методи енерге-

тичного аналізу в 

тепло технологі-

ях (16) 

кові та технічні проблеми, які 

необхідно вирішити при впро-

вадженні енерго- та ресурсо-

зберігаючих технологій у чор-

ній металургії» 

30.15 

30.17 

       

Примітки 

Маслов В.О. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Маслов В.А. ияние температурного поля печи на показатели термически расширенного графита. / / В.А. Маслов, 

Ю. П.  Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Вип. 36. – С. 54-61. Index Copernicus 

2. Маслов В.А. Возможность получения термографенита с магнитными свойствами из дисперсных железогра-

фитовых отходов металлургии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного 



технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – 

С. 24–30. Index Copernicus 

3. Маслов В.А. Исследование процесса окисления дисперсних железографитовых отходов с целью получения 

соединений интеркалированного графита / В.А. Маслов, Ю.П. Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – Вип. 32. – С. 48-53.  Index Copernicus. 

4. Маслов В.А. Моделирование процесса карботермического самовосстановления дисперсных ЖГО в металлур-

гии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015 – № 30. - С. 9-17. Index Copernicus. 

5. Разработка метода выбора двигателя внутреннего сгорания на основе оценки русловий теплообмена при мо-

дернизации и ремонте энергообразующих объектов / В.А. Маслов, И.О. Берестовой,  Г.В. Берестовая . // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015 – № 30. - С.171-176. Index Copernicus. 

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Маслов В.А. ияние температурного поля печи на показатели термически расширенного графита. / / В.А. Маслов, 

Ю. П.  Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Вип. 36. – С. 54-61 

2. Маслов В.А. Возможность получения термографенита с магнитными свойствами из дисперсных железографи-

товых отходов металлургии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного тех-

нічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 24–

30. Index Copernicus 

3. Маслов В.А. Исследование процесса окисления дисперсних железографитовых отходов с целью получения сое-

динений интеркалированного графита / В.А. Маслов, Ю.П. Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – Вип. 32. – С. 48-53.  Index Copernicus. 

4. Маслов В.А. Моделирование процесса карботермического самовосстановления дисперсных ЖГО в металлур-

гии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015 – № 30. - С. 9-17. 



5. Разработка метода выбора двигателя внутреннего сгорания на основе оценки русловий теплообмена при модер-

низации и ремонте энергообразующих объектов / В.А. Маслов, И.О. Берестовой,  Г.В. Берестовая . // Вісник При-

азовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015 – № 30. - С.171-176 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, вченою радою закладу осві-

ти, монографії 

1. Маслов В.О. Паливоспалювальні  та теплогенеруючі пристрої / В.О.Маслов. - Маріуполь.: ДВНЗ "ПДТУ.-2013. – 

189 с. Гриф МОНУ 

2. Маслов В. А. Теория горения и химико-термической переработки топлива [Электронный ресурс] : учеб. пособ. 

для вузов / В. А. Маслов. – 2-е изд. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 244 с. Рек. вчен. рад. ДВНЗ «ПДТУ» протокол 

№ 12 від 28.05.2015. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/  

3. Маслов В.А. Теплотехника для металлургов / В.А. Маслов.- Маріуполь.: ДВНЗ "ПДТУ.-2017. – 197 с. Рек. вчен. 

рад. ДВНЗ «ПДТУ» протокол №5 від 30.11.2017 

30.7 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 розро-

блення стандартів вищої освіти України 

Робота у складі експертної ради «Матеріалознавство та металургія» з питань проведення експертизи дисерта-

цій МОН у 2013-2014 рр.  

Робота у складі трьох експертних комісій у 2013-2017 рр. 

30.8 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 держбюджетних тем: 

за 2013–2014 «Теплотехнологічні та газодинамічні питання в металургійних агрегатах», № держ.реєстр 

0113U007317 

за 2014–2015 «Теплотехнологічні питання в металургійних печах», № держ.реєстр 0114U004901 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/


за 2016–2017  «Дослідження ефективності роботи теплоенергетичних систем металургійного та комунального го-

сподарства з метою енерго-та ресурсозбереження», № держ.реєстр 0115U004942 

Є членом редакційної колегії Збірника наукових праць «Вісник ПДТУ», який включено до переліку наукових 

фахових видань України. 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу осві-

ти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

З 1995 по 2016 рік завідувач кафедри Теплофізики та теплоенергетики металургійного виробництва. 

30.11 Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради 

Вчений секретар  спеціалізованої вченої ради Д12.052.01 у 1995-2016 р;  

з 2017 року член спеціалізованої вченої ради Д12.052.01. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

1. Энергетический менеджмент [Электронный ресурс] : методические указания и тестовые вопросы для подготов-

ки к вступительному экзамену для поступающих в магистратуру по специальности 8.05060105 «Энергетический 

менеджмент» / сост. В. А. Маслов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 95 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10232 

2. Теория горения и химико-термической переработки топлива [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по курсу «Теория горения и химико-термической переработки топлива» для 

студентов специальности 7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост. В. А. Маслов. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 16 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8272 

3. Определение теплоты сгорания твердого топлива [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию лабораторной работы  по курсу «Теория горения и химико-термической переработки топлива» для студен-

тов специальности 7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост. В. А. Маслов. – Ма-

риуполь : ПГТУ, 2015. – 20 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8273 

4. Розрахунки паливоспалюючих та топкових камер [Електронний ресурс] : методичні вказівки по виконанню ла-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10232
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8272
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8273


бораторного практикуму з технічного аналізу палива з курсу «Розрахунки паливоспалюючих та топкових ка-

мер» для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» та 6.050401 «Металургія» денної та 

заочної форм навчання / уклад. В. О. Маслов. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 45 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12226 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу 

Робота у складі оргкомітету, журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2008-2017 р.; 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Маслов, В. А. Источники и ресурсы железографитовых отходов на металлургических предприятиях [Электрон-

ный ресурс] / В. А. Маслов, Л. А. Трофимова, Л. А. Дан // Тепло- и массообменные процессы в металлургиче-

ских системах : материалы IX Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 9–11 сентября 2015 г.) : в 2 т. –  

Мариуполь, 2015. – Т. 1. – С. 147–150. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10008 

2. Маслов, В. А. Сравнение физико-химических свойств дисперсных ЖГО миксерного отделения и отделения де-

сульфурации [Электронный ресурс] / В. А. Маслов, Л. А. Трофимова, Л. А. Дан // Тепло- и массообменные про-

цессы в металлургических системах : материалы IX Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 9–11 сентября 

2015 г.) : в 2 т. – Мариуполь, 2015. – Т. 1. – С. 151–155. – Режим доступа:  

http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10009 

3. Маслов В.А. Получение магнитного термографенита из дисперсных железографитовых отходов металлургиче-

ского производства / В. А. Маслов, Л. А. Трофимова, Л. А. Дан // Коллективная монография «Теплотехника, 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12226
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10008
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10009


энергетика и экология в металлургии» в 2-х кн. под общ. Ред. Пройдака Ю.С.Кн.2. – Дніпро.: Нова ідеологія. - 

2017. – С. 276-278. 

4. Маслов В.А. Переработкаи утилизация железографитовых отходов металлургического производства /  

В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Литье и металлургия. – Минск, 2018. - №1(90) . – С.96-99 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 46 років 

Ленцов І.А. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Ленцов, И. А. Анализ практического использования шахтного охладителя извести конструкции ООО СНПП 

«Известа» в условиях комбината «Азовсталь» / И. А. Ленцов, Д. И. Ленцов // Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2013. – Вип. 27. – С. 124–129. – (Серія : 

Технічні науки). Index Copernicus 

2. Successful cooperation of PSTU shei scientists with Japan. Cheiliach A.P., Lentsov I.A., Yefremenko V.S. Proceedings 

of International Ukrainian-Japanese Conference of Scientific and Industrial Cooperation. 2013. Odessa ONPU. P.51-53. 

3. Ленцов, И. А. Тепловой баланс вращающейся печи для обжига известняка и его анализ / И. А. Ленцов, А. В. 

Сущенко, Д. И. Ленцов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / 

ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 29. – С. 103-112. – (Серія : Технічні науки). Index Copernicus 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, вченою радою закладу осві-

ти, монографії 

1. Логутова Т.Г. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх ресурсів: моног-

рафія / Т.Г. Логутова, О.М. Анісімова, І.А. Ленцов, О.С. Картечева. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – 303 с. 

Рек. вчен. рад. ДВНЗ «ПДТУ» протокол № 13 від 13.06.2013 р. (25%). 

 30.5 Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи 

Наукове керівництво від ДВНЗ "ПДТУ" Міжнародним проектом KYV178 "Українська ініціатива з підвищення 

впевненості (UCBI), що реалізується Кімонікс Інтернешнл Інк, за підтримки USAID (США)" - 2017 рік. 

    Наукове керівництво від ДВНЗ "ПДТУ" Міжнародним проектом EST012 "Зміцнення громадської довіри" 

(UCBI II) "Маріупольський Центр Інноваційного Підприємництва" - 2017-2018 рік.  



30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу осві-

ти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 З 2009 року проректор з наукової роботи ДВНЗ «ПДТУ» 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

1. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы 

№ 1а по курсу «Механика жидкости и газа» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная тепло-

техника» всех форм обучения / сост. И. А. Ленцов. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 34 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8285 

2. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы 

№ 1в по курсу «Механика жидкости и газа» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная тепло-

техника» всех форм обучения / сост. И. А. Ленцов. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 34 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8279 

3. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы 

№ 6а по курсу «Механика жидкости и газа» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная тепло-

техника» всех форм обучения / сост.: И. А. Ленцов, Г. В. Берестовая. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 22 с. – Режим 

доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8274 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8285
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8279
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8274


помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу  

Наукове керівництво студентської Стартап школи в рамках діючого Центру Інноваційного Підприємництва, за 

підтримки USADI (США) 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість три публікації 

1. Инновационные технологии в производстве чугуна и стали [Электронный ресурс] / В. С. Волошин, П. С. Хар-

лашин, В. Н. Евченко, И. А. Ленцов // Тепло- и массообменные процессы в металлургических системах : мате-

риалы IX Междунар. научно- техн. конф. (Мариуполь, 9–11 сентября 2015 г.) : в 2 т. – Мариуполь, 2015. – Т. 1. – 

С. 6–9. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/9925 

2. Ленцов, І. А. Системний підхід до енергооптимізації процесів виробництва та використання конвертерного вап-

на [Електронний ресурс] / І. А. Ленцов, А. В. Сущенко, Д. І. Ленцов // Университетская наука – 2015 : Между-

нар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 19–20 мая 2015 г.) : тез. докл. : в 4 т. / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2015. – 

Т. 1. – С. 165–167. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7556 

3. 3 Моделирование течения в пневмотранспортных системах сложного профиля [Электронный ресурс] / И. А. 

Ленцов, Д. Н. Шмельков, Р. Д. Куземко, В. М. Горевой // Университетская наука – 2015 : Междунар. научно-

техн. конф. (Мариуполь, 19–20 мая 2015 г.) : тез. докл. : в 4 т. / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2015. – Т. 1. – С. 

186–189. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7574 

1  Створення та підтримка в актуалізованому стані електронного посібника по нормативно-правовій базі з 

енергозбереження "Бібліотека енергоменеджера". 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 38 років 

 

Хаджинов О.С. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Хаджинов А. С. Развитие методов контроля энергоэффективности промышленного предприятия в системе энер-

гетического менеджмента Украины / А. С. Хаджинов // Вісник Приазовського державного технічного 

http://eir.pstu.edu/handle/123456789/9925
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7556
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7574


університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – Вип. 31, Т. 2. – С. 63–70. – (Серія : Економічні 

науки). Index Copernicus 

2. Хаджинов А. С. Оптимизация технологии сушки и нагрева сталеразливочных ковшей на МК «Азовсталь» / А. С. 

Хаджинов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріу-

поль, 2017. – Вип. 35. – С. 65–70. – (Серія : Технічні науки). Index Copernicus 

30.8 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 госпдоговірної теми  

2015 «Дослідження і розробка заходів щодо забезпечення повного паро видалення з бункеру ЗВО МБЛЗ  № 6 

«ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», договір № 15/148Н від 17.12.2015 р. 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

Виконавчий директор Інституту енергозбереження та енергоменеджмента ДВНЗ «ПДТУ» з 2002 р. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

1. Теоретические основы тепломассообмена [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабо-

раторной работы № 25 по курсу «Теоретические основы тепломассообмена» для студентов специальности 

7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост. А. С. Хаджинов. – Мариуполь : ПГТУ, 

2015. – 12 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8283 

2. Теоретические основы тепломассообмена [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабо-

раторной работы № 22 по курсу «Теоретические основы тепломассообмена» для студентов специальности 

7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост.: А. С. Хаджинов, Г. В. Берестовая. – Ма-

риуполь : ПГТУ, 2015. – 13 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8280 

3. Методы контроля эффективности энергоиспользования [Электронный ресурс] : методические указания по вы-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8283
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8280


полнению практических занятий по дисциплине «Методы контроля эффективности энергоиспользования» для 

студентов специальности 144 «Теплоэнергетика» дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост. А. С. 

Хаджинов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 50 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11276 

4. Методы контроля эффективности энергоиспользования [Электронный ресурс] : методические указания к вы-

полнению курсовой работы по дисциплине «Методы контроля эффективности энергоиспользования» для сту-

дентов специальности 144 «Теплоэнергетика» дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост. А. С. Хад-

жинов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 26 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10581 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 42 роки 

 

Шаламов Ю.М. 

30.8 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 госпдоговірної теми: 

2013–2014 «Розробка і впровадження заходів з удосконалення технології виплавки напівспокійної низькокремни-

стої сталі та нагріву злитків в колодязях, що забезпечують поліпшення якості металопрокату» № дог. 1259 від 

25.03.2013 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

1. Анализ и экспертиза проектов энергоснабжения [Электронный ресурс] : методические указания по самостоя-

тельному изучению дисциплины «Анализ и экспертиза проектов энергоснабжения» для студентов направления 

подготовки 144 «Теплоэнергетика» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 14 

с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11381 

2. Методы энергетического анализа в теплотехнологиях [Электронный ресурс] : методические указания по само-

стоятельному изучению дисциплины «Методы энергетического анализа в теплотехнологиях» для студентов 

специальности 144 «Теплоэнергетика» всех форм обучения / сост. Ю. А. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 

12 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11369 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11276
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10581
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11381
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11369


3. Теория теплопереноса и теплотехника [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному 

изучению дисциплины «Теория теплопереноса и теплотехника» для студентов специальности 136 «Металлур-

гия» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 14 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14171 

4. Методы энергетического анализа в теплотехнологиях [Электронный ресурс] : методические указания по вы-

полнению практических работ «Методы энергетического анализа в теплотехнологиях» для студентов направле-

ния подготовки 144 «Теплоэнергетика» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. 

– 23 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12826 

5. Теория теплопереноса и теплотехника [Электронный ресурс] : методические указания по выполнениию прак-

тических работ по курсу «Теория теплопереноса и теплотехника» для студентов специальности 136 «Металлур-

гия» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 35 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13677 

6. Теория и технология нагрева стали [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению домашних 

расчетных работ по курсу «Теория и технология нагрева стали» для студентов направления подготовки 6.090406 

«Промышленная теплотехника» дневной и заочной форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 

2017. – 45 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12228 

7. Теория теплопереноса и теплотехника [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению домашних 

расчетных работ по курсу «Теория теплопереноса и теплотехника» для студентов специальности 136 «Металлур-

гия» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 47 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13920 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість три публікації 

1. Шаламов Ю.Н. Совершенствование технологии нагрева горячих слитков в рекуперативных печах / Ю.Н. Шала-

мов // 17-я Международная конференция «Теплотехника и энергетика в металлургии». – Днепропетровск. : 

НМетАУ. – 2014. - С. 188-190. 

2. Шаламов Ю.Н. Двустадийная теплотехнология нагрева слитков холодного посада  /Ю.Н. Шаламов // 17-я Меж-

дународная конференция «Теплотехника и энергетика в металлургии». – Днепропетровск.: НметАУ. – 2014. - С. 

86-88. 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14171
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12826
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13677
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12228
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13920


 



Таблиця 3 

ВІДОМОСТІ  

про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері вищої  

із спеціальності 144 «Теплоенергетика» із освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» 

(відповідно до навчального плану) 
Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

викладача 

Найменування  

посади 

Найменування закла-

ду, який закінчив ви-

кладач, рік закінчен-

ня, спеціальність, ква-

ліфікація згідно з до-

кументом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменуван-

ня наукової спеціа-

льності, тема дисер-

тації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або ка-

тегорія, педагогічне 

звання 

Найменування 

навчальних дис-

циплін, які закрі-

плені за виклада-

чем, та кількість 

лекційних годин 

з кожної навча-

льної дисципліни 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача (на-

йменування закладу, вид до-

кумента, тема, дата видачі) 

Примітки 

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

Галина 

Олексіївна 

Доцент кафедри еко-

номічної теорії та пі-

дприємництва  ДВНЗ 

"ПДТУ" 

Маріупольський гумані-

тарний інститут Доне-

цького державного уні-

верситету, 1999 р., спе-

ціальність: Російська 

мова і літературі; філо-

лог, викладач російської 

мови і літерату-

ри;Приазовський дер-

жавний технічний уні-

верситет, 2006 р., спеці-

альність: фінанси; спе-

ціаліст з фінансів 

Канд. філологічних 

наук, 10.01.06 – Тео-

рія літератури, 2012 р 

Тема дисертації: «Ху-

дожній світ роману 

О.І.Солженіцина «У 

колі першому» 

Доцент кафедри іно-

ватики та управління,  

Патентознавство 

та авторське право 

(8) 

Інститут інтелектуальної власно-

сті Національного університету 

«Одеська юридична академія у м. 

Києві, «Розробка навчально-

методичного комплексу з дисци-

пліни «Інтелектуальна влас-

ність», свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СПВ 002029  

від 31.01.2014 р.  

Захист  кандидатської  дисертації 

2012 р 

30.1 

30.2 

30.8 

30.13 

30.17 

 

Коротіч  

Галина 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

філософських наук 

та історії України 

ДВНЗ "ПДТУ" 

Ждановський металур-

гійний інститут, 1985 р., 

спеціальність: «Проми-

слова теплоенергетика», 

«Інженер-

промтеплоенергетик» 

Канд. філософських 

наук, 09.00.08 – Філо-

софські питання при-

родознавства та тех-

ніки, 1994 р. 

Тема дисертації: «Со-

Філософські про-

блеми наукового 

пізнання 

(16) 

ДВНЗ «ПДТУ», ІПК 

Диплом 12СПВ №140824, від 

22.02.2016 р. Тема «Особливості 

методики викладання філософії 

студентам вишів нефілософських 

спеціальностей» 

30.1 

30.3 

30.13 

30.14 

30.15 

30.16 



 

Київський національний 

університет ім. Тараса 

Шевченка, цільова аспі-

рантура, 1991-1995 рр. 

ціально-філософсь-

кий аналіз розвитку 

сучасної технології»  

Доцент кафедри філо-

софських наук 

Навч. посібник «Філософія ста-

лого розвитку просторових сис-

тем», якому надано гриф ДВНЗ 

«ПДТУ» (протокол № 14 від 

02.06.2017 р.) 

30.17 

 

Ташкінова  

Оксана  

Анатоліївна 

Доцент  кафедри 

соціології та соціа-

льної роботи 

ДВНЗ "ПДТУ" 

Приазовський держав-

ний технічний універси-

тет,   2008 р., спеціаль-

ність: соціальна робота, 

магістр, викладач фахо-

вих дисциплін 

 

Канд. соц. наук,  

22.00.04 – спеціальні 

та галузеві соціології, 

2013 р. 

Тема дисертації: 

«Ефективність надан-

ня соціальних послуг 

з первинного працев-

лаштування молодих 

фахівців» 

 

Педагогіка вищої 

школи (16) 

Закордонне стажування (міжна-

родне науково-педагогічне ста-

жування) на базі Балтійського 

науково-дослідного інституту 

проблем трансформації еконо-

мічного простору м. Рига, Лат-

вія, липень 2017 року, за 

спеціальністю 231. «Соціальна 

робота» в обсязі 2 кредити 

ЕСTS (60 годин),  тема: «Соціа-

льно-професійна суб’єктність як 

спеціальна компетенція   

фахівців із соціальної роботи: 

поняття та сутність».   

  30.1 

30.3 

30.9 

30.10 

30.13 

30.16 

30.17 

 

Лазаренко 

Лариса 

Миколаївна 

Завідувач кафедри 

іноземних 

мов,доцент 

ДВНЗ "ПДТУ" 

Горьківський педагогіч-

ний інститут іноземних 

мов, 1977. Спеціаль-

ність: «Англійський та 

німецький переклад»; 

викладач англійської та 

німецької мов 

Канд. пед. наук,  

13.00.01 - теорія та іс-

торія педагогіки  

Тема дисертації:  «Пі-

дготовка студентів 

технічного ВНЗ до 

професійного спілку-

вання (на матеріалі 

англійської мови)»; 

Доцент кафедри іно-

земних мов 

Іноземна мова 

профессійного 

спрямування (0) 

ІПК ПДТУ, 2015  

№ 12 СПК 826104108 

від 04.09.2015 

Тема «Практика викладання 

іноземної мови» 

 30.3 

30.10 

30.17 

Волошин 

В′ячеслав 

Степанович 

Ректор ДВНЗ 

«ПДТУ», 

Професор 

Ждановський металур-

гійний інститут, 1975 р., 

Спеціальність Автома-

тизація металур-гійного 

виробництва, , 

Кваліфікація: 

інженер з автоматизації 

Док. техн. наук, 

05.00.00 – Охорона 

праці і навколишнього 

середовища, 1991 р.  

Тема дисертації «Ме-

тодичні принципи ана-

лізу забезпечення без-

Охорона праці в 

галузі (12) 

Екологічні про-

блеми за напрямом 

(32) 

1. Міністерство освіти і науки 

України посвідчення №17 від 

11.10.2017 р. м. Харьків. 

Відомость про повторну переві-

рку знань з охорони праці та 

пожежної безпеки  

 

30.2 

30.3 

30.4 

30.8 

30.10 

30.11 

30.12 



металургійного вироб-

ництва 

печних умов праці ме-

талургії». професор по 

кафедрі Охорона праці  

і навколишнього сере-

довища, 1995р. 

30.13 

30.17 

 

 

Маслов 

Володимир 

Олександрович 

 

Професор  кафедри 

промислових теп-

лоенергетичних ус-

тановок та теплопо-

стачання, професор 

ДВНЗ "ПДТУ" 

Ждановський металур-

гійний інститут, 1970, 

спеціальність: фізико-

хімічні дослідження ме-

талургійних процесів, 

інженер-металург 

Док. техн. наук, 

05.16.02 - Металургія 

чорних металів,1995р.  

Тема дисертації “Фи-

зико-химические за-

кономерности и ресу-

рсосберегающая тех-

нология получения 

дисперсных железных 

и железо-графито-вых 

материалов в гравита-

ционно-падающем и 

вибро-  и электровиб-

рокипящем слоях”. 

Професор кафедри 

теплофізики та тепло-

енергетики металур- 

гійного виробництва 

Теплообмінні про-

цеси і технології 

(32) 

Енергозбереження 

та енергоменедж-

мент за напрямка-

ми (32) 

 

1. Маслов В.О. Паливоспалюва-

льні  та теплогенеруючі при-

строї / В.О.Маслов.-Маріуполь.: 

ДВНЗ "ПДТУ. - 2013. – 189 с. 

Гриф МОНУ 

2. Маслов В. А. Теория горения 

и химико-термической перера-

ботки топлива [Электронный 

ресурс] : учеб. пособ. для вузов / 

В. А. Маслов. – 2-е изд. – Ма-

риуполь : ПГТУ, 2015. – 244 с. 

Рек. вчен. рад. ДВНЗ «ПДТУ» 

протокол № 12 від 28.05.2015.   

3. Маслов В.А. Теплотехника 

для металлургов / В.А. Маслов.- 

Маріуполь.: ДВНЗ "ПДТУ.-

2017. – 197 с. Рек. вчен. рад. 

ДВНЗ «ПДТУ» протокол № 5 

від 30.11.2017 

30.1 
30.2 
30.3 
30.7 
30.8 
30.10 
30.11 
30.13 
30.14 
30.15 
30.17 

Куземко 

Руслан 

Дмитрович 

 

Доцент кафедри те-

плоенергетичних 

установок та тепло-

постачання 

ДВНЗ "ПДТУ" 

Одеський політехнічний 

інститут, 1959, спеціа-

льність: теплоенергети-

чні установки, інженер-

теплоенергетик 

Канд. техн.. наук, 

05.16.02 - Металургія 

чорних металів.  

Тема дисертації “Ин-

тенсификация и сове-

ршенствование стале-

плавильных процес-

сов” 

Доцент кафедри 

теплофізики та тепло-

енергетики металур-

гійного виробництва,  

Комбіновані сис-

теми з поновлю-

ванними джерела-

ми енергії (16) 

 

ПДТУ ІПК № свідоцтва  

12 СПВ 140048 від 21.03.16р., 

"Особливості технології вду-

вання ПВП у доменні печі у су-

часних умовах розвитку мета-

лургії України» 

30.1 

30.2 

30.8 

30.15 

30.17 

 

Шаламов Доцент кафедри Ждановський металур- Канд. техн.. наук, Методи енергетич- ПДТУ ІПК № свідоцтва  30.8 

http://pstu.edu/index.php?id=151&L=0
http://pstu.edu/index.php?id=151&L=0
http://pstu.edu/index.php?id=151&L=0
http://pstu.edu/index.php?id=151&L=0


Юрій 

Микитович 

 

промислових теп-

лоенергетичних 

установок та тепло-

постачання 

ДВНЗ "ПДТУ" 

гійний інститут, 1968, 

спеціальність: обробка 

металів тиском, , інже-

нер-металург 

05.16.02 - Металургія 

чорних металів.  

Тема дисертації “Ис-

следование работы и 

совершенствование 

конструкции, способа 

отопления и тепловх 

режимов нагреватель-

ных колодцев с верх-

ней горелкой” 

Доцент кафедри 

теплофізики та тепло-

енергетики металур-

гійного виробництва 

ного аналізу в теп-

лотехнологіях (16) 

Аналіз та експертиза 

проектів енергопо-

стачання (16) 

12 СПВ 140093 від 21.03.16р., 

«Наукові та технічні проблеми, 

які необхідно вирішити при 

впровадженні енерго- та ресур-

созберігаючих технологій у чо-

рній металургії» 

30.13 

30.15 

30.17 

 

Хаджинов 

Олександр 

Сергійович 

 

Доцент кафедри 

промислових теп-

лоенергетичних ус-

тановок та теплопо-

стачання 

ДВНЗ "ПДТУ" 

Ждановський металур-

гійний інститут, 1974, 

спеціальність: автома-

тизація металургійного 

виробництва, інженер-

металург 

Кандидат технічних 

наук,  

05.16.02  «Металургія 

чорних металів», “Ис-

следование процессов 

восстановления и на-

углероживания оки-

слов железа природ-

ным газом в виброки-

пящем слое” 

Доцент кафедри 

теплофізики та тепло-

енергетики металур-

гійного виробництва 

Методи контролю 

ефективності ене-

ргокористання (16) 

Системи вимірю-

вання обліку та 

керування енерго-

використанням 

(16) 

Спецпитання енер-

гоаудиту (16) 

ПДТУ ІПК № свідоцтва  

12 СПВ 140047від 21.03.16р., 

«Науково-технологічні досяг-

нен-ня з впровадження техноло-

гії ПВП на ПАТ «ММК  

ім. Ілліча» 

30.1 

30.8 

30.10 

30.13 

30.17 

 

Ленцов  

Ігор  

Альбертович 

Проректор з науко-

вої роботи, доцент 

Ждановський металур-

гійний інститут у 1977 

р. спеціальність: проми-

слова теплоенергетика, 

інженер-енергетик 

Кандидат технічних 

наук, 05.16.02 – 

металургія чорних 

металів, тема 

дисертації, “Разработ-

ка горелочных и дуть-

евых устройств ме-

таллургических агре-

гатов с улучшенными 

Спецпитання енер-

гоменеджменту (16) 

ПДТУ ІПК № свідоцтва 12 спк 

13140046 від 15.02.16р., 

«Світова практика з впровад-

ження сучасних технологій у 

металургію країн світу» 

 

30.1 

30.3 

30.5 

30.10 

30.13 

30.14 

30.15 

30.17 

http://pstu.edu/index.php?id=151&L=0
http://pstu.edu/index.php?id=151&L=0
http://pstu.edu/index.php?id=151&L=0
http://pstu.edu/index.php?id=151&L=0


газодинамическими 

характеристиками”, 

доцент кафедри 

теплофізики та тепло-

енергетики металур-

гійного виробництва 

Калінін  

Олександр  

Володимирович 

Доцент кафедри ма-

ркетингу та бізнес-

адміністрування 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Приазовський держав-

ний технічний 

університет, 2009, спе-

ціальність: 8.050107 – 

«Економіка 

підприємства» 

Кандидат економічних 

наук  

08.00.04 – Економіка та 

управління 

підприємствами   

(за видами економічної 

діяльності), 2013 р. 

Тема дисертації: 

«Управління форму-

ванням фінансового 

капіталу об’єднань 

промислових 

підприємств» 

Маркетингові дослі-

дження в енергетиці 

(16) 

ДВНЗ «ПДТУ»,  

захист кандидатської дисертації 01 

березня  2013 р «Управління фор-

муванням фінансового капіталу 

об’єднань промислових підпри-

ємств»,  диплом кандидата наук № 

014123 від 31 травня  

2013 р. 
Проходження стажування у 
Вищій банківській школі 
(м.Вроцлав, Польша) за напря-
мом «Стратегічний менеджмент 
у бізнесі» (диплом учасника) 

30. 1 

30. 2 

30. 3 

30. 8 

30. 10 

30. 13 

30.17 

 

Примітки 

Швець Г.О. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Швець Г. О. К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та США товарів, які мі-

стять об’єкти інтелектуальної власності / Г. О. Швець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелекту-

альної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 1(10), Т. 2. – С. 126-130. Index Coperni-

cus  

2. Shvets G. Confounding as a type of unfair competition (be the example of trade names) / Shvets G., Meleshko I. //  Віс-

ник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: 

ДВНЗ «Приазовський державний  технічний університет», Вип. 29. – 2015. – С. 140-145. Index Copernicus 



3. Швець Г.О. Трансфер технологій – головний механізм інноваційного розвитку України / Г. О. Швець // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазовський державний  технічний університет», Вип. 31, Т.1. – 2016. –  С. 259-266. . Index Copernicus 

4. Швець Г. О. Особливості підприємницької діяльності в сучасній економіці України / Г. О. Швець // Вісник При-

азовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазовський державний  технічний університет», Вип. 31, Т.2. – 2016. –  С. 36-42. Index Copernicus 

5. Швець Г. О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г. О. Швець, В.О. Мальцева // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 102-106. Index Copernicus 

6. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні / Г. О. Швець // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 30-38. Index Copernicus 

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Швець Г. О. К питанню щодо контролю за переміщенням через митний кордон України та США товарів, які мі-

стять об’єкти інтелектуальної власності / Г. О. Швець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуа-

льної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вип. 1(10), Т. 2. – С. 126-130.  

2. Shvets G. Confounding as a type of unfair competition (be the example of trade names) / Shvets G., Meleshko I. //  Віс-

ник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: 

ДВНЗ «Приазовський державний  технічний університет», Вип. 29. – 2015. – С. 140-145.  

3. Швець Г.О. Трансфер технологій – головний механізм інноваційного розвитку України / Г. О. Швець // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазовський державний  технічний університет», Вип. 31, Т.1. – 2016. –  С. 259-266. 

4. Швець Г. О. Особливості підприємницької діяльності в сучасній економіці України / Г. О. Швець // Вісник При-

азовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазовський державний  технічний університет», Вип. 31, Т.2. – 2016. –  С. 36-42. 

5. Швець Г. О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г. О. Швець, В.О. Мальцева // 

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 102-106.  



6. Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні / Г. О. Швець // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 30-38. 

30.8 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-дослідної теми  

- Інтелектуальна власність як складова частина стратегії розвитку підприємства (№ держреєстрації 

0114U004922, 2015 р.);  

- Глобалізація економіка: проблеми і перспективи (№ держреєстрації 0115 U004931, 2016 р.);  

- Проблеми інтелектуальної власності в умовах глобалізації (№ держреєстрації 0116 U008754, 2017 р.). 

30.13 Наявність виданих навчально- методичних посібників/посібників  для самостійної роботи студентів та дистан-

ційного навчання/конспектів лекцій/ практикумів/методичних вказівок/рекомендацій  загальною кількістю три на-

йменування 

1. Швець Г. О. Захист інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практич-

них занять з дисципліни «Захист інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелекту-

альна власність» денної та заочної форми навчання / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 16 с. – 

Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8498 

2. Швець Г. О. Захист інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного ви-

вчення дисципліни «Захист інтелектуальної власності» для студентів спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна 

власність» денної та заочної форми навчання / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 19 с. – Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8497 

3. Швець Г. О. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : конспект лекцій по дисципліні «Інтелектуальна 

власність» для студентів всіх форм навчання / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 90 с. – Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840 

4. Швець Г. О. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні вказівки з самостійного ви-

вчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів напряму підготовки 07 «Управління та 

адміністрування для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та за-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8498
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8497
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13840


очної форми навчання / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 28 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13393 

5. Швець Г. О. Ознайомча практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проходження ознайомчої прак-

тики для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / уклад. Г. О. Швець. – 

Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 13 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13620 

6. Швець Г. О. Патентознавство та авторське право [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання прак-

тичних занять з дисципліни «Патентознавство та авторське право» для студентів бакалаврів, спеціалістів та ма-

гістрів всіх напрямів підготовки та всіх форм навчання / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 18 с. – 

Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8171 

7. Швець Г. О. Патентознавство та авторське право [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної ро-

боти студентів з навчальної дисципліни «Патентознавство та авторське право» для студентів бакалаврів, спеціа-

лістів та магістрів всіх форм навчання / уклад. Г. О. Швець. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 28 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8175 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

 Стаж роботи 10 років 

 

Коротіч Г.В. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Коротіч Г.В. «Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030» : гуманістичні аспекти економічних проблем» 

// Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наукових праць. – 

Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 34. – 2017. – С. 179-185. (фахове ви-

дання, яке також включено до наукометричної бази Copernicus)  

2. Concerning the problem of man in I. A. Ilyin’s works // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs 

and innovative approach. 7
th

 edition : research articles, San Francisco, USA. – 2016. – 46-52 рр. (зарубіжне видання). 

3. Jose Ortega y Gasset’s conception of the essence of philosophy and its fundamental task // Scientific enquiry in the con-

temporary world: theoretical basiсs and innovative approach. 6
th

 edition : research articles, San Francisco, USA. – 2016. 

– 52-58 pp. (зарубіжне видання). 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13393
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13620
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8171
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8175


4. Korotich G.V. Lou Andreas-Salome about peculiarity of Friedrich Nietzsche’s philosophy // Scientific enquiry in the 

contemporary world : theoretical basiсs and innovative approach. 5th edition. Vol. 2. Humanities and social sciences: re-

search articles, B&M Publishing, San Francisco, USA. – 2015. – 12-18 pp. (зарубіжне видання) 

5. Korotich G.V. About N.A.Berdyaev’s conception the peculiarities of development of mankind // Scientific enquiry in 

the contemporary world: theoretical basics and innovative approach. 3
rd 

edition. Vol. 2. Humanities and social sciences.  

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Коротіч Г.В. (у співавторстві з Тищенко А.) Особливості аналізу Є. М. Трубецьким соціально-філософських по-

глядів Платона  // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. «Гуманітарні науки». – 2014. - № 2 

(62). – С. 17-27.  

2. Коротіч Г.В. Проблема духовності в творчості М.О.Бердяєва // Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-

Барановського. Серія «Гуманітарні науки». – 2013. – № 2 (58). – С. 85-95.  

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, вченою радою закладу осві-

ти, монографії 

Коротіч Г.В. Філософія сталого розвитку просторових систем : навчальний посібник для магістрів нефілософ-

ських спец. денної та заочної форм навчання. – Маріуполь : Поліграфічний центр ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 160 с. 

Рек. вчен. рад. ДВНЗ «ПДТУ» протокол №14 від 02.06.2017 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу осві-

ти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

Є головою методичної комісії Соціально-гуманітарного факультету ПДТУ. 6 років була головою методичної 

комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів ПДТУ.  

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання 

1. Коротич Г.В. Философия устойчивого развития пространственных систем : методические указания по само-

стоятельному изучению дисциплины «Философия устойчивого развития пространственных систем» для маги-



стров нефилософских специальностей дневной и заочной форм обучения. – Мариуполь : Полиграфический 

центр ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 71 с. 

2. Коротич Г.В. (в соавторстве с Афоновым А.П.) Философия : методические указания по самостоятельному изу-

чению дисциплины «Философия» для студентов нефилософских специальностей всех форм обучения. – Ма-

риуполь : Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 104 с. 

3. Коротич Г.В. Философия устойчивого развития пространственных систем : конспект лекций по дисциплине 

«Философия устойчивого развития пространственных систем» для магистров нефилософских специальностей 

дневной и заочной форм обучения. – Мариуполь : Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 152 с. 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїн-

ського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської сту-

дентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим сту-

дентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжна-

родних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі між-

народних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейсь-

ких іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера націо-

нальної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного коміте-

ту, суддівського корпусу 

З 2006 року є керівником філософського дискусійного клубу ДВНЗ «ПДТУ». Організувала та провела більш 

ніж 50 засідань клубу 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Коротіч Г.В. Про впровадження гуманістичних принципів навчання при викладанні філософських дисциплін // 

Университетская наука – 2015: Международная научно-техническая конференция, Приазовский государствен-

ный технический университет, г. Мариуполь, 19-20 мая 2015 г. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – Т. III. – 

С. 161-162. 



2. Коротич Г.В. Особенности образования для устойчивого развития // Международная научно-техническая кон-

ференция «Университетская наука – 2017», 18-19 мая 2017: сб. тезисов докладов в 3-х томах. Т.3. – Мариуполь : 

Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – С. 143-144. 

3. Коротіч Г.В. Основні шляхи організації ефективної самостійної роботи студентів із вивчення філософських дис-

циплін // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука – 2017», 18-19 мая 2017: сб. 

тезисов докладов в 3-х томах. Т.3. – Мариуполь : Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – С. 144-145. 

30.16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

Є головою методичної комісії Соціально-гуманітарного факультету ПДТУ. 6 років була головою методичної 

комісії з оцінювання педагогічної майстерності викладачів ПДТУ.  

Останні роки була членом комісії з прийому вступних та кандидатських іспитів з філософії в аспирантів ПДТУ 

та інших вишів. 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи понад 25 років 

 

Ташкінова О.А. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Ефективність надання соціальних послуг з працевлаштування : соціологічний аспект аналізу// Вісник Маріу-

польського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія: Збірник наукових праць. – 

Маріуполь: МДУ,   2014. - №8. -  С.109-116; 

2. Ефективність надання  соціальних послуг з первинного працевлаштування безробітним молодим фахівцям: тео-

ретико-методичний аспект аналізу// Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, куль-

турологія, соціологія: Збірник наукових праць. – Маріуполь: МДУ,   2015. - №9. -  С.222-230;  

3. Характеристика соціально-психологічного аспекту основних структурних складових інтегративних процесів ко-

мандо утворення групи// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-

верситет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 до Вип. 35. Том І (13): Тематичний випуск «Міжнародні Челпа-

нівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – с. 338-345; 



4. Формування соціально-професійної суб’єктності як спеціальної компетенції у майбутніх фахівців із соціальної 

роботи// Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – Ма-

ріуполь : МДУ, 2017. – Вип. 13. – С. 146 – 152; 

5. Соціально-професійна суб’єктність як спеціальна компетенція  фахівців із соціальної роботи: поняття та сут-

ність// Innovative Educational Technologies:Experience of the European Union Countries and its Introduction in the 

Training of Economics and Management.- Training.- Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area 

Problems, 2017. – 172 p -  139-144. 

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1.  Характеристика соціально-психологічного аспекту основних структурних складових інтегративних процесів 

командо утворення групи// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уні-

верситет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 до Вип. 35. Том І (13): Тематичний випуск «Міжнародні Челпа-

нівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – с. 338-345 

2.  Ефективність надання  соціальних послуг з первинного працевлаштування безробітним молодим фахівцям: тео-

ретико-методичний аспект аналізу// Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, куль-

турологія, соціологія: Збірник наукових праць. – Маріуполь: МДУ,   2015. - №9. -  С.222-230. 

30.3 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 внес-

ком) 

1. Социальная работа : история, теория и практика: [колект. моногр.] / В.В. Харабет, Л.М. Хижняк, А.И. Андрю-

щенко. – Мариуполь: ПГТУ, 2015.  (25 %)   

2. Соціальний захист населення сучасної України: проблеми та шляхи їх вирішення [колект. моногр.] / Андрющен-

ко А.И, Харабет В.В., И.Ф. Марченко. – Маріуполь: ПДТУ, 2017. – 246 с. (25%) 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу осві-

ти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

З 2017 року робота у ДВНЗ «ПДТУ» на посаді завідувача кафедри соціології та соціальної роботи 



30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

1. Конспект лекцій «Соціальне забезпечення населення» для студентів спеціальності «Соціальна робота».  Маріу-

поль: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 67 с. [Електроний ресурс]. Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1756 

2.  Конспект лекций «Основы социальной экологии»  для студентов специальности «Социальная работа». Мариу-

поль: ГВУЗ «ПГТУ», 2015.- 95 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7620; 

3. Конспект лекцій «Соціальна робота з різними групами клієнтів» для студентів спеціальності «Соціальна робо-

та». Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – 217 с. [Електроний ресурс]. Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2900; 

4. Вступ до спеціальності «Соціальна робота»: конспект лекцій «Вступ до спеціальності «Соціальна робота» для 

студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота» денної та заочної форми навчання. Маріуполь : ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – 114 с. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11319; 

5. Історія та теорія соціальної роботи : конспект лекцій «Історія та теорія соціальної роботи» для студентів напря-

му підготовки 231 «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 

191 с.  [Електронний ресурс].- Режим доступу: Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10084; 

6. Управління соціальним забезпеченням: конспект лекцій  «Управління соціальним забезпеченням» для студентів 

напряму підготовки 231 «Соціальна робота» денної та заочної форми навчання. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 

2016. – 150 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11288; 

7. Вступ до спеціальності : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» для 

студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота» денної та заочної форми навчання. Маріуполь : ПДТУ, 

2017. – 29 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12317 

8. Історія та теорія соціальної роботи: методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Історія та 

теорія соціальної роботи» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» денної та заочної форми навчан-

ня. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 26 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12260; 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1756
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7620
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2900
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11319
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10084
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11288
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12317
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12260


9. Історія та теорія соціальної роботи: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Історія та теорія 

соціальної роботи» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання. Марі-

уполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 38 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12867; 

10. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі: конспект лекцій  «Методика викладання фахових ди-

сциплін у вищій школі» для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота» денної та заочної форми на-

вчання. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – 90 с.  

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїн-

ського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської сту-

дентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим сту-

дентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжна-

родних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі між-

народних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейсь-

ких іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера націо-

нальної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного коміте-

ту, суддівського корпусу 

Керівництво науковим гуртком «Соціологічні дослідження» (з 2017 року) 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 10 років 

 

Лазаренко Л.М. 

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Влияние интерактивных методов на изучение иностранных языков / Л. Н. Лазаренко, І. В. Барабаш // Язык и ку-

льтура: научное издание. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т III (183). – С. 388-394 

2. Репрезентация концептов «отвага», «смелость» в русской и английской художественной речи А. С. Пушкина и 

Дж. Г. Байрона / Л. Н. Лазаренко, У. А. Карпенко // Наука и мир: Международный научный журнал, 2015. – 

№11(27). -  Том 2. – С. 30-34. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12867


3. Экспликация эмоций «радость» посредством паралингвизмов (на материале романа «Дочь снегов» Дж.Лондона) 

/ Л. Н. Лазаренко // Мовні і концептуальні картини світу: Зб.наук.пр. - Київ: Київський національний універси-

тет ім. Тараса Шевченка. ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 47. – Частина 1. – С. 599-605. 

4. Русский канон и его родственники в других языках (в поисках первокорня) / Л. Н. Лазаренко, У. А. Карпенко // 

Русский язык в поликультурном мире: Сборник научных работ. – Киев : Освита Украины, 2013. – С. 40-43. 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, вченою радою закладу осві-

ти, монографії 

1. Английский язык: учебное пособие для студентов направления подготовки «Экономика предприятий» / 

Т. І. Васильєва., Л. Н. Лазаренко – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 221 с. 

2. The Explosion: навчальний посібник / Н. А. Міхно,  Л. М. Лазаренко, Г. В. Висоцька. -  Маріуполь:  ДВНЗ 

«ПДТУ», 2014. – 135 с.  

3. Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения = Railway Transportation. 

English for specific purposes. Учебное пособие по английскому языку / Н. А. Міхно, Л. Н. Лазаренко. – Мариу-

поль : ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 114 с.  

4. Пособие по фонетике английского языка. Учебное пособие / Н. А. Міхно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ГВУЗ 

«ПГТУ», 2016. – 108 с. 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу осві-

ти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

Завідувач кафедри іноземних мов  

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 30 років 

 

Волошин В.С. 

30.2 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  

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867


1. Волошин В.С. Исследование полидисперсного течения в форсунке для подачи пылеугольного топлива в домен-

ную печь / В.С. Волошин, Р.Д. Куземко // Металл и литье Украины –  Киев: Физико-технологический институт 

металлов и сплавов НАН Украины, 2013.– №10. –  

С.15-19. 

2. Волошин В.С. Высокотемпературный массообмен и кинетика химических реакцийуглеродных частиц с газами / 

В.С. Волошин, Р.Д. Куземко // Металл и литье Украины –  Киев: Физико-технологический інститут металлов и 

сплавов НАН Украины, 2013. – №1. – С.14-26. 

3. Волошин В.С. Влияние концентрации угольного порошка на аэродинамическое сопротивление в топливной 

форсунке. / В.С. Волошин, Р.Д. Куземко // Металл и литье Украины –  Киев: Физико-технологический институт 

металлов и сплавов НАН Украины, 2013.– №12(247), С.14-2  

4. Волошин В.С. Многовекторность и индивидуализация подготовки специалистов по заказам предприятий./ Во-

лошин В.С. 

Чейлях А.П., Войцеховский К.В., Я.А.Чейлях//«Ольвийский форум-2013: стратегии стран Причерноморского ре-

гиона в геополитичкском пространстве. – Чернигов: Сб. научн. тр.. ЧГУ им. П. Могилы. 2013. Т.7.-С. 292-296. 

5. Волошин В.С.  Морская гелиобиоэлектростанция. / В.С. Волошин, Г. Б. Рязанцев, В. Г. Мнацака-

нян//Всеукраинский научно-технический журнал «Энергосбережение», 2013– №9 – С. 10-14. 

6. Волошин В.С. Мониторинг техногенного загрязнения воздушной среды города» Мариуполя./ В.С Волошин, 

Т.Г.Данилова, Н.Ю. Елистратова// Экология и промышленность. - Харьков: УкрНТЦ Энергосталь. 2014. – 

Вып.4. – С. 94-98. 

7. Волошин В.С. Влияние различных физических воздействий на газодисперсное течение в топливной форсунке 

доменной печи» / В.С. Волошин, Ю.А Зинченко, Н.В. Косолап, Р.Д. Куземко // Вісник Приазовського державно-

го технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вып. 28. – 

202 с. 

8. Волошин В.С. Экологическая безопасность глобального информационного пространства/ В.С.Волошин, И.В. 

Федосова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. –  Вып. №29, – С. 188-195. 

9. В.С.Волошин. Отходы в строительной индустрии Древнего Рима / В.С. Волошин, В.В.Харабет, В.А. Бурко // Віс-

ник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – Вып. 30.,Т.2 – С.223-226. 



10. Волошин В.С. Экологические аспекты в перспективе развития специальной экономической деятельности в Се-

верном Приазовье. /В.С. Волошин, Н.Ю. Елистратова // Вісник Приазовського державного технічного універси-

тету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вып 32. – С.143-148.  

11. Волошин В.С. Уточнение экологической парадигмы в моделях устойчивого развития территорий 

/В.С.Волошин, Н.Ю. Елистратова// Проблеми охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки. Сб. 

науч. работ УкрНДИЕП, –Харков, «Райдер»,2016. - Вып. №37. . – С. 58-64. 

12. Волошин В.С. Эколого-экономические предпосылки для создания специальной экономической зоны в Мариу-

поле. /В.С. Волошин , Н.Ю. Елистратова //. Экология и промышленность. – Харьков: УкрНТЦ Энергосталь, 

2016. – Вып. № 1. – С.14-19. 

13. Волошин В.С.Опыт обращения с отходами в пищевых технологиях / В.С. Волошин // Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – 

Вып. №34., С. 239. 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним орга-

ном виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства - з фіксованим власним 

внеском);  

1. Волошин В.С. Основи термодинаміки і кінетики сучасних сталеплавильних процесів. / В.С. Волошин, 

П.С.Харлашин, М.Я. Меджибожський // Підручник для вузів. - Маріуполь, 2013.- ДВНЗ «ПДТУ», - 200 с. (33%) 

2. Волошин В.С. Учебное пособие «Теория графов в инженерных расчетах». Підручник для вузів. - Маріуполь, 

2016.- ДВНЗ «ПДТУ», - 150 с. 

30.4 Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;  

підготовлено 2 кандидата технических наук. 

30.8 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 держбюджетних тем: 

Держбюджет за 2012 – 2013 «Інженерінг навколишнього середовища та умов праці на виробництві» № 

держ.реєстр 0112U005782 

Держбюджет за 2013 – 2014 «Дослідження впливу промисловості на довкілля та моніторинг умов праці на вироб-

ництві» № держ.реєстр 0113U006275 



Держбюджет за 2014 – 2015 «Розробка і впровадження методів і підвищення безпеки в системі «Промисловість – 

довкілля - населення»» № держ.реєстр 0114U004886 

Держбюджет за 2015 – 2016 «Дослідження і розробка заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов 

проживання в регіоні північного Приазов’я» № держ.реєстр 0115U004922 

Держбюджет за 2016 – 2017 «Питання оцінки стану навколишнього середовища і умов праці на виробництві та їх 

менеджмент» № держ.реєстр 0116U008744 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу осві-

ти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;  

 З 2003 року ректор ДВНЗ «ПДТУ» 

30.11 Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;  

член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02  у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

30.12 Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення 

1. ПУ № 90169 (Україна) «Горн агломераційної машини» / Волошин В.С. та ін..:   Заявник та патентовласник Дер-

жавний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет».: - № u201315597; за-

явл.31.12.2013; опубл. 12.05.2014, Бюл. «Промислова власність» № 9 

2. ПУ № 107434 (Україна) «Горн агломераційної машини» / Волошин В.С. та ін..:   Заявник та патентовласник 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет».: - № а201315596; за-

явл.31.12.2013; опубл. 25.12.2014, Бюл. «Промислова власність» № 24 

3. ПУ 103135 (Україна) «Спосіб модифікування сплавів на основі алюмінію за допомогою дисперсних порошків» / 

Волошин В.С. та ін..: Заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 

технічний університет».: - № u201503774; заявл.21.04.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. «Промислова власність» № 23 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання;  

1. В.С. Волошин. Сборник заданий и методических указаний для практических занятий по «Экологии» / Волошин 

В.С., Монин В.Л., Кухарь В.В., Бухаров И.И. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ» 



30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 42 роки 

 

Маслов В.О. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

8. Маслов В.А. ияние температурного поля печи на показатели термически расширенного графита. / / В.А. Маслов, 

Ю. П.  Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Вип. 36. – С. 54-61. Index Copernicus 

9. Маслов В.А. Возможность получения термографенита с магнитными свойствами из дисперсных железографи-

товых отходов металлургии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного тех-

нічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 24–

30. Index Copernicus 

10. Маслов В.А. Исследование процесса окисления дисперсних железографитовых отходов с целью получе-

ния соединений интеркалированного графита / В.А. Маслов, Ю.П. Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Віс-

ник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: 

ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Вип. 32. – С. 48-53.  Index Copernicus. 

11. Маслов В.А. Моделирование процесса карботермического самовосстановления дисперсных ЖГО в метал-

лургии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. 

Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015 – № 30. - С. 9-17. Index Copernicus. 

12. Разработка метода выбора двигателя внутреннего сгорания на основе оценки русловий теплообмена при 

модернизации и ремонте энергообразующих объектов / В.А. Маслов, И.О. Берестовой,  Г.В. Берестовая . // Віс-

ник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: 

ДВНЗ «ПДТУ», 2015 – № 30. - С.171-176. Index Copernicus. 

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

5. Маслов В.А. ияние температурного поля печи на показатели термически расширенного графита. / / В.А. Маслов, 

Ю. П.  Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Вип. 36. – С. 54-61 



6. Маслов В.А. Возможность получения термографенита с магнитными свойствами из дисперсных железографи-

товых отходов металлургии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного тех-

нічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 24–

30. Index Copernicus 

7. Маслов В.А. Исследование процесса окисления дисперсних железографитовых отходов с целью получения сое-

динений интеркалированного графита / В.А. Маслов, Ю.П. Пустовалов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2016. – Вип. 32. – С. 48-53.  Index Copernicus. 

8. Маслов В.А. Моделирование процесса карботермического самовосстановления дисперсных ЖГО в металлур-

гии. / В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Вісник Приазовського державного технічного університету. Се-

рія: Технічні науки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015 – № 30. - С. 9-17. 

9. Разработка метода выбора двигателя внутреннего сгорания на основе оценки русловий теплообмена при модер-

низации и ремонте энергообразующих объектов / В.А. Маслов, И.О. Берестовой,  Г.В. Берестовая . // Вісник При-

азовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015 – № 30. - С.171-176 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, вченою радою закладу осві-

ти, монографії 

1. Маслов В.О. Паливоспалювальні  та теплогенеруючі пристрої / В.О.Маслов. - Маріуполь.: ДВНЗ "ПДТУ.-2013. – 

189 с. Гриф МОНУ 

2. Маслов В. А. Теория горения и химико-термической переработки топлива [Электронный ресурс] : учеб. пособ. 

для вузов / В. А. Маслов. – 2-е изд. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 244 с. Рек. вчен. рад. ДВНЗ «ПДТУ» протокол 

№ 12 від 28.05.2015. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/  

3. Маслов В.А. Теплотехника для металлургов / В.А. Маслов.- Маріуполь.: ДВНЗ "ПДТУ.-2017. – 197 с. Рек. вчен. 

рад. ДВНЗ «ПДТУ» протокол №5 від 30.11.2017 

30.7 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 розро-

блення стандартів вищої освіти України 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/


Робота у складі експертної ради «Матеріалознавство та металургія» з питань проведення експертизи дисерта-

цій МОН у 2013-2014 рр.  

Робота у складі трьох експертних комісій у 2013-2017 рр. 

30.8 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 держбюджетних тем: 

за 2013–2014 «Теплотехнологічні та газодинамічні питання в металургійних агрегатах», № держ.реєстр 

0113U007317 

за 2014–2015 «Теплотехнологічні питання в металургійних печах», № держ.реєстр 0114U004901 

за 2016–2017  «Дослідження ефективності роботи теплоенергетичних систем металургійного та комунального го-

сподарства з метою енерго-та ресурсозбереження», № держ.реєстр 0115U004942 

Є членом редакційної колегії Збірника наукових праць «Вісник ПДТУ», який включено до переліку наукових 

фахових видань України. 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу осві-

ти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

З 1995 по 2016 рік завідувач кафедри Теплофізики та теплоенергетики металургійного виробництва. 

30.11 Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради 

Вчений секретар  спеціалізованої вченої ради Д12.052.01 у 1995-2016 р;  

з 2017 року член спеціалізованої вченої ради Д12.052.01. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

10. Энергетический менеджмент [Электронный ресурс] : методические указания и тестовые вопросы для подго-

товки к вступительному экзамену для поступающих в магистратуру по специальности 8.05060105 «Энергети-

ческий менеджмент» / сост. В. А. Маслов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 95 с. – Режим доступа: 



http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10232 

11. Теория горения и химико-термической переработки топлива [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторной работы по курсу «Теория горения и химико-термической переработки топлива» для 

студентов специальности 7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост. В. А. Маслов. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 16 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8272 

12. Определение теплоты сгорания твердого топлива [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию лабораторной работы  по курсу «Теория горения и химико-термической переработки топлива» для студен-

тов специальности 7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост. В. А. Маслов. – Ма-

риуполь : ПГТУ, 2015. – 20 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8273 

13. Розрахунки паливоспалюючих та топкових камер [Електронний ресурс] : методичні вказівки по виконанню ла-

бораторного практикуму з технічного аналізу палива з курсу «Розрахунки паливоспалюючих та топкових ка-

мер» для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» та 6.050401 «Металургія» денної та 

заочної форм навчання / уклад. В. О. Маслов. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 45 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12226 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу 

Робота у складі оргкомітету, журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2008-2017 р.; 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10232
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8272
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8273
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12226


14. Маслов, В. А. Источники и ресурсы железографитовых отходов на металлургических предприятиях [Электрон-

ный ресурс] / В. А. Маслов, Л. А. Трофимова, Л. А. Дан // Тепло- и массообменные процессы в металлургиче-

ских системах : материалы IX Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 9–11 сентября 2015 г.) : в 2 т. –  

Мариуполь, 2015. – Т. 1. – С. 147–150. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10008 

15. Маслов, В. А. Сравнение физико-химических свойств дисперсных ЖГО миксерного отделения и отделения де-

сульфурации [Электронный ресурс] / В. А. Маслов, Л. А. Трофимова, Л. А. Дан // Тепло- и массообменные про-

цессы в металлургических системах : материалы IX Междунар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 9–11 сентября 

2015 г.) : в 2 т. – Мариуполь, 2015. – Т. 1. – С. 151–155. – Режим доступа: 

http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10009 

16. Маслов В.А. Получение магнитного термографенита из дисперсных железографитовых отходов металлургиче-

ского производства / В. А. Маслов, Л. А. Трофимова, Л. А. Дан // Коллективная монография «Теплотехника, 

энергетика и экология в металлургии» в 2-х кн. под общ. Ред. Пройдака Ю.С.Кн.2. – Дніпро.: Нова ідеологія. - 

2017. – С. 276-278. 

17. Маслов В.А. Переработкаи утилизация железографитовых отходов металлургического производства /  

В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан // Литье и металлургия. – Минск, 2018. - №1(90) . – С.96-99 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 46 років 

 

Куземко Р.Д. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

8. Kharlashin, P.S., Kharin, A.K., Kuzemko, R.D., Kalimullin, R.F., Protopopov, E.V. Influence of heating on the 

interactions within the gas suspension in the guniting lance // Steel in Translation. – 2013. - № 43 (12). - PP. 783-787. 

Scopus 

9. Kharlashin, P.S., Mohammed, A.K., Kuzemko, R.D., Kharin, A.K. Influence of heat supply on the hydrodynamics of 

gas suspension motion in shotcrete - Variable-delivery tuyere // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. - (5). - с. 71-

77. Scopus 

10. Kalinchak V.V., Chernenko A.S., Zinchenko Yu., Kuzemko R.D. Combustion and spontaneous extinction of pulverized 

coal particles // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – № 10. – P. 238-244. Scopus 

http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10008
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/10009
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6603225962&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56421412800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=7801611260&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=8261072000&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84911392006&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0af082eb4018afa2653c5110a252658a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287801611260%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84911392006&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0af082eb4018afa2653c5110a252658a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287801611260%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100197765?origin=resultslist


11. Kalinchak V.V, Zinchenko Y.A., Chernenko A.S, Kuzemko R.D. Analytical determination of the ignition temperature 

and the extinction of carbon particles based on thermal radiation and parallel reactions. // Metallurgical and Mining 

Industry. – 2015.   – №8. – P. 568- 575.  Scopus 

12. Kharlashin, P.S., Kuzemko, R.D., Protopopov, E.V., Feiler, S.V., Kharin, A.K. Adding slag to a supersonic jet in an 

oxygen converter // Steel in Translation. – 2015. - № 45(2). - С. 100-104. Scopus 

13. Kharlashin P.S., Kuzemko R.D., Sinelnikov V.O. Influence Of Different Factors And Physical Impacts On The Power 

Of Flowing Supersonic Jet During Slag Spraying In The Converter // New Developments In Mining Engineering: Taylor 

& Francis Group, A Balkema Book. – London. – 2015. – P. 597-602. Index Copernicus 

14. Харлашин П.С., Ассиил Кадхим Мохаммед, Куземко Р.Д. Влияние концентрации порошка на течение газовзвеси 

в торкрет-фурме 160 т конвертера // Сталь. –2015. – № 4.– С. 21 - 25. РИНЦ 

30.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

10.  Косолап Н.В., Куземко Р.Д. Исследование газодисперсного течения  в форсунке для подачи топлива в домен-

ную печь.  // Металл и литье Украины. –2013г. – №1. –С. 15-18. 

11.  Косолап Н.В., Куземко Р.Д.  Исследование межфазного взаимодействия в потоке вдуваемого через форсунку 

пылеугольного топлива. //  Металл и литье Украины. –2013г. –№8. –С. 7-12. 

12.  Волошин В.С., Зинченко Ю.А., Куземко Р.Д., Курпе А.Г. Исследование полидисперсного течения в форсунке 

для подачи пылеугольного топлива в доменную печь  // Металл и литьё  Украины. –2013г. –№10.– С.15–20 

13.  Харлашин П.С., Куземко Р.Д., Ассил Кадхим Мохаммед. Исследование поперечных сил в  газодисперсных по-

токах. //  Металл и литье Украины. –2013г.–№11. – С.3–8. 

14.  Калинчак В.В., Зинченко Ю.А., Черненко А.С., Волошин В.С., Куземко Р.Д.    Высокотемпературный массооб-

мен и кинетика химических реакций углеродных частиц с газами. // Металл и литьё  Украины.–2013г. –№11. – 

С.14–24. 

15.  Калинчак В.В., Зинченко Ю.А., Черненко А.С., Куземко Р.Д. Оценка доли выгорания частиц пылеугольного то-

плива в фурменном очаге. // Металл и литьё  Украины. – 2013. –№12. – С.16-19. 

16.  Калинчак В.В., Зинченко Ю.А., Черненко А.С., Куземко Р.Д. Влияние диаметра и температуры пористых угле-

родных частиц на высокотемпературную кинетику образования оксида углерода и углекислого газа // Межве-

домственный научный сборник. Физика аэродисперсных систем. – 2013. Выпуск 50. – С. 69–85.                                                                                                                                                                                                                   

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6603225962&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=7801611260&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=6603559891&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=26535639200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=8261072000&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84930205539&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0af082eb4018afa2653c5110a252658a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287801611260%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84930205539&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0af082eb4018afa2653c5110a252658a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%287801611260%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/4900153101?origin=resultslist


17.  Калинчак В. В., Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. Влияние начальных параметров газа и частиц 

пылеугольного топлива на характеристики их горения в фурменном очаге // Физика аэродисперсных систем. – 

2015. –  Вып. 52. – С. 71 – 87. 

18.  Калинчак В.В., Черненко А.С., Куземко Р.Д. Влияние зольности пылеугольного топлива на  характеристики его 

сгорания в пределах фурменной зоны // Физика аэродисперсных систем. – 2016. –  Вып. 53. – С. 54 – 68. 

30.8 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 держбюджетної теми: 

2015–2017 «Розвиток теорії та технології вдування пиловугільного палива і порошкоподібних матеріалів в до-

менні печі й інші металургійні агрегати» № держ.реєстр 0115U000166. 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

4. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной ра-

боты № 42 по курсу «Техническая термодинамика» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная 

теплотехника» всех форм обучения / сост. Р. Д. Куземко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 25 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8278 

5. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной рабо-

ты № 60 по курсу «Техническая термодинамика» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная теп-

лотехника» всех форм обучения / сост. Р. Д. Куземко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 14 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8284 

6. Харлашин П.С., Куземко Р.Д. Металлургия стали. Том II. Сборник задач – Донецк.: «Норд  компьютер». – 2013. 

– 637 с. (50 %) 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість три публікації 

4. Решение некоторых экологических проблем путем совершенствования технологии раздувки шлака в конвертере 

[Электронный ресурс] / П. С. Харлашин, Р. Д. Куземко, Д. Калиш, В. О. Синельников, Ассиил Кадхим Мохам-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8278
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8284


мед // Спеціальна металургія : вчора, сьогодні, завтра : матеріали XIV Всеукр. науково-практ. конф. (Київ, 19 

квітня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 963–972. – Режим доступу: http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours- 2016.pdf 

5. Wiczeslaw S. Woloszyn, Yuriy Zinchenko, Ruslan D. Kuzemko, Andrzej Gawdzik. Modelowania przepływu  gazowej 

zawiesiniy pylu węglowego przez palnik zasilający wielki piec // Tom LXXXII (82) MARZEC 2015 “Hutnik”. – 2015. 

– № 3. p. 198-201. 

6.  Харлашин П.С., Куземко Р.Д. Металлургия стали. Том II. Сборник задач – Донецк.: «Норд  компьютер». – 2013. 

– 637 с. (50 %) 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 51 рік 

 

Шаламов Ю.М. 

30.8 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 госпдоговірної теми: 

2013–2014 «Розробка і впровадження заходів з удосконалення технології виплавки напівспокійної низькокремни-

стої сталі та нагріву злитків в колодязях, що забезпечують поліпшення якості металопрокату» № дог. 1259 від 

25.03.2013 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

8. Анализ и экспертиза проектов энергоснабжения [Электронный ресурс] : методические указания по самостоя-

тельному изучению дисциплины «Анализ и экспертиза проектов энергоснабжения» для студентов направления 

подготовки 144 «Теплоэнергетика» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 14 

с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11381 

9. Методы энергетического анализа в теплотехнологиях [Электронный ресурс] : методические указания по само-

стоятельному изучению дисциплины «Методы энергетического анализа в теплотехнологиях» для студентов 

специальности 144 «Теплоэнергетика» всех форм обучения / сост. Ю. А. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 

12 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11369 

http://www.fhotm.kpi.ua/labours/labours-%202016.pdf
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11381
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11369


10. Теория теплопереноса и теплотехника [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельно-

му изучению дисциплины «Теория теплопереноса и теплотехника» для студентов специальности 136 «Метал-

лургия» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 14 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14171 

11. Методы энергетического анализа в теплотехнологиях [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению практических работ «Методы энергетического анализа в теплотехнологиях» для студентов направ-

ления подготовки 144 «Теплоэнергетика» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 

2016. – 23 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12826 

12. Теория теплопереноса и теплотехника [Электронный ресурс] : методические указания по выполнениию 

практических работ по курсу «Теория теплопереноса и теплотехника» для студентов специальности 136 «Ме-

таллургия» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 35 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13677 

13. Теория и технология нагрева стали [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению домаш-

них расчетных работ по курсу «Теория и технология нагрева стали» для студентов направления подготовки 

6.090406 «Промышленная теплотехника» дневной и заочной форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь 

: ПГТУ, 2017. – 45 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12228 

14. Теория теплопереноса и теплотехника [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению до-

машних расчетных работ по курсу «Теория теплопереноса и теплотехника» для студентов специальности 136 

«Металлургия» всех форм обучения / сост. Ю. Н. Шаламов. – Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 47 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13920 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість три публікації 

3. Шаламов Ю.Н. Совершенствование технологии нагрева горячих слитков в рекуперативных печах / Ю.Н. Шала-

мов // 17-я Международная конференция «Теплотехника и энергетика в металлургии». – Днепропетровск. : 

НМетАУ. – 2014. - С. 188-190. 

4. Шаламов Ю.Н. Двустадийная теплотехнология нагрева слитков холодного посада  /Ю.Н. Шаламов // 17-я Меж-

дународная конференция «Теплотехника и энергетика в металлургии». – Днепропетровск.: НметАУ. – 2014. - С. 

86-88. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14171
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12826
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13677
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12228
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13920


5. Курпе А.Г. Эволюция теплотехнологии нагрева металла в производстве стальных горячекатаных рулонов / А.Г. 

Курпе, Ю.Н. Шаламов, Б.В. Изотов, Р.В. Литовчук //Коллективная монография «Теплотехника, энергетика и эко-

логия в металлургии» в 2-х кн. под общ. Ред. Пройдака Ю.С.Кн.1. – Дніпро.: Нова ідеологія. - 2017. – С.134-138. 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років  

Стаж роботи 45 років 

 

Хаджинов О.С. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Хаджинов А. С. Развитие методов контроля энергоэффективности промышленного предприятия в системе энер-

гетического менеджмента Украины / А. С. Хаджинов // Вісник Приазовського державного технічного 

університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – Вип. 31, Т. 2. – С. 63–70. – (Серія : Економічні 

науки). Index Copernicus 

2. Хаджинов А. С. Оптимизация технологии сушки и нагрева сталеразливочных ковшей на МК «Азовсталь» / А. С. 

Хаджинов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріу-

поль, 2017. – Вип. 35. – С. 65–70. – (Серія : Технічні науки). Index Copernicus 

30.8 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 госпдоговірної теми  

2015 «Дослідження і розробка заходів щодо забезпечення повного паро видалення з бункеру ЗВО МБЛЗ  № 6 

«ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», договір № 15/148Н від 17.12.2015 р. 

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

Виконавчий директор Інституту енергозбереження та енергоменеджмента ДВНЗ «ПДТУ» з 2002 р. 



30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

5. Теоретические основы тепломассообмена [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабо-

раторной работы № 25 по курсу «Теоретические основы тепломассообмена» для студентов специальности 

7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост. А. С. Хаджинов. – Мариуполь : ПГТУ, 

2015. – 12 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8283 

6. Теоретические основы тепломассообмена [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабо-

раторной работы № 22 по курсу «Теоретические основы тепломассообмена» для студентов специальности 

7.05040106 «Промышленная теплотехника» всех форм обучения / сост.: А. С. Хаджинов, Г. В. Берестовая. – Ма-

риуполь : ПГТУ, 2015. – 13 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8280 

7. Методы контроля эффективности энергоиспользования [Электронный ресурс] : методические указания по вы-

полнению практических занятий по дисциплине «Методы контроля эффективности энергоиспользования» для 

студентов специальности 144 «Теплоэнергетика» дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост. А. С. 

Хаджинов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 50 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11276 

8. Методы контроля эффективности энергоиспользования [Электронный ресурс] : методические указания к вы-

полнению курсовой работы по дисциплине «Методы контроля эффективности энергоиспользования» для сту-

дентов специальности 144 «Теплоэнергетика» дневной, заочной и ускоренной форм обучения / сост. А. С. Хад-

жинов. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 26 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10581 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи  42 роки 

 

 Ленцов І.А. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

4. Ленцов, И. А. Анализ практического использования шахтного охладителя извести конструкции ООО СНПП 

«Известа» в условиях комбината «Азовсталь» / И. А. Ленцов, Д. И. Ленцов // Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2013. – Вип. 27. – С. 124–129. – (Серія : 

Технічні науки). Index Copernicus 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8283
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8280
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11276
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10581


5. Successful cooperation of PSTU shei scientists with Japan. Cheiliach A.P., Lentsov I.A., Yefremenko V.S. Proceedings 

of International Ukrainian-Japanese Conference of Scientific and Industrial Cooperation. 2013. Odessa ONPU. P.51-53. 

6. Ленцов, И. А. Тепловой баланс вращающейся печи для обжига известняка и его анализ / И. А. Ленцов, А. В. 

Сущенко, Д. И. Ленцов // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / 

ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 29. – С. 103-112. – (Серія : Технічні науки). Index Copernicus 

30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, вченою радою закладу осві-

ти, монографії 

2. Логутова Т.Г. Механізм інноваційного розвитку регіону на основі використання внутрішніх ресурсів: моног-

рафія / Т.Г. Логутова, О.М. Анісімова, І.А. Ленцов, О.С. Картечева. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – 303 с. 

Рек. вчен. рад. ДВНЗ «ПДТУ» протокол № 13 від 13.06.2013 р. (25%). 

 30.5 Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи 

Наукове керівництво від ДВНЗ "ПДТУ" Міжнародним проектом KYV178 "Українська ініціатива з підвищення 

впевненості (UCBI), що реалізується Кімонікс Інтернешнл Інк, за підтримки USAID (США)" - 2017 рік. 

    Наукове керівництво від ДВНЗ "ПДТУ" Міжнародним проектом EST012 "Зміцнення громадської довіри" 

(UCBI II) "Маріупольський Центр Інноваційного Підприємництва" - 2017-2018 рік.  

30.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу осві-

ти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здо-

бувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відді-

лу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу осві-

ти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника 

 З 2009 року проректор з наукової роботи ДВНЗ «ПДТУ» 

30.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанцій-

ного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три наймену-

вання: 

4. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы 

№ 1а по курсу «Механика жидкости и газа» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная тепло-

техника» всех форм обучения / сост. И. А. Ленцов. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 34 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8285 

5. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8285


№ 1в по курсу «Механика жидкости и газа» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная тепло-

техника» всех форм обучения / сост. И. А. Ленцов. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 34 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8279 

6. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы 

№ 6а по курсу «Механика жидкости и газа» для студентов специальности 7.05040106 «Промышленная тепло-

техника» всех форм обучения / сост.: И. А. Ленцов, Г. В. Берестовая. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 22 с. – Режим 

доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8274 

30.14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 

постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу  

Наукове керівництво студентської Стартап школи в рамках діючого Центру Інноваційного Підприємництва, за 

підтримки USADI (США) 

30.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількість три публікації 

4. Инновационные технологии в производстве чугуна и стали [Электронный ресурс] / В. С. Волошин, П. С. Хар-

лашин, В. Н. Евченко, И. А. Ленцов // Тепло- и массообменные процессы в металлургических системах : мате-

риалы IX Междунар. научно- техн. конф. (Мариуполь, 9–11 сентября 2015 г.) : в 2 т. – Мариуполь, 2015. – Т. 1. – 

С. 6–9. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/9925 

5. Ленцов, І. А. Системний підхід до енергооптимізації процесів виробництва та використання конвертерного вап-

на [Електронний ресурс] / І. А. Ленцов, А. В. Сущенко, Д. І. Ленцов // Университетская наука – 2015 : Между-

нар. научно-техн. конф. (Мариуполь, 19–20 мая 2015 г.) : тез. докл. : в 4 т. / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2015. – 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8279
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8274
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/9925


Т. 1. – С. 165–167. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7556 

6. 3 Моделирование течения в пневмотранспортных системах сложного профиля [Электронный ресурс] / И. А. 

Ленцов, Д. Н. Шмельков, Р. Д. Куземко, В. М. Горевой // Университетская наука – 2015 : Междунар. научно-

техн. конф. (Мариуполь, 19–20 мая 2015 г.) : тез. докл. : в 4 т. / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2015. – Т. 1. – С. 

186–189. – Режим доступа: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7574 

2  Створення та підтримка в актуалізованому стані електронного посібника по нормативно-правовій базі з 

енергозбереження "Бібліотека енергоменеджера". 

30.17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

Стаж роботи 38 років 

 

Калінін О.В. 

30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

1. Калінін О. В. Шляхи управління фінансовим капіталом об’єднань підприємств та їх удосконалення / 

О. В. Калінін // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових 

праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. 2, Т. 1. – C. 58-61. (Index Copernicus) 

2. Калінін О.В. Операційний менеджмент якості на підприємствах в межах реалізації його інноваційного розвитку 

/ О.В. Калінін // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових 

праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 2, Т. 1. – С. 197 – 203. (Index Copernicus) 

3. Калінін О.В. Шляхи підвищення мотивації персоналу як фактор зміцнення конкурентоспроможності українсь-

ких підприємств / О.В. Калінін // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 

инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2014.– Т.2– С. 135 – 139. 

4. Калінін О.В. С. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні / В.В. Гон-

чар,  О.В. Калінін// Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. 

пр. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний  технічний університет»,– 2014. – Вип. 28. – С. 227 - 233 

(Index Copernicus) 

5. Калінін О.В. Perspectives of diversification in the present stage of the economic development / О.В. Калінін // Тео-

ретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. пр.  – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2014. – Вип. 1(10), Т. 1. – С. 297 – 304. (Index Copernicus) 

http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7556
http://eir.pstu.edu/handle/123456789/7574


6. Калінін О.В. Marketing aspects of steady growth business strategy / В.В. Гончар,  О.В. Калінін// Економічний вісник 

Донбасу : Науковий журнал. 2015. № 4 (42) 2015. ─ С. 131-135. / GoogleScholar. 

7. Калінін О.В. Стимулювання розвитку маркетингової діяльності підприємств України / О.В. Калінін // Теоретич-

ні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – Вип. 15. –С. 54 – 58.( Index Copernicus ) 

30.2 Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України 

1. Калінін О. В. Шляхи раціоналізації структури капіталу компанії у межах її стратегічного розвитку / 

В. В. Гончар, О. В. Калінін // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-

Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сборник научных тру-

дов. – Албена-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2012. –  C. 99-102.  

2. Калінін О. В. Шляхи оптимізації фінансування інноваційних проектів на промислових підприємствах 

України / О. В. Калінін // Вісник Донецького національного університету. Серія В: економіка і право. Спецви-

пуск. - 2012. – Т. 1. – С. 344-348.  

3. Калінін О. В. Аналіз методів залучення капіталу промисловими компаніями / О.В. Калінін // Економічний 

аналіз: Збірник наукових праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 

економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10, Ч. 4. – С. 131-134.  

4. Kalinin O. V. Benefits of an IPO for the company’s capital structure / O. V. Kalinin // Problems and prospectives of de-

velopment of the cooperation between south-eastern European countries within the framework of black sea economic 

cooperation: collection of scientific works of Tenth international jubilee scientific and practical conference. – Svishtov, 

2012. - V. 1. - P. 189-197. 

5. Калінін О.В. Перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні / О.В. Калінін // Проблемы и перспекти-

вы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического 

сотрудничества и ГУАМ.- сб. науч тр. – Ростов-на-Дону-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – С.  181 

– 185. 

6. Калинин А.В.. Исследование транснационализации экономической деятельности как фактора конкурентоспо-

собности в условиях глобализации / А.В.Калинин //. European practices and national reflections in the planning: In-

ternational jubilee scientific – practical conference, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, 24 – 25 



April 2015. – Collection of Scientific Works –  Svishtov, Bulgaria: D.A. Tsenov Academy of Economics, 2015. – P. 96 

– 103.  

7. Kalinin O. V. Influence of CSR strategies on business management / Kamyshnikova E., Kalinin O. V. // 3
rd

 International 

multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016, Economics and tourism, 24 – 30 August, 

2016, Albena Bulgaria. – С. 576–582. 

8. Kalinin O. V. Analysis of the marketing management influence on the investment attractiveness of industrial enterprises 

/ Gonchar V.V., Kalinin O. V. // Current Challenges for the Financial Science in Changing Europe : International Scien-

tific and Pract. Conf. , Svishtov, (7–8 April 2017 ) : сб. докл. – Свищов, 2017. – С. 576–582. 

30.3 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 вне-

ском); 

1. Калінін О.В. Інформаційно–комунікативна стратегія розвитку підприємств. Монографія // Т 11 Теорія і практика 

діяльності підприємств: монографія в двох томах. Т.2 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Сав-

чук, Л. М. Бандоріної . – Дніпро: Пороги, 2017. – 456 с. ( розділ 11.2 С. 394-416). – співавтор Мальцев М.М. 

30.8 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; 

Виконання функцій відповідального виконавця наукових тем кафедри маркетингу та бізнес–адміністрування 

ДВНЗ «ПДТУ» «Дослідження розвитку маркетингу Донецького регіону» (2014-2015 рр., номер державної 

реєстрації 0114U004921); «Формування маркетингової концепції бізнес-структур» (2015-2016 рр., номер 

державної реєстрації 0115U004924). 

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри економіки підприємств ДВНЗ «ПДТУ»: 

«Стратегічний розвиток підприємства в умовах економічної глобалізації» (2013-2014 рр., 0113U007297). 

30.10 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; 

 У 2013 р. – виконування функцій заступника декану Інженерно-педагогічного факультету ДВНЗ «ПДТУ». 



 



Таблиця 4 

ВІДОМОСТІ  

про якісний склад випускової кафедри Промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання  

 із спеціальності 144 «Теплоенергетика» із освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент 
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові ви-

кладача 

Найме-

нування по-

сади (для 

суміс- ників 

– місце ос-

новної ро-

боти, на-

ймену-вання 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викла-

дач (рік закін-

чення, спеціаль-

ність, кваліфіка-

ція згідно з до-

кументом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і наймену-

вання наукової спе-

ціальності, тема ди-

сертації, вчене 

звання, за якою ка-

федрою (спеціаль-

ністю) присвоєно 

Найменування 

всіх навчальних 

дисциплін, які за-

кріплені за викла-

дачем, та кіль-

кість лекційних 

годин з кожної 

навчальної дис-

ципліни 

Інформація про наукову діяль-

ність (основні публікації за на-

прямом, науково-дослідна ро-

бота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про під-

вищення кваліфі-

кації викладача 

(найменування за-

кладу, вид докуме-

нта, тема, дата ви-

дачі) 

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

1 Бежан 

Володимир 

Андрійович 

 

Завідувач 

кафедри, 

доцент 

 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1979 

Промисловий 

транспорт, ін-

женер промис-

лового транс-

порту 

Кандидат технічних 

наук, 05.05.03 Теп-

лові двигуни, «Під-

вищення експлуата-

ційної паливної еко-

номічності трактор-

них дизелів при се-

зонній зміні темпе-

ратур навколишньо-

го середовища»    

Другий магістерсь-

кий рівень, спеціа-

льність 144 Тепло-

енергетика (ОПП 

Теплоенергетика) 

1. Планування, ор-

ганізація та еконо-

міка НДРС(16) 

2. Використання 

нетрадиційних і 

вторинних джерел 

енергії (16) 

3. Методи термо-

динамічного та те-

хніко-економічного 

аналізу в теплоене-

ргетиці (16)  

4. Надійність робо-

ти теплоенергетич-

них установок (32) 

1. Пат. 122796 Україна, МПК
51

 

Спосіб протикорозійної протина-

кипної обробки води в системах 

опалення з водяним теплоносієм / 

В А. Бежан, О.В. Кленін, Т.І. Са-

лашенко, власник В.А. Бежан. -  

№ U 2017 08021: заявл: 01.08.2017: 

опубл. 25.01.2018. Бюл. № 2. 

2. Пат. 123901 Україна, МПК
51

 

Спосіб протитечійного та іонооб-

мінного очищення води 

 / В.А. Бежан, О.В. Кленін, Т.І. Са-

ташенко, власник В.А. Бежан. -  

№ U 2017 09931: заявл: 13.10.2017: 

опубл. 12.03.2018. Бюл. № 5. 

3. Бежан В. А. Переоценка причин 

и последствий повышенной корро-

зионной агрессивности химочи-

щенной воды в энергосистемах 

металлургических комбинатов / 

ІПК ДВНЗ «ПДТУ», 

свідоцтво 

12СПК 841844  «Пла-

нування, організація 

та економіка науко-

вих досліджень в теп-

лоенергети-ці»  

від 02.09.15 р.,  

пр. №185-07 

 



5. Екологічні, тех-

нічні та економічні 

проблеми розвитку 

України (16) 

В.А. Бежан, В.И. Цыганов, В.М. 

Житаренко //Коллективная моно-

графия «Теплотехника, энергетика 

и экология в металлургии» в 2-х 

кн. под общ. ред. Пройдака Ю. 

С.Кн.1. – Дніпро.: Нова ідеологія. - 

2017. – С.21-26. 

2. 4. Бежан В. А. Технология очистки 

и профилактика загрязнения паро-

генерирующих поверхностей кот-

лов методом дискретного режима 

внутрикотловой обработ-ки воды / 

В.А. Бежан, В.И. Цыганов, В.М. 

Житаренко //Коллектив-ная моно-

графия «Теплотехника, энергетика 

и экология в металлургии» в 2-х 

кн. под общ. ред. Пройдака Ю. С. 

Кн.1. – Дніпро.: Нова ідеологія. - 

2017. – С.27-31. 

5. Бежан В. А. Целесообразность 

применения полиаминных режи-

мов на котлах металлургических 

ТЭЦ. / В. А. Бежан, В. И. Цыганов, 

В. М. Житаренко, М. В. Медведева 

//Коллективная монография «Теп-

лотехника, энергетика и экология в 

металлургии» в 2-х кн. под общ. 

ред. Пройдака Ю. С.Кн.1. – Дніп-

ро.: Нова ідеологія. - 2017. – С.32-

37. 
6. Бежан В.А.К целесообразности 
применения полиаминных режи-
мов на котлах среднего давления 
/Университетская наука-2016: 
Международная научно-техн. 
конф. Приазовский государствен-
ный технический университет, 
г.Мариуполь, 19-20 мая 2016. - 



Мариуполь:  ГВУЗ «ПГТУ», 2016. 
– Т. I. – С. 181-183. 
7.Бежан В.А. Применение испари-
телей мгновенного вскипания в 
системах водоподготовки /Универ-
ситетская наука-2016: Междуна-
родная научно-техн. конф. Приа-
зовский государственный техниче-
ский университет, г.Мариуполь, 
19-20 мая 2016. - Мариуполь:  
ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – Т. I. –  
С. 183-185. 
8.Бежан В.А. Экономическая целе-
сообразность применения  полиа-
минных режимов на котлах сред-
него давления/ международная 
конференція "Маркетингові кому-
нікації та логістика у сфері техно-
логій енергозбереження в Україні 
та світі": Сбірник тезісів доповідей 
Дніпро: ДНУ ім. Олеся Гончара, 
2016.- I.II.-C- 90-95. 
9. Методическиеуказания к выпо-
лнению курсового проекта к курсу 
«Теплотехнологи-ческие процессы 
и установки». Мариуполь: ПГТУ, 
2010. – 63 с.(співавтор) 
10. Паровые турбины ТЭЦ : Посо-
бие по самостоятельной работе 
для студентов всех форм обучения 
специальности 7.05060101 – теп-
лоэнергетика Маріуполь : ДВНЗ 
«ПДТУ», 2014.(співавтор) 

2 Євченко 

Віталій  

Миколайович 

 

Доцент  

 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1973 

Автоматизація 

виробничих 

процесів, інже-

Кандидат технічних 

наук, 05.16.02 Мета-

лургія чорних мета-

лів, «Дослідження 

взаємодій газового 

струменя з розплавом 

Перший бакалавр-

ський рівень галузі 

14 Електрична ін-

женерія  спеціаль-

ності 144 Теплое-

нергетика: 

1. Терминологический словарь те-

плоэнергетика. Уч.пособие. Мари-

уполь: ПГТУ, 2011. – 400 с. Гриф 

МОНУ. 

2.Паровые турбины ТЭЦ : Пособие 

по самостоятельной работе для 

Посвідчення МОНУ 

 № 18 

«Нормативні акти 

МОН України з ор-

ганізації навчального 

процесу та БЖД» 



нер автомати-

зації металур-

гійного вироб-

ництва 

з метою підвищення 

стійкості та продук-

тивності сталеплави-

льних агрегатів», 

професор ПДТУ з 

2006 

1.Нагнітачі та теп-

лові двигуни (54) 

2.Парові турбіни 

ТЕС (32) 

 

Другий магістерсь-

кий рівень, спеціа-

льність 144 Теплое-

нергетика (ОПП Те-

плоенергетика) 

3. Газотурбінні та 

парогазові установ-

ки ТЕС (32) 

 

 

студентов всех форм обучения 

специальности 7.05060101 – теп-

лоэнергетика (Бежан В.А.) Маріу-

поль : ДВНЗ «ПДТУ», 2014 

3. Фурмена головка з суцільним 

сопловим блоком. Патент на вина-

хід 94188 України, МПК С21С 

5/48 заявл. 06.04.2010; опубл. 

11.04.2011, Бюл. № 7 

4. Багатосоплова фурма стале-

плавильного агрегату. Патент на 

винахід 102034 України, МПК 

С21С 5/48; F27B 1/16 заявл. 

19.03.2012; опубл. 27.05.2013, 

Бюл. № 10 (Сущенко А.В.,  

Гриценко А. С.) 

5. .Исследование нестационарных 

эффектов при истечении газа в 

жидкость (Ф.И.Лухтура, Л.В. Клу-

бковская)  Международ. научн. -

техн. конф. «Университеткая наука 

– 2014»: Сб. тез. докл. Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – Т. II. – С. 

17-19. 

6. Инновационные технологии в 

производстве чугуна и стали 

[Электронный ресурс] / В.С. Во-

лошин, П.С. Харлашин,  

В.Н. Евченко, И.А. Ленцов // Теп-

ло- и массообменные процессы в 

металлургических системах: мате-

риалы IX Междунар. научно- техн. 

конф. (Мариуполь, 9–11 сентября 

2015 г.) : в 2 т. – Мариуполь, 2015. 

– Т. 1. – С. 6–9 

від 11.10.17 



3 Маслов 

Володимир 

Олександрович 

професор  Ждановський ме-

талургійний ін-

ститут у 1970 р. 

Фізико-хімічні 

дослідження ме-

талургійних про-

цесів, інженер-

металург 

Доктор технічних на-

ук, 05.16.02 – металу-

ргія чорних металів,  

тема дисертації “Фи-

зико-химические за-

кономерности и ресу-

рсосберегающая тех-

нология получения 

дисперсных железных 

и железографитовых 

материалов в грави-

тационно-падающем 

и вибро- и электрови-

бро-кипящем слоях”, 

професор кафедри те-

плофізики та теплое-

нергетики металургій-

ного виробництва 

Перший бакалаврсь-

кий рівень галузі 14 

Електрична 

інженерія  

спеціальності 144 

Теплоенергетика: 

1. Тепломасообмін 

(86) 

2. Розрахунки 

пальвоспалюючих 

приладів та топко-

вих камер (28) 

 

Другий магістерсь-

кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетичний 

менеджмент) 

1. Тепломасооб-

мінні процеси і те-

хнології (32) 

2. Енергозбережен-

ня та енергомене-

джмент за напряма-

ми (32) 

(ОПП Теплоенерге-

тика) 

3. Теплоенергетичні 

системи промисло-

вих підприємств 

(32) 

 

 

1. Маслов В.О. Паливоспалювальні 
та теплогенеруючі пристрої /В.О. 
Маслов. – Маріуполь.: ДВНЗ 
«ПДТУ. – 2013. – 189 с. Гриф  
МОНУ 
2. Маслов В.А. Моделирование 
процесса карботермического само-
восстановления дисперсных желе-
зографитовых отходов металлур-
гии /В.А. Маслов, Л.А. Трофимова, 
Л.А. Дан //Вісник Приазовського 
державного технічного універси-
тету. Зб. наук. пр. – Вип. 30. – 
Маріуполь, 2015. – С. 28-32. Index 
Copernicus 
3. Маслов В.А. Разработка метода 
выбора двигателя внутреннего сго-
рания на основе оценки условий те-
плообмена при модернизации и ре-
монта энергообразующих объемов 
/В.А. Маслов, И.О. Берестовой, Г.В. 
Берестовая  //Вісник Приазовського 
державного технічного університе-
ту. Зб. наук. пр. – Вип. 30. – Маріу-
поль, 2015. – С. 40-45. Index 
Copernicus 
4.  Маслов В.А. Исследование 
процесса окисления дисперсних 
железографитовых отходов с це-
лью получения соединений интер-
калированного графита / В.А. Ма-
слов, Ю.П. Пустовалов, Л.А. Тро-
фимова, Л.А. Дан // Вісник Приа-
зовського державного технічного 
університету. Серія: Технічні нау-
ки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Вип. 32. – 
С. 48-53.  Index Copernicus 
5. Маслов В.А. Возможность по-
лучения термографенита с магнит-
ными свойствами из дисперсных 
железографитовых отходов метал-

ПДТУ  ІПК, № сві-

доцтва 12 спк 616763 

від 17.02.10, реферат 

«Теплоізоляційний 

матеріал з графі-

товмісних відходів 

металургії» 

3 навчальних посіб-

ника з грифом:  

1.Маслов В.О. Пали-

воспалювальні  та 

теплогенеруючі при-

стро/ В.О.Маслов. -

Маріуполь.: ДВНЗ 

"ПДТУ. - 2013. – 189 

с. Гриф МОНУ 

2.Маслов В. А. Тео-

рия горения и хими-

ко-термической пе-

реработки топлива 

[Электронный ре-

сурс] : учеб. пособ. 

для вузов / В. А. 

Маслов. – 2-е изд. – 

Мариуполь : ПГТУ, 

2015. – 244 с. Рек. 

вчен. рад. ДВНЗ 

«ПДТУ» протокол № 

12 від 28.05.2015. – 

Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/ha

ndle/123456789/  

3. Маслов В.А. Теп-

лотехника для метал-

лургов / В.А. Маслов. 

- Маріуполь.: ДВНЗ 

"ПДТУ.-2017. – 197 

с. Рек. вчен. рад. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/


лургии. / В.А. Маслов, Л.А. Тро-
фимова, Л.А. Дан // Вісник Приа-
зовського державного технічного 
університету. Серія: Технічні нау-
ки: Зб. наук. пр.. – Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – 
С. 24–30. Index Copernicus 
6. Маслов В.А. Переработкаи 

утилизация железографитовых 

отходов металлургического прои-

зводства / В.А. Маслов, Л.А. 

Трофимова, Л.А. Дан // Литье и 

металлургия. – Минск, 2018. - 

№1(90) . – С.96-99. 

7. Маслов В.А. ияние температу-

рного поля печи на показатели 

термически расширенного графи-

та. / / В.А. Маслов, Ю. П.  Пусто-

валов, Л.А. Трофимова, Л.А. Дан 

// Вісник Приазовського держав-

ного технічного університету. 

Серія: Технічні науки: Зб. наук. 

пр.. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 

2018. – Вип. 36. – С. 54-61. Index 

Copernicus 

ДВНЗ «ПДТУ» про-

токол №5 від 

30.11.2017 

 

4 Калінін  

Олександр  

Володимирович 

Доцент  Приазовський 

державний тех-

нічний універси-

тет, 2009р., Еко-

номіка підпри-

ємства, 

магістр 

Кандидат економіч-

них наук, 08.00.04 – 

Економіка та управ-

ління підприємствами   

(за видами економічної 

діяльності), тема дисер-

тації «Управління фор-

муванням фінансового 

капіталу об’єднань 

промислових підпри-

ємств» 

Другий магістерсь-

кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетичний 

менеджмент) 

1. Маркетингові 

дослідження в ене-

ргетиці (16) 

(ОПП Теплоенер-

гетика) 

2. Внутрішньофір-

мовий менеджмент 

1 . Калінін О. В. Шляхи управління 

фінансовим капіталом об’єднань 

підприємств та їх удосконалення / 

О. В. Калінін // Теоретичні і прак-

тичні аспекти економіки та інтеле-

ктуальною власності: Збірник нау-

кових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2012. – Вип. 2, Т. 1. – C. 

58-61. Index Copernicus 

2 . Калінін О.В. Операційний мене-

джмент якості на підприємствах в 

межах реалізації його інноваційно-

го розвитку / О.В. Калінін // Тео-

ДВНЗ «ПДТУ»,  

захист кандидатської 

дисертації 01 березня  

2013 р «Управління фо-

рмуванням фінансового 

капіталу об’єднань 

промислових підпри-

ємств» , диплом канди-

дата наук № 014123 выд 

31 травня 2013 р. 

Проходження стажу-

вання у Вищій бан-

ківській школі 



(16) ретичні і практичні аспекти еко-

номіки та інтелектуальної власно-

сті: Збірник наукових праць. – Ма-

ріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – 

Вип. 2, Т. 1. – С. 197-203. Index 

Copernicus 

3 . Калінін О.В. Шляхи підвищення 

мотивації персоналу як фактор 

зміцнення конкурентоспроможно-

сті українських підприємств / О.В. 

Калінін // Проблемы развития 

внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвес-

тиций: региональный аспект: сб. 

науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2014.– 

Т.2– С. 135-139. 

4 . Калінін О.В. С. Проблеми та 

перспективи розвитку маркетингу 

послуг туристичної галузі в Укра-

їні / В.В. Гончар,  О.В. Калінін // 

Вісник Приазовського державного 

технічного універси-тету. Серія: 

Економічні науки: Зб. наук. пр. – 

Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський 

державний техніч-ний універси-

тет»,– 2014. – Вип. 28. – С. 227-

233. Index Copernicus 

5 . Калінін О.В. Perspectives of di-

versification in the present stage of 

the economic development / О.В. 

Калінін // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелек-

туальної власності: Зб. наук. пр.  – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. 

– Вип. 1(10), Т. 1. – С. 297-304. 

Index Copernicus 

6 . Калінін О.В. Marketing aspects of 

steady growth business strategy / 

м.Вроцлав, Польща) 

за напрямом « Стра-

тегічний менеджмент 

у бізнесі» (диплом 

учасника) 



В.В. Гончар,  О.В. Калінін// Еко-

номічний вісник Донбасу : Науко-

вий журнал. 2015. № 4 (42) 2015. ─ 

С. 131-135.  GoogleScholar. 

7. Калінін О.В. Стимулювання ро-

звитку маркетингової діяльності 

підприємств України / О.В. 

Калінін // Теоретичні і практичні 

аспекти економіки та інтелек-

туальної власності: Збірник науко-

вих праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 54-

58. Index Copernicus 

5 Куземко 

Руслан 

Дмитрович 

Доцент Одеський полі-

технічний інсти-

тут, 1959 р., Те-

плоенергетичні 

установки, інже-

нер-енергетик 

Кандидат технічних 

наук, 05.16.02 – ме-

талургія чорних ме-

талів,  тема дисерта-

ції “Интенсификация 

и совершенствова-

ние сталеплавильних 

процессов”,  доцент 

кафедри теплофізики 

та теплоенергетики 

металургійного ви-

робництва 

Перший бакалавр-

ський рівень галузі 

14 Електрична 

інженерія  

спеціальності  

144 Теплоенерге-

тика: 

1. Технічна термо-

динаміка (68) 

2. Поновлювані та 

вторинні джерела 

енергії (36) 

Перший бакалавр-

ський рівень інших 

галузей 

3. Термодинаміка і 

теплотехніка (24) 

 

Другий магістерсь-

кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетич-

ний менеджмент) 

1. Зинченко Ю. А. Влияние давле-

ния в фурменном очаге на течение 

пылеугольного потока в форсунке 

доменной печи. / Ю.А. Зинченко, 

В.В. Калинчак, Р. Д. Куземко, А.Г. 

Курпе // Коллективная монография 

«Теплотехника, энергетика и эко-

логия в металлургии» в 2-х кн. под 

общ. ред. Пройдака Ю. С.Кн. 1. – 

Дніпро.: Нова ідеологія. - 2017. –  

С.217-222. 

3.  Куземко Р. Д. Разработка, исс-

ледование и внедрение методов 

экспресс-обследования состояния 

парових турбин промышленных 

ТЭЦ / Р.Д. Куземко, В. М. Жита-

ренко, Д. В. Золоткова // Коллек-

тивная монография «Теплотехни-

ка, энергетика и экология в метал-

лургии» в 2-х кн. под общ. ред. 

Пройдака Ю. С.Кн. 1. – Дніпро.: 

Нова ідеологія. - 2017. –  С. 63-67. 

4. Куземко Р.Д. Распределение па-

раметров в газопорошковой струе, 

ПДТУ ІПК № свідоц-

тва 12 спк 13140048 

від 15.02.16 р., Особ-

ливості технології 

вдування ПВП у до-

менні печі у сучас-

них умовах розвитку 

металургії України» 



4. Комбіновані си-

стеми з поновлю-

ваними джерелами 

енергії (16) 

 

 

внедряющейся в рас плав при на-

несении шлакового гарнисажа на 

футеровку конвертера. / Р.Д. Ку-

земко, С.В. Козловцев, В.В. Мас-

тыкаш, В.О. Синельников // Кол-

лективная монография «Теплотех-

ника, энергетика и экология в ме-

таллургии» в 2-х кн. под общ. ред. 

Пройдака Ю. С.Кн. 1. – Дніпро.: 

Нова ідеологія. - 2017. –  С. 223-

227. 

5.  Черненко А.С. Аналитическое 

исследование влияния діаметра и 

реакционной способности частиц 

угольной пыли на кинетику и вре-

мя устойчивого горения / А.С. Че-

рненко, В В. Калинчак, Войцех 

Новак, Р.Д. Куземко // Коллектив-

ная монография «Теплотехника, 

энергетика и экология в металлур-

гии» в 2-х кн. под общ. ред. Прой-

дака Ю. С.Кн. 2. – Дніпро.: Нова 

ідеологія. - 2017. –  С.46-51. 

6. Analysis of the flow of gas/powder 

mixture in the oxygen converter 

lance nozzles / Ruslan Kuzemko, 

Viktor Sinelnikov, Vladimir 

Mastykash, Dorota Kalisz // Journal 

of Machine Construction and 

Maintenance. – 2018. –  

№ 1/2018(108). – p. 111–117. 

6. Реалізація запалювання, само-

займання та стійкого горіння час-

тинок коксу в О2/N2 сумішах / 

О.С. Черненко , В.В. Калінчак , 

Р.Д. Куземко, та інші // «Спеціаль-

на металургія: вчора, сьогодні, за-



втра».- КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

Київ.- 2018.- с. 509-516. 

7. Калинчак В.В., Черненко А.С., 

Куземко Р.Д. Влияние зольности 

пылеугольного топлива на  харак-

теристики его сгорания в пределах 

фурменной зоны // Физика аэроди-

сперсных систем. – 2016. –  Вып. 

53. – С. 54 – 68. 
8. Analytical determination of the 
ignition temperature and the 
extinction of carbon particles based 
on thermal radiation and parallel 
reactions./ V.V. Kalinchak, Y.A. 
Zinchenko, A.S. Chernenko, R.D. 
Kuzemko / Metallurgical and Mining 
Industry. – 2015. – №8. – p.568–575. 
9. Burning and spontaneous 
extinction of particles of pulverized 
coal / Kalinchak V.V, Chernenko 
A.S, Zinchenko Y.A., Kuzemko R.D. 
/ Metallurgical and Mining Industry. 
– 2015. – №9.– p.427–438.  
10. Kharlashin P.S. Influence of heat 
supply on the hydrodynamics of gas 
suspension motion in shotcrete – 
variable-delivery tuyere / P.S. 
Kharlashin, Asseel Kadhim 
Mohammed, R.D. Kuzemko / 
Metallurgical and Mining Indusrty, 
2015, No.1. -  p.102-108.  
5.  The dependence of the gas-
powder flow parameters in the nozzle 
of the pressure in the blast furnace / 
V.S. Voloshin, Y.A. Zinchenko, A.G.  
Kurpie, R.D. Kuzemko // 
Metallurgical and Mining Industry. - 
2015. - №12. – p. 43 – 50. 



6 Ленцов 

Ігор 

Альбертович 

Проректор з 

наукової 

роботи,  

доцент 

Ждановський 

металургійний 

інститут у 1977р. 

Промислова те-

плоенергетика, 

інженер-

енергетик 

Кандидат технічних 

наук,  05.16.02 – 

металургія чорних 

металів, тема дисер-

тації “Разработка го-

релочных и дутьевых 

устройств металлур-

гических агрегатов с 

улучшенными газоди-

намическими характе-

ристиками”,  доцент 

кафедри теплофізики 

та теплоенергетики 

металургійного ви-

робництва 

Перший бакалавр-

ський рівень галузі 

14 Електрична 

інженерія  

спеціальності  

144 Теплоенергети-

ка 

1. Гідрогазодинамі-

ка (48) 

2. Гідрогазодинамі-

ка дисперсних сере-

довищ (28) 

 

Другий магістерсь-

кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетичний 

менеджмент) 

3.Спецпитання ене-

ргоменеджменту 

(16) 

(ОПП Теплоенерге-

тика) 

4. Системний аналіз 

та менеджмент ене-

ргетичного компле-

ксу (16) 

5. Енергоменед-

жмент у 

промисловості (28) 

 

 

1. Механізм інноваційного розви-

тку регіону на основі викорис-

тання внутрішніх ресурсів: моно-

графія / Т.Г. Логутова, О.М. Ані-

сімова, І.А. Ленцов, О.С. Карте-

чева. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2013. – 303 с. 

2 Ленцов И.А. Анализ практиче-

ского использования шахтного ох-

ладителя извести конструкции 

ООО СНПП «Известа» в условиях 

комбината «Азовсталь» / И.А. 

Ленцов, Д.И. Ленцов // Вісник 

Приазовського державного техніч-

ного університету : зб. наукових 

праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2013. 

– Вип. 27. – С. 124–129. – (Серія : 

Технічні науки). Index Copernicus 

3 Successful cooperation of PSTU 

shei scientists with Japan. Cheiliach 

A.P., Lentsov I.A., Yefremenko V.S. 

Proceedings of International Ukraini-

an-Japanese Conference of Scientific 

and Industrial Cooperation. 2013. 

Odessa ONPU. P.51-53. 

4 Ленцов, И. А. Тепловой баланс 

вращающейся печи для обжига 

известняка и его анализ / И.А. 

Ленцов, А.В. Сущенко, Д.И. Лен-

цов // Вісник Приазовського дер-

жавного технічного універ-ситету 

: зб. наукових праць / ПДТУ. – 

Маріуполь, 2014. – Вип. 29.–  

С. 103-112. – (Серія : Технічні 

науки). Index Copernicus 

ПДТУ ІПК № свідок-

тва 12 спк 13140046 

від 15.02.16р., 

«Світова практика з 

впровадження сучас-

них технологій у 

металургію країн 

світу» 

 

7 Хаджинов 

Олександр 

Доцент Ждановський 

металургійний 

Кандидат технічних 

наук, 05.16.02 – 

Перший бакалавр-

ський рівень галузі  

1. Хаджинов А. С. Исследование 

влияния рс хода топлива и геомет-

ПДТУ ІПК № свідоц-

тва 12 спк 13140047 



Сергійович інститут у 1974 

р. Автоматизація 

металургійного 

виробництва, 

інженер-

металург 

металургія чорних 

металів, тема 

дисертації “Исследо-

вание процессов вос-

становления и науг-

лероживания оки-

слов железа природ-

ным газом в вибро-

кипящем слое”,  до-

цент кафедри тепло-

фізики та теплоенер-

гетики металургій-

ного виробництва 

13 Механічна інже-

нерія 

1. Теорія тепло- та 

масоперенову в ма-

теріалах (12) 

Другий магістерсь-

кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетичний 

менеджмент) 

2. Методи контро-

лю ефективності 

енерговикорис-

тання  (16) 

3. Системи 

вимірювання, 

обліку та керування 

енерго-

використанням (16) 

4. Спецпитання 

енергоаудиту (16) 

Другий магістерсь-

кий рівень, спеціа-

льність 144  Тепло-

енергетика 

7. Планування нау-

кових досліджень 

(16) 

 

рических размеров огнеупорных 

блоков насадки доменного возду-

хонагревателя на температуру на-

грева дутья  / А.С. Хаджинов, Е.А. 

Хаджинов, Гриценко К.Э. // Вісник 

Приазовського державного техніч-

ного університету : зб. наукових 

праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2018. 

– Вип. 36. – С. 81–88. – (Серія : 

Технічні науки). Index Copernicus 

2. Хаджинов А. С. Оптимизация 

технологии сушки и нагрева ста-

леразливочных ковшей на МК 

«Азовсталь» / А. С. Хаджинов // 

Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. нау-

кових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 

2017. – Вип. 35. – С. 65–70. – (Се-

рія : Технічні науки). Index Coper-

nicus 
3. Хаджинов А. С. Оптимизация 
технологии сушки и нагрева ста-
леразливочных ковшей на МК 
«Азовсталь» / А. С. Хаджинов // 
Вісник Приазовського державного 
технічного університету : зб. нау-
кових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 
2017. – Вип. 35. – С. 65–70. – (Се-
рія : Технічні науки). 
4.Хаджинов А.С. Измерение тем-
пературы стального сляба с по-
мощью пирометра излучения / 
А.С. Хаджинов // Международная 
научно-техническая конференция 
"Университетская наука-2014",  
т 2, г.Мариуполь, ГВУЗ  ПГТУ  
5. Хаджинов  А.С. Исследование 
влияния состояния насадки до-
менных воздухонагревателей на 
показатели работы // Между-

від 15.02.16р., «Нау-

ково-технологічні 

досягнення з впрова-

дження технології 

ПВП на ПАТ «ММК 

ім.. Ілліча» 



народная научно-техническая 
конференция "Университетская 
наука-2013", т 2, г.Мариуполь,  
ГВУЗ  ПГТУ  
6. Хаджинов А.С. Развитие мето-
дов контроля энергоэффек-
тивности промышленного пред-
приятия в системе эергетичес-
кого менеджмента Украины / 
А.С. Хаджинов // Вісник Приа-
зовського державного технічного 
університету: Серія Економічніі 
науки: Зб.наук.пр.-2016.-№32. 
Indех Сopernicus 
Участь в п’ятьох наукових кон-
ференціях 

8 Шаламов 

Юрій  

Микитович 

Доцент Ждановський 

металургійний 

інститут у 1968р. 

Обробка металів 

тиском, інженер-

технолог 

Кандидат технічних 

наук, 05.16.02 – 

металургія чорних 

металів, тема 

дисертації “Исследо-

вание работы и со-

вершенствование 

конструкции, спосо-

ба отопления и теп-

лових режимов на-

гревательных колод-

цев с верхней горел-

кой”, доцент кафед-

ри теплофізики та 

теплоенергетики 

металургійного ви-

робництва 

Перший бакалавр-

ський рівень галу-

зі  13 Механічна 

інженерія 

1. Металургійні 

печі (16) 

2. Теплотехніка (32) 

3. Теорія теплопе-

реносу та 

теплотехніка (32) 

 

Другий магістерсь-

кий рівень, 

спеціальність 144  

Теплоенергетика 

(ОПП Енергетич-

ний менеджмент) 

3. Аналіз та експе-

рттиза проектів 

енергопостачання 

(16) 

4. Методи енерге-

тичного аналізу в 

1. Курпе А.Г. Эволюция теплотех-

нологии нагрева металла в произ-

водстве стальных горячекатаных 

рулонов / А. Г. Курпе, Ю. Н. Ша-

ламов, Б. В. Изотов, Р. В. Литов-

чук //Коллективная монография 

«Теплотехника, энергетика и эко-

логия в металлургии» в 2-х кн. под 

общ. ред. Пройдака Ю.С. Кн.1. – 

Дніпро.: Нова ідеологія. - 2017. – 

С.134-138. 

2. Шаламов Ю.Н. Совершенство-

вание технологии нагрева горячих 

слитков в рекуперативных печах / 

Ю.Н. Шаламов // 17-я Междуна-

родная конференция «Теплотех-

ника и энергетика в металлургии». 

– Днепропетровск. : НМетАУ. – 

2014. - С. 188-190. 

3. Шаламов Ю.Н. Двустадийная 

теплотехнология нагрева слитков 

холодного посада  /Ю.Н. Шаламов 

// 17-я Международная конферен-

ПДТУ ІПК № свідоц-

тва 12 спк 13140045 

від 15.02.16р., 

«Наукові та технічні 

проблеми, які 

необхідно вирішити 

при впровадженні 

енерго- та ресурсо-

зберігаючих 

технологій у чорній 

металургії» 



тепло технологіях 

(16) 

ция «Теплотехника и энергетика в 

металлургии». – Днепропетровск.: 

НметАУ. – 2014. - С. 86-88. 

4. Шаламов Ю.Н. Совершенст-

вование работы камерних печей . 

Международная научно-техничес-

кая конференция "Университет-

ская наука-2014", т 2,  Мариуполь, 

ГВУЗ  «ПГТУ»   

9 Хлестова 

Ольга 

Анатоліївна 

Доцент Маріупольський 

металургійний 

інститут у 1992 р. 

Теплофізика, 

автоматизація і 

екологія теплових 

агрегатів в 

металургії, 

інженер-металург 

Кандидат технічних 

наук, 05.22.12 – про-

мисловий транспорт, 

“Підвищення ефек-

тивності транспорт-

но-технологічної 

схеми доменного ви-

робництва”, доцент 

кафедри теплотех-

ніка, енергозбере-

ження  та екологія 

виробництва 

Перший бакалавр-

ський рівень  галузі 

14 Електрична 

інженерія   

спеціальність 141  

1. Енергетичні уста-

новки (32) 

Для галузі 13 Меха-

нічна інженерія 

2. Теплоенергетика  

(24) 

3. Енергопостачання 

теплотехнічних сис-

тем (10) 

спеціальності 144 

Теплоенергетика: 

4. Захист навколиш-

нього середовища 

при роботі теплое-

нергетичних систем 

(32) 

5. Системи вироб-

ництва та розподілу 

енергоносіїв  (68) 

1. Лухтура Ф.И. О некоторых спо-

собах повышения тепловой эконо-

мичности и надежности промыш-

ленных ТЭЦ / Ф.И. Лухтура, А.В. 

Пыжыков, О.А. Хлестова // Вісник 

Приазовського державного техніч-

ного університету : зб. наукових 

праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2018. 

– Вип. 36. – С. 88-101.–(Серія: Те-

хнічні науки). Index Copernicus 

2. Кичкина Е. И. Прогнозирование 

развития транспортно-технологи-

ческой системы морского порта в 

условиях дерегуляции / Е. И. Кич-

кина, Л. Ф. Хлопецкая, О. А. Хлес-

това, С. Г. Зинченко // Вісник Схі-

дноукраїнського національного 

університету імені Володимира 

Даля. – 2017. – № 4(234). – С. 9-13 

3. Хлєстова О.А. Використання 

дотаційного ефекту при оцінюван-

ні витрат ресурсів у технологіях. // 

Коллективная монография «Теп-

лотехника, энергетика и экология в 

металлургии» в 2-х кн. под общ. 

ред. Пройдака Ю. С.Кн. 2. – Дніп-

ро.: Нова ідеологія. - 2017. –  

С.264-266. 

Захист дисертації  

у 2015 р. 



4. Хлєстова О. А. Інтерактивне на-

вчання питанням екології на осно-

ві веб-квесту. // Коллективная мо-

нография «Теплотехника, энерге-

тика и экология в металлургии» в 

2-х кн. под общ. ред. Пройдака Ю. 

С.Кн. 2. – Дніпро.: Нова ідеологія. 

- 2017. –  С. 327-330. 

5. Хлестова О.А. Прогнозирова-

ние и определение областей резе-

рва по снижению потерь в транс-

портно-технологической схеме 

производства. Международная 

научно-техническая конференция 

"Университетская наука-2014", т 

2, г. Мариуполь, ГВУЗ  ПГТУ  

6. Assessmnent of the natural and 

energy resources in the 

transportation flow chart of the  

industrial production . Teka. 

Commission of motorization and 

energetics in agriculture, 

2013,Vol.13, № 3. (Польша). 

7. Little-studied negative 

environmental Effects of  thermal 

processes in metallurgical 

aggregates. Abidance of scientific 

evolution  (journal for science) 

2013,Vol.2, № 3 (Чехія) 

10 Лухтура  

Федір  

Іванович 

Старший 

викладач, 

1996 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1980 р. 

Промислова те-

плоенергетика, 

інженер-

теплоенергетик 

- Перший бакалаврсь-

кий рівень  

галузі 14 Електрична 

інженерія  

спеціальності 144 

Теплоенергетика: 

1. Основи науково-

технічної творчості 

1. Лухтура, Ф.И. О степениусвое-

ния кислорода металлической ван-

ной при верхнем вдуве в LD-

конвертере / Ф. И. Лухтура // 

Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. нау-

кових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 

2018. – Вип. 36. – С. 39-54 – (Серія 

ІПК ДВНЗ «ПДТУ», 

свідоцтво 12СПК 

826128 

Пр. №63-07 від 

23.03.2015 

Тема: «Отримання 

компетенцій в галузі 

енергетики, енергоз-



(48) 

спеціальність 141  

2.  Гідравліка та гі-

дравлічний привід  

(16 ) 

галузі 18 Виробни-

цтво та технології, 

спеціальність 183 

Технології захисту 

навколишнього се-

редовища 

3. Утилізація, ре-

куперація та реци-

клінг відходів (24 ) 

4. Технології виро-

бництв (24) 

 

Другий магістерсь-

кий рівень, спеціа-

льність 144  Тепло-

енергетика 

5.  Режими ТЕС 

(32) 

: Технічні науки). 

2. Лухтура Ф.И. О некоторых спо-

собах повышения тепловой эконо-

мичности и надежности промыш-

ленных ТЭЦ / Ф.И. Лухтура, А.В. 

Пыжыков, О.А. Хлестова // Вісник 

Приазовського державного техніч-

ного університету : зб. наукових 

праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2018. 

– Вип. 36. – С. 88-101.–(Серія: Те-

хнічні науки). Index Copernicus 

3. Лухтура Ф.И. Об импульсном 

нагреве теплоносителя в системах 

теплоснабжения/ Ф.И. Лухтура, 

К.Е. Плахотник, В.И. Цыганов // 

Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. нау-

кових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 

2018. – Вип. 36. – С. 101-113 –

(Серія: Технічні науки). Index Co-

pernicus 

4. Лухтура, Ф.И. О степени дожи-

гания конвертерных газов в кон-

вертерах верхнего дутья / Ф. И. 

Лухтура // Вісник Приазовського 

державного технічного універси-

тету : зб. наукових праць / ПДТУ. 

– Маріуполь, 2015. – Вип. 30, Т. 1. 

– С. 120–121. – (Серія : Технічні 

науки). Index Copernicus 

5. Лухтура, Ф. И. О глубине вне-

дрения струи окислителя в расплав 

кислородного конвертера / Ф. И. 

Лухтура // Вісник Приазовського 

державного технічного універси-

тету : зб. наукових праць / ПДТУ. 

– Маріуполь, 2015. – Вип. 30, Т. 1. 

– С. 133–135. – (Серія : Технічні 

береження, викорис-

тання поновлюваль-

них та вторинних 

джерел енергії» 



науки). Index Copernicus 

6. Лухтура, Ф. И. Исследование 

параметров сверхзвуковых нерас-

четных струй газа / Ф. И. Лухтура 

// Вісник Приазовського державно-

го технічного університету : зб. 

Наукових праць / ПДТУ. – 

Маріуполь, 2015. – Вип. 30, Т. 1. – 

С. 192–202. – (Серія : Технічні 

науки). Index Copernicus 

7. Лухтура, Ф. И. О законно-

мерностях затопленных струйных 

течений / Ф. И. Лухтура // Вісник 

Приазовського державного техніч-

ного університету : зб. Наукових 

праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. 

– Вип. 30, Т. 1. – С. 210–212. – 

(Серія : Технічні науки). Index Co-

pernicus 

8. Лухтура, Ф. И. К вопросу об ус-

тановившемся режиме истечения 

газа из осесимметричных отвер-

стий и сопел / Ф. И. Лухтура // 

Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. Нау-

кових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 

2015. – Вип. 30, Т. 1. – С. 223–225. 

– (Серія : Технічні науки). Index 

Copernicus 

11 Житаренко 

Володимир  

Михайлович 

Старший 

викладач, 

1992 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1984 р. 

Промислова те-

плоенергетика, 

інженер-тепло-

енергетик 

- Перший бакалаврсь-

кий рівень галузі  

14 Електрична 

інженерія  

спеціальності 144 

Теплоенергетика: 

1.Основи хімії па-

лива та води (32) 

1. Соловьев А. А. Повышение эф-

фективности схемы верхней про-

дувки в судовых паровых котлах. / 

А. А. Соловьев,  В. М.  Житаренко 

//«Современные тенденции разви-

тия морской отрасли, безопасность 

судоходства, подготовка моряков в 

соответствии с национальными и 

ПАТ «ММК ім. Іллі-

ча», свідоцтво 

12СПК 841829 від 

02.09.2015,  пр. № 

185-07 

Тема: «Отримання 

компетенцій в галузі 

енергетики, енергоз-



2.Котельні устано-

вки п/п (68) 

3.Атомні енергети-

чні установки (16) 

4. Основи конс-

труювання САПР 

(32) 

 

Другий магістерсь-

кий рівень, спеціа-

льність 144  Тепло-

енергетика 

5 Моделювання та 

оптимізація енер-

гетичних установок 

та систем  (32) 

международными требованиями». 

Материалы  Международной на-

учно-практической конференции.  

25 мая 2018. – Мариуполь: АМИ 

НУ «ОМА», 2018. – С. 200-205.  

2. Соловьев А. А. Использование 

теплоты продувки судовых паро-

вых котлов в опреснительных 

установках / А. А. Соловьев,  В. М.  

Житаренко // 8-а международ. на-

учн.-практ. конф. «Сучасні енерге-

тичні установки на транспорті, те-

хнології та обладнання для їх об-

слуговування СЕУТТОО-2017». – 

Херсон: Херсонська державна 

морська академія, 2017.  – С. 307-

311 

3. Житаренко В. М. Пути повыше-

ния эффективности сжигания до-

менного газа в котлах металлурги-

ческих ТЭЦ / В. М. Житаренко, М. 

В. Медведева // Коллективная мо-

нография «Теплотехника, энерге-

тика и экология в металлургии» в 

2-х кн. под общ. ред.  

Пройдака Ю.С.Кн. 1. – Дніпро.: 

Нова ідеологія. - 2017. –  С. 38-43. 

4. Цыганов В. И. Эффективность 

применения теплонасосных уста-

новок в индивидуальных теплових 

пунктах / В. И. Цыганов, В. М. 

Житаренко // Коллективная моно-

графия «Теплотехника, энергетика 

и экология в металлургии» в 2-х 

кн. под общ. ред. Пройдака Ю. 

С.Кн. 1. – Дніпро.: Нова ідеологія. 

- 2017. –  С. 81-85. 

5. Житаренко, В. М. Диаграммы 

береження, викорис-

тання поновлюваль-

них та вторинних 

джерел енергії» 



оптимального распределения на-

грузок между котлами ТЭЦ / В.М. 

Житаренко // Вісник Приазовсько-

го державного технічного 

університету : зб. наукових праць / 

ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 

28. – С. 118-123. – (Серія : 

Технічні науки). Index Copernicus 

6. Сапрыкин, Г. С. Эффективность 

газотурбинных ТЭЦ в энерго-

системах / Г. С. Сапрыкин, В. М. 

Житаренко // Вісник Приазовсько-

го державного технічного універ-

ситету : зб. наукових праць / 

ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 

28. – С. 100–105. – (Серія : Техніч-

ні науки). Index Copernicus 

7 Цыганов, В. И. Режимы работы 

комбинированных систем тепло-

снабжения / В. И. Цыганов, В. М. 

Житаренко // Вісник Приазовсько-

го державного технічного 

університету : зб. наукових праць / 

ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 

28. – С. 113–118. – (Серія : 

Технічні науки). Index Copernicus 

12 Циганов 

Володимир 

Іванович 

Старший 

викладач, 

1989 

Ждановський 

металургійний 

інститут, 1979 р. 

Промислова те-

плоенергетика, 

інженер-

теплоенергетик 

- Перший бакалаврсь-

кий рівень галузі  

14 Електрична 

інженерія  

спеціальності 144 

Теплоенергетика: 

1.Джерела теплопо-

стачання п/п (36) 

2. Опалення, венти-

ляція та кондицію-

вання повітря (36) 

1. Цыганов В. И. Эффективность 

применения теплонасосных уста-

новок в индивидуальных теплових 

пунктах / В. И. Цыганов, В. М. 

Житаренко // Коллективная моно-

графия «Теплотехника, энергетика 

и экология в металлургии» в 2-х 

кн. под общ. ред. Пройдака 

Ю.С.Кн. 1. – Дніпро.: Нова ідеоло-

гія. - 2017. –  С. 81-85. 

2. Цыганов, В. И. Режимы работы 

ПАТ «ММК ім. Іллі-

ча»,свідоцтво 12СПК 

841847 від 02.09.2015,  

 ене. № 185-07 

Тема: «Отримання 

компетенцій в галузі 

енергетики, енергоз-

береження, енергети-

тання поновлюваль-

них та вторинних 

джерел енергії» 



3. Теплові електрич-

ні станції (32) 

4. Теплові мережі 

(32) 

5. Теплотехнологіч-

ні процеси та уста-

новки  

(84 ) 

комбинированных систем тепло-

снабжения / В. И. Цыганов, В. М. 

Житаренко // Вісник Приазовсько-

го державного технічного універ-

ситету : зб. Наукових праць / 

ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип. 

28. – С. 113–118. – (Серія : 

Технічні науки). 

3. Режимы работы комбиниро- 

ванных систем теплоснабжения 

//Вісник Приазовського державно-

го технічного університету. Серія: 

Технічні науки:Зб. Наук. Прац. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014 – 

енер. 28.-С.113-118 – (Серія : 

Технічні науки). 

4. Теплотехнологические процесс-

сы и установки [Электронный ре-

сурс] : методические указания по 

самостоятельному изучению курса 

«Теплотехнологические процессы 

и установки» для студентов енер-

геальности 144 «Теплоэнер-

гетика» дневной и заочной форм 

обучения / сост.: В.И. Цыганов,  

В.Н. Евченко. – Мариуполь : 

ПГТУ, 2016. – 92 c. – Режим дос-

тупа: 

http://umm.pstu.edu/handle/1234567

89/11306 

4. Выпускная квалификационная 

работа бакалавра. Требования к 

содержанию и оформлению [Элек-

тронный ресурс] : методические 

указания по выполнению квали-

фикационной работы бакалавра 

для студентов специальности 144 

«Теплоэнергетика» дневной и за-

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11306
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11306


очной форм обучения / сост.: Ф. И. 

Лухтура, В. И. Цыганов. – Мариу-

поль : ПГТУ, 2017. – 44 с. – Режим 

доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/1234567

89/14181  

13 Медведєва  

Марина  

Володимирівна 

Асистент, 

1999 

Приазовський 

державний енер-

нічний універси-

тет, 1999, Про-

мислова теплое-

нергетика, ен-

гістр з енергети-

кки 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) 

 

1. Расчет инжекционной горелки 

низкого давления [Электронный 

ресурс] : методические указания 

по выполнению практических за-

нятий по курсу «Расчет топливос-

жигающих устройств и топочных 

камер» для студентов направления 

подготовки 6.050601 «Теплоэнер-

гетика» дневной и заочной форм 

обучения / сост. М. В. Медведева. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 14 с. 

– Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/1234567

89/9600 

2. Расчет смеси газов [Электрон-

ный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению практической 

работы по курсу «Расчет топли-

восжигающих устройств и топоч-

ных камер» для студентов направ-

ления подготовки 6.050601 «Теп-

лоэнергетика» дневной и заочной 

форм обучения / сост. М. В. Мед-

ведева. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. 

– 15 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/1234567

89/10487м 

3. Использование солнечной энер-

гии [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению 

практической работы по курсу 

ІПК ДВНЗ 

«ПДТУ»,свідоцтво 

12СПК 

Пр. №63-07 від 

23.03.2015 

Тема: «Отримання 

компетенцій в галузі 

енергетики, енергоз-

береження, викорис-

тання поновлюваль-

них та вторинних 

джерел енергії» 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14181
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14181
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9600
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/9600
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10487м
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10487м


«Возобновляемые и вторичные ис-

точники энергии» для студентов 

направления подготовки 6.050601 

«Теплоэнергетика» дневной и за-

очной форм обучения / сост. М. В. 

Медведева. – Мариуполь : ПГТУ, 

2016. – 14 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/1234567

89/11311 

4. Исследование зависимости по-

казателей режима работы холо-

дильной компрессионной установ-

ки от рабочих параметров [Элек-

тронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабора-

торного практикума по курсу 

«Системы производства и распре-

деления энергоносителей» для 

студентов направления подготовки 

6.050601 «Теплоэнергетика» днев-

ной и заочной форм обучения / 

сост.: М. В. Медведева, А. А. Со-

ловьев – Мариуполь : ПГТУ, 2017. 

– 25 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/1234567

89/12231 

5. Защита окружающей среды при 

работе ТЭС [Электронный ресурс] 

: методические указания к практи-

ческим занятиям по курсу «Защита 

окружающей среды при работе 

ТЭС» для студентов направления 

подготовки 6.050601 «Теплоэнер-

гетика» дневной и заочной форм 

обучения / сост.: М. В. Медведева. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 93 с. 

– Режим доступа: 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11311
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11311
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12231
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12231


http://umm.pstu.edu/handle/1234567

89/13954 

Особи, які працюють за сумісництвом 
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Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Приазовський державний технічний університет налічує 16 навчальних 

корпусів, 2 гуртожиток, навчальні лабораторії, навчально-спортивний кор-

пус, профілакторій та спортивно - оздоровчий табір. 

Два гуртожитки – загальна площа 10111,4 кв.м., збудований у 1974 ро-

ці. Проведена, реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт системи 

водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, капіта-

льний 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 водопоста-

чання їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, реконструкція 

санвузлу східної частини табору, влаштування душу гарячої води. 

Таким чином, загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків уні-

верситету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні умо-

ви для навчального процесу. 

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, 

планується її поновлення новим обладнанням та приладами. 

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддале-

них серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень 

комп’ютеризації університету у цілому забезпечує потреби навчального про-

цесу та адміністративно-господарського управління. 

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує потре-

би підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, збірників 

наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої продукції.  

Університет має приміщення для розташування книгосховищ, катало-

гів, залів для видачі літератури, читальних залів.  



Бібліотека має 4 читальних зала на 300 посадкових місць. Загальна 

площа бібліотечних приміщень 2045 м
2
. Бібліотека ПДТУ філій не має. 

Розрахунок кількості комп’ютерних місць на 100 студентів; згідно кон-

тингенту 

(1894 х 4) + (765 х 1,4) = ((1239 х 5) + 424 х 1,5) х 0,2 = 10013,2 

1356/10013,2 х 100 = 13,54 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять: 

- згідно ліцензійного обсягу 

66619,4/14511,8 = 4,59 м
2
; 

- згідно фактичної кількості студентів 

66619,4/10013,2 = 6,65 м
2
 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного користу-

вання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) 

2659 + 1663 х 0,2 = 2991,6 

1356/2991,6 х 100 = 45,3 

Кафедра «Промислових теплоенергетичних установок та теплопоста-

чання» має 9 лабораторій та  спеціалізовані кабінети, які повністю забезпе-

чують навчальний процес (табл. 8). Кількість лабораторних робіт складає 42.  

Ряд спеціалізованих аудиторій забезпечені ПЕОМ, що забезпечують 

виконання навчального плану з освітньо-професійної програми «Енергетич-

ний менеджмент» другого магістерського рівня зі спеціальності 144 «Тепло-

енергетика», (табл. 9). 

Кафедра має лабораторне устаткування, яке дозволяє виконувати нау-

кові і практичні дослідження на достатньо високому рівні. В розпорядженні 

кафедри є такі сучасні прибори та установки, як: 



-  інфрачервоні пірометри  для дистанційного вимірювання температу-

ри;  

- безконтактні ультразвукові витратоміри для однофазних середовищ 

ДНІПРО 7 та для двохфазних середовищ ДНІПРО 7у. Ці витратоміри дають 

змогу визначати витрату середовища у трубопроводах від 40 мм до 1600мм; 

- тепловізор для обстеження будівель та обладнання на тепловтрати; 

- газоаналізатор ТЕСТО 330 для експрес аналізу димових газів у коте-

льнях; 

- солемір-рН вимірювач, який дозволяє проводити аналіз. Водних сере-

довищ. 

Ці прибори скомпоновані у мобільну лабораторію експресс енергоауді-

ту, а тако ж використовуються у навчальній підготовці магистрів енергоме-

неджерів. 

Лабораторії кафедри обладнані  та стендами для визначення калорійно-

сті газоподібного та твердого палив; пламєфотометром для вимірювання со-

левмісту води; газоаналізатором ГАЗОХРОМ 3101, що дозволяють проводи-

ти газовий аналіз продуктів згоряння  під час проведеня досліджень паливниз 

пристроїв на предмет хімічного недопалення. Також в лабораторії встановле-

но стенд для дослідження кавітаційних характеристик насосів. Стенд для до-

слідження теплообмінних пристроїв для опалення приміщень та дослідження 

потокорозподілення у теплових мережах.  

Наведене обладнання використовується надання послуг комерційним 

підприємствам міста та приватним  користувачам. Зокрема була виконана 

робота з визначення калорійнисті деревинної щепи для підприємства «Марі-

упольтепломережа». Очикується  придбання прибору для визначення вмісту 

кисню та інших розчинних газів у мережній та живильній воді котлоагрега-

тів. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що учбовий процес в 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» і на кафедрі «Про-

мислових теплоенергетичних установок та теплопостачання», відповідають 



вимогам підготовки за освітньо-професійною програмою «Енергетичний ме-

неджмент» другого магістерського рівня спеціальності 144 «Теплоенергети-

ка». 

 

 



6. ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники  

матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності  

у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 

Таблица 6 
 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

Адреса приміщення 
Повне найменуван-

ня власника майна 

Площа, кв.метрів 
Найменування та 

реквізити доку-

мента про право 

власності або 

оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право користування  

(договір оренди) 

Загальна 

Призначена 

для викорис-

тання під час 

навчання за 

спеціальністю, 

що ліцензуєть-

ся 

Призначена для 

використання за 

іншими спеціа-

льностями від-

повідно до 

отриманої ліце-

нзії 

Строк дії 

договору 

оренди 

 (з____ 

по_____) 

Наявність 

державної 

реєстрації 

Наявність но-

таріального 

посвідчення 

вул. Апатова  

(Італійська),115 

корпус № 1 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

16940,2 291,4 16648,8 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 - - - 

вул. Апатова  

(Італійська), 115 

корпус № 2 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

4561,8 112,3 4449,5 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 - - - 

вул. Апатова  

(Італійська), 115 

корпус № 3 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

7602,6 - 7602,6 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 - - - 

вул. Грецька 

(Гречеська), 29 

корпус № 4 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

1858,9 - 1858,9 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488088 - - - 



вул. Університетсь-

ка, 7 

корпус № 5 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

12523,5 236,3 12287,2 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488087 - - - 

вул. Казанцева, 16а 

корпус № 6 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

1140,8 44,3 1096,3 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488089 - - - 

вул. Університетсь-

ка, 7 

корпус № 7 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

1586,8 - 1586,8 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488087 - - - 

вул. Таганрозька,17 

корпус № 8 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

3769,2 - 3769,2 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 311 Законсервований 

вул. .Казанцева, 3а 

корпус № 9 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

3910,9 - 3910,9 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 493 - - - 

пр. Металургів, 54 

корпус № 11 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

6119 64,2 6054,8 

Свідоцтво про 

право власності 

ЯЯЯ № 339586 - - - 

вул. Енгельса, 33 

корпус № 12 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

1913,1 На підставі оренди передано Управлінню Служби безпеки України 

вул. Апатова  

(Італійська), 132 

Державний вищий 

навчальний заклад 4941,60 - 4941,60 
Свідоцтво про 

право власності 
- - - 



корпус № 13 «Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

 № 33 

вул. Апатова  

(Італійська), 115 

корпус № 14 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

472,30 - 472,30 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 - - - 

вул. Апатова  

(Італійська), 115 

корпус № 15 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

285,60 - 285,60 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086  - - - 

вул. Апатова  

(Італійська), 115 

корпус № 16 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

325,40 - 325,40 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086  - - - 

вул. Апатова  

(Італійська), 115 

корпус № 17 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний техніч-

ний університет» 

580,80 - 580,80 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086  - - - 



 



 



 



Таблица 8 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, їх площа, 

кв. метрів 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Найменування облад-

нання, устаткування, 

їх кількість 

Опис обладнання, ус-

таткування 

1 2 3 4 

Лабораторія ТМО, 

площа – 72 м
2 

Тепломасообмінні 

процеси та техно-

логії  

Методи енергетич-

ного аналізу в теп-

лотехнологіях 

Комбіновані систе-

ми з поновлювани-

ми джерелами енер-

гії 

1. Установка для ви-

пробування теплооб-

мінного апарату (1 

шт); 

2. Стенд для дослі-

дження режимів 

нагріву металла в 

електричній нагріва-

льній печі (1 шт); 

3. Стенд для дослі-

дження природної 

конвекції на поверхні 

трубки (1 шт); 

4. Стенд для дослі-

дження сонячного 

коллектора (1 шт); 

5. Установка для дос-

лідження швидкості 

горіння твердого па-

лива (вугілля, відходів 

деревьяних) (1 шт); 

6. Стенд для дослі-

дження тепловіддачі 

при вимушеному русі 

повітря в трубці (1 

шт); 

7. Стенд для дослі-

дження 

теплопровідності вог-

нетривких і 

теплоізоляційних 

матеріалів (1 шт) 

До складу кожної 

установки входить ек-

спериментальний зра-

зок, прибори, що за-

безпечують вимірю-

вання та запис показ-

ників. Наявні методи-

чні вказівки. Вимірю-

вання параметрів 

здійснюється рідин-

ними термометрами, 

термометрами опору, 

термопарами. витра-

томірами, анемомет-

рами, вольтметрами 

та амперметрами. До 

складу вимірювальної 

апаратури також вхо-

дять сучасні елект-

ронні прибори: інфра-

червонний пірометр, 

тепловізор, газоаналі-

затор ТЕСТО. Стенди 

дозволяють вивчати 

процеси як візуально, 

так і шляхом знімання 

на камеру з подаль-

шим компьютерним 

аналізом. Особливіс-

тю установок є наоч-

ність та доступність 

для розуміння 

Лабораторія згорян-

ня палива та систем 

контролю енергое-

фективності , 

площа – 72 м
2
 

Енергоменеджмент 

в промисловості 

Методи контролю 

ефективності енер-

говикористання 

Системи вимірю-

вання, обліку та ке-

рування енергови-

користанням 

1. Стенд для експресс 

аналізу складу проду-

ктів згоряння палива 

(1 шт); 

2. Демонстраційний 

стенд дво-провідних 

газових пальників 

(2 шт); 

3. Стенд для дослі-

До складу вимірюва-

льної апаратури вхо-

дять сучасні елект-

ронні прибори, витра-

томіри, пірометр, теп-

ловізор. газоаналіза-

тор «Газохром 3101» 

Лабораторія містить 

два унікальні стенди: 



Спецпитання енер-

гоаудиту 

 

  

дження ефективності 

спалювання палива в 

пальнику з поперед-

нім змішуванням по-

вітря  (1 шт); 

4. Стенд для  визна-

чення калорійності га-

зоподібного палива (1 

шт); 

5. Стенд для 

моніторінгу електро-

споживання насосним 

агрегатом на базі пе-

реносного багатотарі-

фного лічильника 

«Альфа» (1 шт); 

6. Стенд для вивчання 

методів вимірювання 

температури за допо-

могою безконтактних 

пірометрів  (1 шт.); 

7. Стенд для вимірю-

вання витрати газопо-

дібного палива мето-

дом перепаду тиску на 

діафрагмі(2 шт); 

стенд для вимірюван-

ня теплоти згоряння 

газоподібних палив; 

стенд для вимірюван-

ня теплои згоряння 

твердого палива (ка-

лориметрична бомба). 

Ці стенди дозволяють 

не тільки проводити 

лабораторні роботи в 

навчальному процесі, 

але й надавати комер-

ційні послуги з визна-

чення теплоти згорян-

ня палив на замовлен-

ня підприємств. 

Лаборатория гідро-

газодинаміки, 

площа – 26 м
2 

Спецпитання енер-

гоменеджменту 

Екологічні пробле-

ми за напрямом 

1. Стенд для визна-

чення коефіцієнта те-

ртя (1 шт); 

2. Стенд для вивчення 

втрат  падіння тиску 

за довжиною(1 шт); 

3. Установка для дос-

лідження аеродинамі-

ки вільного струменя 

(1 шт). 

До складу вимірюва-

льних приладів вхо-

дять пневмоамемоме-

три, трубка Піто, ди-

фманометри та мікро-

манометри, безконта-

ктний ультразвуковий 

витратомір «Дніпро 

7». Стенд дозволяє 

досліджувати поля ти-

ску та швидкості газо-

вих потоків. 

Лабораторія очис-

них споруд, площа – 

61,5 м
2
 

Екологічні пробле-

ми за напрямом 

1. Стенд для визна-

чення дисперсного 

складу пилу; 

2. Стенд для визна-

чення аеродинамічно-

го супротиву слою 

волокнистих матеріа-

лів; 

3. Стенд для визна-

чення швидкості се-

диментації. 

До складу стендів 

входять прибори, що 

дозволяють визначати 

дисперсний склад пи-

лу, а також досліджу-

вати процеси десиме-

нтації. На стендах ви-

користувуються без-

контактний ультраз-

вуковий витратомір 

«Дніпро 7у» для дво-

хфазних середовищ. 

Солемір. рН-метр, пе-

реносний газоаналіза-



тор ТЕСТО 330 

Мультимедійний 

спеціалізований  ка-

бінет №40а, 55 м
2
 

Усі дисципліни за 

начальним планом 

бакалавра, магістр 

Ноутбук + мультиме-

дійний проектор, мо-

делі, наочні посібни-

ки. 

Обладнаний графіч-

ними та фізичними 

наочними зразками: 

модель парового кот-

ла ДКВР, насос типу 

К, двигун Стірлінга. 

Набір лопатей паро-

вих турбін, модель 

ДВЗ 

Мультимедійна ла-

бораторія термоди-

наміки та теплома-

сообміну №40, 55 м
2
 

Усі дисципліни за 

начальним планом 

бакалавра, магістра. 

 

Ноутбук + мультиме-

дійний проектор, ПК 

Pentiun ІІ-400,  як 

комплекс 

 для вимірювання,  

Лабораторні стенди: 

теплова мережа, теп-

ловий насос, термо-

динамічні цикли, теп-

ло масообмін та ін. 

Сучасні лабораторні 

стенди. На яких вимі-

рювання здійснюють-

ся за допомогою елек-

тронних приладів та 

АЦП комп’ютера. В 

аудиторії встановлено 

стенд скомпонований 

з сучасного теплооб-

мінного обладнання 

на якому вивчається 

робота холодильних 

машин та теплових 

насосів.  

Спеціалізований ка-

бінет   №33 

Усі дисципліни за 

начальним планом 

бакалавра, магістра. 

Лабораторні стенди  

тепломасообмінні 

процеси та установки, 

термодинамічні цик-

ли, тепломасообмін та 

ін. 

Переносний мульти-

медійний проектор. 

Бібліотека технічної 

літератури. 

Лабораторія гідро-

механіки  №37 

Усі дисципліни за 

начальним планом 

бакалавра, магістра. 

 

Лабораторні стенди 

гідравліка та газова 

динаміка, теплові 

двигуни та нагнітачі  

та ін. 

Лабораторні стенди 

імітують гідравлічні 

мережі з різними ти-

пами гідравлічних 

опорів та режимів, по-

вітряний компресор та 

вентиляторна устано-

вка високого тиску 

Кабінет курсового 

проектування та пі-

дготовки магіс-

терскьх робіт  № 38 

Дисципліни, за 

якими передбачено 

виконання курсо-

вих проектів/робіт, 

виконання магіс-

терської роботи 

Ноутбук, 4 шт. Intel 

Celeron 1.2 – 2.66 ГГц/ 

HDD; 80 – 500 Гб; 

RAM 512 – 2048 Мб / 

15– 17’’ 

Наявне обладнання 

дозволяє виконувати 

дослідження процесів 

на імітаційних моде-

лях та розрахунки за 

власним програмним 

забезпеченням. Елек-

тронна бібліотека. 

 



Таблица 9 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану 

за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»,  

освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент»  

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа, кв. ме-

трів 

Навчальна дис-

ципліна 

Кількість персо-

нальних 

комп’ютерів із 

строком викори-

стання не більше 

восьми років 

Найменування пакетів 

прикладних програм  

(у тому числі 

ліцензованих) 

Наявність 

каналів дос-

тупу до 

Інтернету 

(так/ні) 

Комп’ютерний 

клас каф. 

ПТЕУ і ТП,  

50 м
2
 

1. Енергетичний 

менеджмент 

2. Спецпитання 

енергоменедж-

менту 

3. Курсове прое-

ктування 

4 шт. Intel 

Celeron 1.2 – 

2.66 ГГц/ HDD; 

80 – 500 Гб; 

RAM 512 – 2048 

Мб / 15 – 17’’ 

Open Office 

MathCAD 

(демо версія) Спец. про-

грами* 

8/2 

Так 

Комп’ютерні 

класи,  192 м
2
 

1. Математичне 

моделювання теп-

лотехнологічних 

процесів 

2. Математичні 

методи оптиміза-

ції процесів і сис-

тем 

25 шт. Intel 

Celeron 1.2 – 

2.66 ГГц/ HDD; 

80 – 500 Гб; 

RAM 512 – 2048 

Мб / 15 – 17’’ 

Open Office 

MathCAD (демо версія) 

Borland Delphi7 

(демо версія) 

Спец. програми* 

44/2 

Так 

Комп’ютерна 

лабораторія  

№ 38, 36 м
2
  

1.Всі дисципліни 

за навчальним 

планом  

2.Курсове прое-

ктування 

3 Магістерська 

робота 

6 комп’ютери  

PentiunV, 

з’єднаних у ме-

режу з виходом 

до Інтернет 

 

Windows Microsoft Word 
Delphi MathCad Компас 
5.10 LT 
AutoCAD LT 2004 Water 

StreamPro ПП 1.Тестова 

програма каф. ПТЕУ і ТП 

ПП  

2. Розрахунок параметрів 

надзвукового струменя 

при витіканні в середо-

вище іншої густини  

3. ПП “Изотермическое 

сжатие диоксида углеро-

да” 

4. ПП “Исследование 

процесса истечения газа 

через суживающееся со-

пло”   

5.ПП “Режимы эксплуа-

тации котельных устано-

вок” с использованием 

компьютерной програм-

мы-тренажера (12 лабо-

раторних робіт) 

 6.ПП “Расчет объемов и 

Так 



энтальпий воздуха и про-

дуктов сгорания для сме-

си топлив с применением 

ЭВМ”  

7.“Расчет многоступенча-

той выпарной установки 

с применением ЭВМ”  

8.ПП ”Определение де-

сорбции кислорода” 

9. ПП ”Переменный ре-

жим работы котла-

утилизатора” 10.ПП Роз-

рахунок теплової схеми 

турбіни ПТ-60 на ПЄВМ.  

11.ПП Розрахунок тиску у 

5розгалуженому 

т6рубопроводі  

12.ПП Розрахунок прямо-

го трубопроводу при 

ізотермічному та 

адіабатному процесі течії. 

13. ПП Розрахунок пара-

метрів течії у соплах Ла-

валя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



7. ВІДОМОСТІ 

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 

 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої осві-

ти  

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності вищого навчального 

закладу є основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 

(далі – НТБ). Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел 

та інформаційна модель наукових комунікацій у вигляді електронних ресур-

сів, здійснюється інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, прово-

диться її структурування, надається доступ до існуючих інформаційних дже-

рел. 

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб кори-

стувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки ВНЗ, яка поєднює:  

- традиційні фонди та послуги;  

– електронний каталог бібліотеки, в тому числі віддаленого та он-лайн 

доступу, що поступово трансформується в електронну бібліотеку;  

– власні Інтернет-ресурси відкритого доступу;  

– засоби доступу до передплатних, тестових або корпоративних бібліо-

тек та баз даних; – віртуальні довідкові служби;  

– служби формування цифрових копій, електронна доставка документів 

та міжбібліотечний абонемент;   

– віртуальні інформаційні або вебліографічні системи посилань на ре-

сурси Інтернету. 

 Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в 

тому числі навчальної літератури – 220451 примірників, наукової літерату-

ри – 291033 примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 

91340 одиниці.  

 



 
 

 

На протязі останніх п’яти років простежується стабільна динаміка рос-

ту фонду бібліотеки переважно за рахунок електронних видань. 

 

 
 

 



Динаміка надходжень електронних видань до баз даних власної гене-

рації за останні п’ять років свідчить про збільшення ролі електронного доку-

менту у освітньому та науковому процесах вузу.  

 
 

 

Одним із стратегічних завдань НТБ є формування та розвиток елект-

ронної бібліотеки як сучасного інформаційного освітнього середовища ви-

щого навчального закладу,  надання дистанційного,  цілодобового доступу до 

її ресурсів. У складі електронної бібліотеки університету наступні колекції:  

- електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного середови-

ща університету і стовідсотково відображає книжкові фонди;  

- сайт електронних навчально-методичні матеріалів, який вміщує пов-

нотекстові версії підручників, навчальних посібників, навчально-методичних 

видань, словників тощо; 

- сайт дистанційного навчання; 

- науковий електронний архів (університетській репозиторій),  у якому 

накопичується,  зберігається, розповсюджується та забезпечується постійний 

і надійний доступ до повних текстів наукових публікацій викладачів нашого 

вузу;  



- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові інформа-

ційні ресурси віддаленого доступу. 

Електронний каталог НТБ  забезпечує якісний, оперативний, багатоас-

пектний пошук інформації і надає її у зручній для користувача формі  та в 

будь-якому режимі (при безпосередньому відвідуванні бібліотеки користува-

чем або в режимі on-line). Доступ до ЕК у мережі Інтернет, можливість мобі-

льного пошуку інформації в зручний для користувача час, додаткові сервіси 

роблять ЕК одним із найпопулярніших бібліотечних бібліографічних ресур-

сів. 

На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів 

(http://umm.pstu.edu) налічує понад 10 000 документів. Сайт працює в оболо-

нці програмного забезпечення DSpace, яке дозволяє здійснювати пошук і 

структурування інформації за ключовими словами, автором, назвою, роком 

та видом видання, факультетом, кафедрою. Для всіх користувачів доступна 

статистика загальної кількості матеріалів. Сайт НММ поповнюється також 

монографіями, підручниками і навчальними посібниками викладачів ПДТУ, 

які з 2014 р. проходять обов'язкове грифування вченою радою ун-ту. Всі ма-

теріали доступні користувачам в авторизованому режимі. 

 

 
 

 



Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ 

«ПДТУ» орієнтоване на створення максимально сприятливих умов для на-

вчання студентів. З метою підвищення якості навчально-методичних розро-

бок (далі – НММ) викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з лютого 2013 року розпочато 

процес стандартизації редакційно-видавничої діяльності ВНЗ. Був розробле-

ний комплекс стандартів системи менеджменту якості, у яких реалізований 

корпоративний підхід до оформлення НММ, що видаються у ДВНЗ «ПДТУ». 

Були розроблені наступні Стандарти організації:  

- Види видань в сфері навчально-методичного забезпечення навчаль-

ного процесу. Загальні вимоги  

- Оформлення текстового матеріалу в навчально-методичних видан-

нях. Загальні вимоги  

- Нормоконтроль видань в сфері навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу. Порядок організації та проведення  

Нормоконтроль щодо дотримання стандартів було покладено на науко-

во-технічну бібліотеку вузу.  

В результаті впровадження стандартизації в процес видання навчально-

методичної літератури досягнуті наступні результати: 

- максимальний ступінь уніфікація процесу видання НММ; 

- створення єдиних і зрозумілих правил оформлення НММ; 

- істотне підвищення якості НММ; 

- формування структурованої авторизованої бази даних НММ; 

- впровадження на постійній основі уніфікованих методів моніторингу 

роботи факультетів вузу по виданню НММ; 

- забезпечення відповідності НММ вимогам національних, міждержав-

них і міжнародних стандартів. 

З 2011 року бібліотека веде роботу по формуванню інституційного ре-

позиторія – колекції наукових публікацій викладачів вузу (http://eir.pstu). На 

сьогодні база даних сховища налічує біля 13500 електронних документів з 

чотирьох вузівських збірок та матеріалів конференцій ПДТУ. Ведеться робо-



та по наповненню сайту як новими, так і ретро публікаціями. Для поширення 

досліджень в світовому науковому співтоваристві і зростання рівня цитова-

ності, інституційний репозиторій зареєстрований в міжнародних відкритих 

архівах ROAR і OpenDOAR. 

 

 
 

Офіційний сайт бібліотеки ПДТУ (http://ntb.pstu.edu) – це інтерактивна 

платформа для  інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки універ-

ситету. Зокрема, на сайті розміщено структурований список з 420 електрон-

них наукових журналів відкритого доступу з прямими посиланнями на архі-

ви, наведений перелік посилань до офіційних сайтів патентної та правової 

інформації, інших освітніх ресурсів. 

З метою вдосконалення складу та структури електронних ресурсів біб-

ліотека університету систематично проводить моніторинг ступеня їх викори-

стання (таб. 1). Найбільш затребуваною впродовж останніх п’яти років базою 

даних електронної бібліотеки є цифрова бібліотека науково-методичних ви-

дань ПДТУ. 

 

 

 

http://ntb.pstu.edu/


Таблиця 11  

Динаміка кількості скачувань електронних видань  

(за даними Google Analytics) 

Назва бази даних 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Сайт навчально-методичних  

матеріалів викладачів ПДТУ 295054 373767 483359 485264 492183 

Інституційний репозиторій 9251 55938 134101 192188 222623 

Сайт бібліотеки ПДТУ 20682 23911 44291 47492 49735 

Електронний каталог 14425 17179 25696 27099 29283 

 

Завдяки участі у проекті ELibUkr «Електронна бібліотека України» на-

уковці вузу отримують доступ до різноманітної англомовної наукової інфор-

мації. У продовж 2013-2017 рр. був наданий тріал доступ до більш ніж 20 баз 

даних наукової інформації, серед яких EBSCO Publishing, Cambridge Journals 

Online, OECD iLibrary, Де Гройтер (De Gruyter), Cambridge Core, Academic 

Search™ Complete та eBook, EBSCO eBook Academic Subscription Collection, 

Access Engineering, McGraw-Hill eBook Library та ін. 

У 2017 році ПДТУ отримав доступ до міжнародних баз даних Scopus та 

Web of Science за кошти держбюджету разом з майже 100 українськими ви-

шами та науковими установами Міністерства освіти і науки України, які від-

бирались спеціально створеною Комісією. Комісія враховувала такі критерії, 

як спосіб організації доступу до електронних наукових баз даних, можливість 

надання такого доступу іншим організаціям, кількість публікацій у наукових 

журналах, що включені до Web of Science Core Collection та Scopus, тощо. На 

допомогу науковцям на сайті бібліотеки розміщені методичні рекомендації 

тим, хто хоче опублікувати наукову статтю в журналах Scopus та Web of 

Science. Розроблена комплексна методика пошуку та відбору видань у нау-

кометричних базах даних. 

Бібліотека систематично проводить моніторинг наукометричних БД, 

здійснює редакцію авторських профілів та наукових колективів (університе-

ту, факультетів, кафедр, наукових періодичних видань). Сьогодні українсь-

кий вчений усвідомлює, що наукові публікації є не тільки формальною вимо-

http://accessengineeringlibrary.com/


гою для отримання наукових ступенів та вчених звань, а базовим показни-

ком, що відображає його наукову діяльність. Підвищення якості наукових 

публікацій, актуальність тематики, а також рейтинг видання, в якому вони 

надруковані та відображення їх у міжнародних наукометричних БД – вимога 

часу. 

НТБ ПДТУ постійно розширює спектр послуг і сервісів, які надаються 

студентам і аспірантам, науковцям і науково-педагогічним працівникам, 

співробітникам ВНЗ згідно з їх інформаційними запитами. З метою забезпе-

чення комфортного і оперативного доступу до своїх інформаційних ресурсів, 

бібліотека активно впроваджують відкритий доступ до своїх фондів, сервіси 

для дистанційних користувачів, надає можливість скористатися безкоштов-

ним Wi-Fi. 

До послуг користувачів два  абонементи та чотири читальних залів на 

300 посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 

2021,0 м
2
,  у т.ч.: для зберігання фондів – 567,9 м

2
, для обслуговування кори-

стувачів  – 1320,1 м
2
.  

В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної ро-

боти викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання до-

ступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, дові-

дково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а також 

для проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних технологій. 

Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах університету і 

мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих місць.  

Для бібліографічного обслуговування віддаленого користувача на сайті 

бібліотеки створена віртуальна довідкова служба, яка дозволяє отримати ін-

формацію про наявність у фондах бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ»  конкретного 

видання, підібрати список літератури, професійно скласти бібліографічний 

опис документів. Крім того, за запитами користувачів надається коротка ін-

формація про конкретний факт або подію.  

 



 
 

Впровадження електронного режиму книговидачі дозволило істотно 

скоротити час обслуговування читачів, оперативно відстежувати заборгова-

ність, спростило систему реєстрації та перереєстрації користувачів, дало мо-

жливість користувачам переглядати свій електронний формуляр з будь-якого 

комп'ютера, підключеного до Інтернету. 

Таким чином, на сьогодні реалізовані наступні складові електронної бі-

бліотеки вузу: 

- доступ до електронних баз даних наукової і навчальної інформації як 

власної генерації, так і запозичених; 

- інтерактивне персоналізоване і диференційоване обслуговування ко-

ристувачів бібліотеки; 

- забезпечення цифровими інформаційними послугами, такими як он-

лайн-бібліографія, віртуальні виставки, електронний формуляр; 

- модернізація технологічної інфраструктури науково-технічної бібліо-

теки. 

Електронна бібліотека вузу сприймається сьогодні користувачами як 

унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної інформації. Ви-

кладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий потенціал елект-



ронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого доступу до різноманітних форм 

навчальних та наукових видань. Це особливо актуально в зв'язку з великою 

зайнятістю студентів і викладачів, суміщенням ними різних видів діяльності, 

розвитком дистанційної форми навчання. Одним з переваг електронних біб-

ліотек є можливість цілодобового доступу до каталогу і повнотекстових ре-

сурсів. Завдяки новим технологіям бібліотека працює у режимі 24/7. 

Важливим завданням бібліотеки є робота з формування інформаційної 

культури користувачів. У бібліотеці проводяться заняття зі студентами пер-

шого курсу з основ інформаційної культури. Заняттями передбачено форму-

вання в студентів: 

- навичок самостійного пошуку літератури за допомогою електронних і 

традиційних каталогів, картотек; 

- умінь і навичок інформаційного самозабезпечення навчальної і науко-

во-дослідної діяльності; 

- раціональних прийомів і засобів самостійного ведення пошуку інфор-

мації і систематизації даних; 

- умінь і навичок володіння формалізованими методами аналітико-

синтетичної обробки інформації; 

- прийомів правильного оформлення письмових замовлень на книги та 

періодичні видання; 

- навичок бібліографічно грамотного складання списків літератури для 

рефератів, курсових і дипломних робіт. 

Таким чином, робота за зазначеним спецкурсом створює умови для на-

ближення до конкретних інформаційних проблем користувача та його прак-

тичної (навчальної) діяльності; саморозвитку та самовдосконалення студен-

тів. 

Одним з основних завдань бібліотеки є популяризація книг серед різ-

них груп користувачів. Це – книжкові виставки-презентації, перегляди та 

огляди літератури, проведення різноманітних заходів. Щорічно НТБ органі-

зує більш 200 книжкових виставок та переглядів, біля 50 культурно-



просвітницьких заходів та оглядових лекцій. Бібліотека університету постій-

но використовує в своїй роботі віртуальні виставки та презентації як наочно-

пізнавальну форму популяризації книги. 

Сьогодення диктує нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її ро-

боти новим змістом, виокремлює її пріоритетні напрями розвитку, а саме: пі-

двищення інформаційної,  освітньої,  виховної, пізнавальної функцій, які по-

требують найповнішого інформаційного забезпечення навчально-виховного 

та науково-дослідного процесів, надання інформаційно-методичної допомоги 

студентам, викладачам, співробітникам ВНЗ.  

 

 



 

 

 



Таблица 13  

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 
Найменування навча-

льної дисципліни 

Автор (прізвище, ім’я та 

по батькові) підручника, 

навчального посібника 

тощо 

Найменування підручника, навчального 

посібника тощо 

Найменування 

видавництва, рік видання 

Кількість 

примірників 

Патентознавство та  

авторське право 

 Ліцензування та патентування в Україні: Нор-

мативна база 

К.: КНТ,2005  2 

Саранас С.В. Авторське право та правова охорона інтелектуа-

льної власності в Україні і її адаптація до зако-

нодавства Європейського Союзу: Навч. посіб-

ник 

Полтава: МАУП,2007 1 

Чубарєв В.А. Міжнародне приватне право: Навч. посібник К.: Атака,2008 5 

Швець Г.О. Патентознавство та авторське право: Методичні 

вказівки до самостійної роботи студентів з на-

вчальної дисципліни. 

Маріуполь: ПДТУ, 2015.-  

28 с. * 

Швець Г.О. Патентознавство та авторське право: Методичні 

вказівки до виконання практичних занять з дис-

ципліни. 

Маріуполь: ПДТУ, 2015.-  

18 с. * 

Педагогіка вищої школи Ред. Кремень В.Г.,  

Ніколаєнко Є.М. 

Вища освіта в Україні: Навч. посібник К.: Знання, 2005 8 

Степко М.Ф. та ін. Вища освіта України і Болонський процес: На-

вч. посібник 

Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2004 

3 

Журавський В.С., 

Згуровський М.З. 

Болонський процес: головні принципи входжен-

ня в Європейський простір вищої освіти 

К.: ІВЦ Політехніка, 2003 1 

Харабет В.В.,  

Плотніков С.А. 

Педагогіка вищої школи: Курс лекцій.  Маріуполь: ПГТУ, 2011.- 116 с. * 

 

Фiлософськi проблеми 

наукового пiзнання 

 Антология мировой философии М.: Мысль, 1991 1 

Мальцева О.В. Філософська теорія пізнання: Навч. посібник 

для вузів 

Маріуполь: ПДТУ,2010 15 

Мальцева О.В. Філософська теорія пізнання: Навч. посібник 

для вузів 

Маріуполь: ПДТУ,2013 5 

Скибекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие М.: ВЛАДОС, 2000 3 

Афонов А.П. Филосовские проблемы научного познания: 

Курс лекцій. 

Маріуполь: ПДТУ, 2011.-  

99 с. 
* 



Афонов А.П. Филосовские проблемы научного знания: Мето-

дические указания по самостоятельному изуче-

нию курса 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. 

- 44 с. * 

Іноземна мова 

професійного спряму-

вання 

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу Вінниця, Наукова книга, 2003 12 

Алехіна М.С. Английский язык для металлургов М.: Русский язык, 2001 15 

Мухіна О.Ю. Англійска мова за професійним спрямуванням: 

Методичні вказівки для самостійної роботи з 

курсу. 

Маріуполь: ПДТУ, 2012. - 34 с. 

* 

Охорона праці в галузі Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за між-

народними стандартами: Навч. посібник 

К.: Знання,2007 2 

Кучерявий В.П. Охорона праці: Навч. посібник Львів: Оріяна-Нова,2007 80 

Сост. Арустанов Э.А. Охрана труда. Справочник М.: «Дашков и К», 2008 * 

Кухар В.В. Охорона праці в галузі:Методичні вказівки з са-

мостійного вивчення дисципліни. 

Маріуполь: ПДТУ, 2015.- 25 с. 
* 

Тепломасообмінні про-

цеси і технології 

Ревун М.П., Потапов Б.Б.  
Ольшанский В.М.  
Бородулин А.В.  

Высокотемпературные теплотехнологические 

процессы и установки в металлургии. 

Запорожье, ЗГИА, 2002, рус. 25 

Маслов В.А. Теплотехника: Учеб. пособие. Мариуполь: ПГТУ, 2017. - 197с. * 
Тимошпольский В.И. Не-
сенчук А.П. 
Подберезный Н.П. и др.. 

Промышленные теплотехнологии. Учебник.  

 

Мн.: Выш.шк., 1977. – 421 с. 

htth://kniga.deti-best.ru/ 

* 

Комбіновані системи з  

поновлюваними  

джерелами енергії 

Костюк В.А. Вторичные энергетические ресурсы и энерготе-

хнологическое комбинирование 

Мариуполь, ПГТУ, 2006 50 

Алхасов А.Б. Возобновляемые источники энергии: Учеб. по-

соби 

М.:МЭИ,2011 3 

Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики: Учебник М.:КноРус,2011 2 
Дерюгин Г.В. Солнечная энергетика: Учеб. пособие М.:МЭИ,2011 * 

Методи енергетичного 

аналізу в 

теплотехнологіях 

Тонкаль В.Е.,  
Денисюк С.П.,  
Вихорев Ю.А. 

Методы и средства разработки и внедрения ре-

гиональных комплексных научно-технических 

программ энергосбережения. 

К.: Институт энергосбере-жения 

НАН Украины, 1995 

2 

Назмеев Ю.Г. Теплоэнергетические системы и энергобалансы 

промышленных предприятий: Учеб. пособие 

М.:МЭИ,2002 * 

Никифоров Г.В.,  
Заславец Б.И. 

Энергосбережение на металлургических пред-

приятиях 

Магнитогорск: ММИ, 2000 СD-R каф. 

ПТЕУ та ТП 

Богуславский Л.Д.  Энергосбережение в системах теплоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

Стройиздат, 1999 5 



Шаламов Ю.Н. Методы энергетического анализа в теплотехно-

логиях: Методические указания по самостоя-

тельному изучению дисциплины  

Мариуполь: ПГТУ, 2016.-12с. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456

789/11369 
* 

Методи контролю 

ефективності  

енерговикористання 

 

Курсова робота 

Боженко Л.І.,  

Гутта О.Й. 

Управління якістю, основи стандартизації та сер-

тифікації продукції 

Львів: Афіша, 2001 10 

Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: 

Учебное пособие 

М.: Академія,2006 * 

Сергеев А.Г.,   

Латышев М.В., 

Терегеря В.В. 

Метрология, стандартизация, сертификация 

Учебное  пособие 

М.: Логос, 2001 5 

Хаджинов А.С. Методы контроля эффективности энергоисполь-

зования: Методические указания к выполнению 

курсоовой работы по дисциплине 

Мариуполь: ПГТУ, 2016.-25с. 

* 

Хаджинов А.С. Методы контроля эффективности энергоисполь-

зования [Электронный ресурс]: Методические 

указания к выполнению практических занятий 

Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 50 с. 

Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456

789/11276 

* 

Хаджинов А.С. Методы контроля эффективности энергоисполь-

зования [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению курсовой работы по 

дисциплине 

Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 26 с. 

– Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456

789/10581 

* 

Ефимов А.Л. Энергобалансы промышленных предприятий. 

Учебное пособие.  

М.: Изд-во МЭИ, 2002. — 84 с.: 

ил - 

http://www.twirpx.com/file/108070

9/ 

* 

Системи вимірювання,  

обліку та керування  

енерговикористанням 

Іванов Г.М. Теплотехнические измерения и приборы М.: МЭИ, 2005. – 460с. 

http://www.teplota.org.ua/2008-10-

25-preobrazhenskii-v-p-

teplotexnicheskie-izmereniya-i-

pribory.html 

3 

Хаджинов А.С. Методы контроля эффективности энергоисполь-

зования: Методические указания к практичес-

ким занятим по дисциплине. 

Мариуполь: ПГТУ, 2016.-50с. 
* 

 

Енергозбереження та 

енергоменеджмент за  

напрямами 

Колесников А.И.,  

Федотов М.Н.,  

Варфоломеев Ю.М. 

Энергосбережение в промышленных и комму-

нальных предприятиях 

М.: ИНФРА, 2005 5 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11276
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11276
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10581
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10581
http://www.twirpx.com/file/1080709/
http://www.twirpx.com/file/1080709/
http://www.teplota.org.ua/2008-10-25-preobrazhenskii-v-p-teplotexnicheskie-izmereniya-i-pribory.html
http://www.teplota.org.ua/2008-10-25-preobrazhenskii-v-p-teplotexnicheskie-izmereniya-i-pribory.html
http://www.teplota.org.ua/2008-10-25-preobrazhenskii-v-p-teplotexnicheskie-izmereniya-i-pribory.html
http://www.teplota.org.ua/2008-10-25-preobrazhenskii-v-p-teplotexnicheskie-izmereniya-i-pribory.html


 

Курсова робота 

Самолов М.В.,  

Паневчик А.Н. 

Основы энергосбережения Мн.: БТЭУ, 2002 2 

Лисиенко В.Г. и др.  Хрестоматия энергосбережения М.: Теплотехник, 2005 * 

Гулбрандсен, Т. Х., 
Падалко Л.П.  
Червинский В. Л. 

Энергоэффективность и энергетический мене-

джмент: учебно-методическое пособие / Т. Х. 

Гулбрандсен  

Минск : БГАТУ, 2010. – 240 с. 

http://www.twirpx.com/files/tek/ma

nagement/ 

* 

Спецпитання  

енергоаудиту 

Данилова О.Л. Основы энергоаудита М.: Наука, 2003 СD-R каф. 

ПТЕУ та ТП 

Лисиенко В.Г. и др.  Хрестоматия энергосбережения М.: Теплотехник, 2005 * 

Прокопенко В.В.,  

Закладний О.М., 

Кульбачний П.В. 

Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраці-

ями: Навч. Ппсібник 

К.: Освіта України, 2009. – 438 с. 

http://www.twirpx.com/file/321197

/ 

СD-R каф. 

ПТЕУ та ТП 

Ленцов І.А. Введення в енергоменеджмент: Навчально-

методичний посібник по вивченню курсу 

Маріуполь:ГВУЗ «ПДТУ»,2015.-

18с. 
* 

Аналіз та експертиза 

проектів енерго-

постачання 

Прядко М.О. Теплові мережі: Навч. Посібник К.: Алеута,2005 4 

Быстрицкий Г.Ф. Основы  энергетики: учебник М.:КноРус,2011 2 

Запольський А.К. Водопостачання,водовідведення та якість води: 

підручник 

К.: Вища школа,2005 * 

Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація  К.: Кондор., 2007,  кол. 5 

Шаламов Ю.Н. Анализ и експертиза проектов энергоснабжения: 

Методические указания по самостоятельному 

изучению дисциплины 

Мариуполь: ПГТУ, 2016.-14 с. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456

789/11381 

* 

Цибульська Л.О. Проектний аналіз: Методичні вказівки щодо ви-

конання контрольної роботи . 

Маріуполь: ПДТУ, 2015. – 15 с. 
* 

Спецпитання  

енергоменеджменту 

 

Гитель Л.Д. Энергетический  бизнес: Учебное пособие М.:Дело,2006 * 

Андрижиевский А.А. Энергосбережение и энергетический менедж-

мент: Учебное пособие 

Минск.:Высш. Школа, 2005 * 

Под. ред. Ленцова И.А. Библиотека энергоменеджера Мариуполь: ПГТУ, 2002/2003 3 

Праховник А.В. и др. Энергетический менеджмент: Учеб. пособие К.: КПИ, 2001 СD-R каф. 

ПТЕУ та ТП 

Екологічі проблеми за 

напрямом 

Костиков В.И. Промышленная и экологическая безопасность 

металлургических производств 

М.: ЭКОМЕТ, 2006 2 

Кучерявий В.П. Екологія Львів: Світ, 2001 99 

Черепанов К.А. Промышленная экология Новокузнецк: СибГИУ, 2005,  2 

Калыгин. В.Г. Промышленная экология Промышленная   экология, * 

http://www.twirpx.com/files/tek/management/
http://www.twirpx.com/files/tek/management/
http://www.twirpx.com/file/321197/
http://www.twirpx.com/file/321197/


 http://www. 

Bookshunt.ru/b7871_promishlenna

ya_ekologiya  

Маркетингові 

дослідження в 

енергетиці 

Пилипчик В.П. Промисловий маркетинг: підручник К.: Центр навчальної  

літератури,2009 

7 

Бєлявцев М.І. Маркетинг: Навч. посібник К.: Центр навчальної  

літератури, 2005 

5 

Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. посібник К.: Центр навчальної  

літератури, 2003 

5 

Шведов О.В. Маркетинговий менеджмент: Методичні вказів-

ки до самостійного вивчення курса. 

Маріуполь: ПДТУ, 2011.-16 с. * 

Магістерська практика Бежан В.А. 

Житаренко В.М. 

Хлєстова О.А. 

Шаламов Ю.М. 

Магістерська робота [Електронний ресурс] : ме-

тодичні вказівки до виконання магістерської ро-

боти для студентів спеціальності 144 «Теплое-

нергетика» всіх форм навчання  

.– Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 53 

с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456

789/14776 

* 

Підготовка магістерсь-

кої роботи 

Бежан В.А. 

Житаренко В.М. 

Хлєстова О.А. 

Шаламов Ю.М. 

Магістерська робота [Електронний ресурс] : ме-

тодичні вказівки до виконання магістерської ро-

боти для студентів спеціальності 144 «Теплое-

нергетика» всіх форм навчання  

.– Маріуполь : ПДТУ, 2018. – 53 

с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456

789/14776 

* 

 

 

http://www/


 



8. ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

 

Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу за-

ймають належне місце в роботі методичної ради університету і методичних 

комісій факультетів. Методичне забезпечення навчального процесу склада-

ється 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, семі-

нарських, лабораторних занять; методичні вказівки до виконання розрахун-

ково-графічних робіт, курсових проектів і робіт, дипломних проектів; ком-

плекси індивідуальних семестрових завдань; комплекти завдань до контро-

льних робіт; комплекти екзаменаційних білетів. 

Навчальна і науково-технічна література включає: підручники, навча-

льні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, слов-

ники, монографії, наукові збірки, періодичні видання. 

На засіданнях методичної ради систематично розглядаються питання 

постановки і забезпечення навчального процесу. 

Для методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін навчального 

плану підготовки магістрів за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», освіт-

ньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент»  кафедрою теплофі-

зики та теплоенергетики металургійного виробництва розроблені учбово-

методичні комплекти, які мають: 

- програму дисциплін; 

- робочу навчальну програму; 

- методичні матеріали щодо проведення практичних і лабораторних робіт; 

- тематику і методичні вказівки для виконання курсових проектів або робіт; 

- роздатковий матеріал з навчальних дисциплін; 

- пакети контрольних завдань для контролю знань; 



- підручники, посібники, конспекти лекцій; 

- екзаменаційні білети; 

- методичні матеріали для самостійної роботи студентів. 

З усіх дисциплін навчального плану в наявності є робочі програми в 

необхідній кількості. Робочі програми містять мету та завдання курсу, пере-

лік знань та вмінь, тематичний план, теми семінарських, лабораторних та 

практичних занять, питання для самостійної роботи студентів, тематику ко-

нтрольних робіт, перелік контрольних запитань, анотація курсу, критерії 

оцінок, перелік рекомендованої літератури.  

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчаль-

них дисциплін наведено в таблицях 14-15.  

В табл. 15-16  наведено забезпечення тематикою і методичними 

вказівками для виконання курсових робіт (проектів), а в табл. 17 забезпечен-

ня програмами та базами для проходження практики.  

 Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що організаційне та на-

вчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу відповідає 

вимогам підготовки за освітньо-професійною програмою «Енергетичний ме-

неджмент» за другим магістерським рівнем спеціальності 144 «Теплоенерге-

тика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 15 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення  

навчальних дисциплін 

 

Найменування на-

вчальної дисциплі-

ни згідно з навча-

льним планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчально-

го контен-

ту 

планів 

практич-

них (се-

мінар-

ських) 

занять 

завдань 

для лабо-

ратор-

них 

робіт 

завдань 

для са-

мостій-

ної ро-

боти 

студен-

тів* 

питань, за-

дач, за-

вдань або 

кейсів для 

поточного 

та підсум-

кового ко-

нтролю 

завдань для 

комплекс-

ної контро-

льної робо-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 

Патентознавство 

та авторське 

право  
+ + - +IT + - 

Педагогіка  

вищої школи 
+ + - +IT + - 

Філософські 

проблеми нау-

кового пізнання 
+ + - +IT + - 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

+ + - +IT + - 

Охорона праці в 

галузі 
+ + + +IT + + 

Тепломасооб-

мінні процеси і 

технології 

+ + - +IT + + 

Комбіновані си-

стеми з понов-

люваними дже-

релами енергії 

+ + - +IT + - 

Методи енерге-

тичного аналізу 

в тепло-

технологіях 

+ + - +IT + + 

Методи контро-

лю ефективності 

енерговикорис-

тання 

+ + - +IT + + 

Системи вимі-

рювання, обліку 

та керування 

енерговикорис-

танням 

+ + + +IT + - 



1 2 3 4 5 6 7 

Енергозбере-

ження та енер-

гоменеджмент 

за напрямами 

+ + - +ІТ + + 

Спецпитання 

енергоаудиту 
+ + - +ІТ + - 

Аналіз та експе-

ртиза проектів 

енергопостачан-

ня 

+ + - +ІТ + - 

Спецпитання 

енергоменедж-

менту 

+ + - +ІТ + - 

Екологічні про-

блеми за напря-

мом 

+ + - +ІТ + - 

Маркетингові 

дослідження в 

енергетиці 

+ + - +ІТ + + 

Магістерська 

практика 
+ - - +ІТ - - 

Підготовка магі-

стерської роботи 
+ - - +ІТ - - 

 

 

 

 

 

 



Таблица 16 

Забезпечення навчальними програмами 

№ 

п/п 

Найменування дисциплін за 

навчальним планом 

Відмітка про 

наявність 

програми 

(так/ні) 

Найменування  

розробника програми 

1 2 3 4 

1 Патентознавство та  

авторське право 
так ДВНЗ «ПДТУ» Кафедра економічної 

теорії та підприємництва  ДВНЗ "ПДТУ" 

доц.  к.т.н. Щвець Г.О. 

2 Педагогіка вищої школи так ДВНЗ «ПДТУ Кафедра соціології та 

соціальної роботи., доц.  к.т.н. 

Ташкінова Г.О. 

3 Фiлософськi проблеми науково-

го пiзнання 
так ДВНЗ «ПДТУ Кафедра філософських 

наук та історії України,  доц.  к.т.н. Ко-

ротіч Г.В. 

4 Іноземна мова професійного 

спрямування 
так ДВНЗ «ПДТУ Кафедра іноземних мов, 

Завідувач кафедри,  доц.  к.т.н. Лазарен-

ко Л.М. 

5 Охорона праці в галузі так ДВНЗ «ПДТУ»,Кафедра охорони праці 

та навколишнього середовища, 

проф.д.т.н. Волошин В.С. 

6 Тепломасообмінні процеси і те-

хнології 
так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра промислових теплоенерге-

тичних установок та теплопостачан-

ня, проф., д.т.н. Маслов В.О. 

7 Комбіновані системи з понов-

люваними джерелами енергії 
так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра промислових теплоенерге-

тичних установок та теплопостачан-

ня, доц., к.т.н. Куземко Р.Д. 

8 Методи енергетичного аналізу в 

теплотехнологіях 
так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра промислових теплоенерге-

тичних установок та теплопостачан-

ня, доц., к.т.н. Шаламов Ю.М. 

9 Методи контролю ефективності  

енерговикористання 
так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра промислових теплоенерге-

тичних установок та теплопостачан-

ня, доц., к.т.н. Хаджинов О.С. 

10 Системи вимірювання,  

обліку та керування  

енерговикористанням 

так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра промислових теплоенерге-

тичних установок та теплопостачан-

ня, доц., к.т.н. Хаджинов О.С. 

11 Енергозбереження та енергоме-

неджмент за напрямами 
так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра промислових теплоенерге-

тичних установок та теплопостачан-

ня, доц., к.т.н. Ленцов І.А. 

12 Спецпитання енергоаудиту так ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра промислових теплоенерге-

тичних установок та теплопостачан-

ня, доц., к.т.н. Хаджинов О.С. 



 



 



9. Результати освітньої діяльності 

 

З метою аналізу якості підготовки фахівців в останьому семестрі були 

проведені комплексні (кваліфікаційні) контрольні роботи (ККР) з природни-

чо- наукових та професійно-орієнтованих (фахових) дисциплін. З гуманітар-

них дисциплін ККР не проводились тому що, всі вони закінчувались заліком. 

Всі завдання ККР вимагали від студентів інтегрованого застосування знань з 

окремих тем і розділів відповідної дисципліни. 

Завдання до ККР з усіх дисциплін складалися у відповідності до вимог 

«Методичних вказівок щодо організації і проведення ректорського контролю 

якості підготовки студентів ПДТУ». 

Оцінки ККР, згідно з існуючим положенням, виставлялися за чотириба-

льною системою: «відміно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При оці-

нюванні за основу брали повноту та правильність виконання завдань, а також 

враховували здатність студентів аналізувати різноманітні аспекти соціальної 

роботи згідно з практичною діяльністю соціального працівника. 

Результати виконання цих комплексних кваліфікаційних контрольних 

робіт студентами спеціальності 144 «Теплоенергетика», освітньо-професійної 

програми «Енергетичний менеджмент» наведені в таблиці 20, а також ре-

зультати здачі останніх сесій наведені в таблиці 21.  Підсумки виконання 

комплексних кваліфікаційних контрольних робіт демонструють, що студенти 

спроможні мобілізувати знання, одержані при вивчені фундаментальних та 

професійно-орієнтованих дисциплін. На підставі результатів виконаних сту-

дентами комплексних контрольних робіт, можна зробити висновок, що абсо-

лютна успішність та якість підготовки студентів декілька вище, ніж та, що 

відповідає акредитаційним вимогам. 

Абсолютна успішність в цілому по спеціальності за результатами вико-

нання ККР для магістрів становить: 

-  з фундаментальних дисциплін                      100% (якість 100 %), 

-  з професійно- орієнтованих дисциплін       100% (якість 100 %). 



Аналіз показників успішності студентів як при виконані ККР, так і за пі-

дсумками екзаменаційної сесії, свідчить, що абсолютна успішність, а також 

якість навчання відповідають акредитаційним вимогам і загальним тенденці-

ям навчального процесу. 

Вагомою складовою частиною підготовки фахівців є виконання курсо-

вих робіт. За період навчання студенти виконують 2 курсові роботи за дис-

циплінами: «Методи енергетичного аналізу в тепло технологіях» (1 семестр), 

«Енергозбереження та енергоменеджмент за напрямом» (2 семестр). Курсові 

роботи із спеціальних і професійно-орієнтованих дисциплін відповідають 

вимогам ОПП спеціальностей на 100 % забезпечені навчально-методичною 

документацією, програмами, комп’ютерними класами тощо.  

Результати виконання і здачі курсових робіт студентами за напрямом 

144 «Теплоенергетика», освітньо-професійної програми «Енергетичний ме-

неджмент»наведені в таблиці 22. 

Успішність виконання курсових робіт за останні роки складає 100 % при 

середній якості 90,5 %. 

Перевірка стану фундаментальної підготовки студентів виявила, що в 

університеті створені належні умови щодо забезпечення безперервної фун-

даментальної підготовки на протязі всього періоду навчання. Аналіз роботи і 

підсумки екзаменів свідчать про те, що якість фундаментальної підготовки 

задовільна і відповідає вимогам діючих програм і сучасному рівню підготов-

ки магістрів спеціальності 144 «Теплоенергетика», освітньо-професійної про-

грами «Енергетичний менеджмент». 

Для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», освітньо-

професійної програми «Енергетичний менеджмент» передбачена навчальним 

планом магістерська практика. Результати проходження магістерської прак-

тики наведені в табл. 23. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що якість підготовки за 

освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент» другого ма-



гістерського рівня зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»,. відповідає акре-

дитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 



Таблиця 19 

Динаміка змін контингенту студентів 

 Напряму підготовки (спеціальності) 144 «Теплоенергетика» із освітньо-професійної програми  

«Енергетичний менеджмент»  (по очній формі навчання) 

 

№ 

п/п 
Назва показника 

Роки 

2016 рік 

курси 

2017 рік 

курси 

2018 рік 

курси 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1 
Всього студентів у Приазовському 

державному технічному університеті 

на 01.10.відповідного року 

632 363 569 529 426 189 637 406 516 493 411 347 538 389 525 442 393 372 

2 
Всього студентів на спеціальності: 

- бакалаврів 

- магістрів 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

1 

3 

Кількість студентів (бакалаврів), яких 

відраховано: 

 всього; 

 за невиконання навчального плану 

 за грубі порушення дисципліни; 

 у зв’язку з переводом до інших 

ВНЗ; 

 інші причини. 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Кількість студентів (магістрів), яких 

відраховано: 

 всього; 

 за невиконання навчального плану 

 за грубі порушення дисципліни; 

 у зв’язку з переводом до інших 

ВНЗ; 

 інші причини. 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

1 

- 

- 

 

- 

1 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

1 

- 

- 

 

- 

1 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

4 
Кількість студентів (бакалаврів), які 

зараховані на старші курси: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 всього; 

 переведених із інших ВНЗ; 

 поновлених на навчання. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Кількість студентів (магістрів), які за-

раховані на старші курси: 

 всього; 

 переведених із інших ВНЗ; 

 поновлених на навчання. 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Таблиця 21 

 Результати сесії  

напряму підготовки (спеціальності) 144 «Теплоенергетика» із освітньо-професійної програми  

«Енергетичний менеджмент»   
№ Дисципліна Шифр та 

назва спе-

ціальності 

Група Кі-

лькі

сть 

сту-

ден-

тів 

Одержали оцінки Абсо-

лютна 

цспіш-

ність 

% 

Якість 

 

% 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

90- 

100 

74- 89 60- 73 1- 59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Магістр 

З циклу фундаментальних дисциплін 

1 Охорона праці в галузі 

та цивільний захист 

144 Енерге-

тичний ме-

неджмент 

ЕМ-17-М 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

- 77 - - 

2 Тепломасообмінні про-

цеси і технології 

ЕМ-17-М 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

- 80 - - 

З циклу професійно орієнтованих дисциплін 

1 Методи енергетичного 

аналізу 

144 Енерге-

тичний ме-

неджмент 

ЕМ-17-М 1 1 100 - - - - - - 100 100 

93 - - - 

2 Методи контролю ефе-

ктивності енерговико-

ристання 

ЕМ-17-М 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

- 80 - - 

3 Ергозбереження та 

енергоменеджмент за 

напрямами 

ЕМ-17-М 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

- 80 - - 

4 Спецпитання енерго-

менеджменту 

ЕМ-17-М 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

- 80 - - 

5 Екологічні проблеми 

за напрямом 

ЕМ-17-М 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

- 84 - - 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 Маркетингові дослі-

дження в енергетиці 

144 Енерге-

тичний ме-

неджмент 

ЕМ-17-М 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

- 76 - - 

Всього  2 12,5 10 87,5 - - - - 100 100 

93 79,6 - - 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 22 

Результати виконання курсових робіт 

напряму підготовки (спеціальності) 144 «Теплоенергетика» із освітньо-професійної програми  

«Енергетичний менеджмент»   
№ Дисципліна Шифр та 

назва спе-

ціальності 

Група Кіль-

кість 

сту-

дентів 

Одержали оцінки Абсо-

лютна 

успіш-

ність 

% 

Якість 

 

% 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

90- 

100 

74- 89 60- 73 1- 59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Магістр 

 
1 Методи контролю ефе-

ктивності енерговико-

ристання 

144 Енерге-

тичний ме-

неджмент 

ЕМ-17-М 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

- 78 - - 

2 Ергозбереження та 

енергоменеджмент за 

напрямами 

144 Енерге-

тичний ме-

неджмент 

ЕМ-17-М 1 - - 1 100 - - - - 100 100 

- 82 - -   

  - - 2 100 - - - - 100 100 

- 80 - -  

 

 
 



Таблиця 23 

Результати проходження практик студентами 

напряму підготовки (спеціальності) 144 «Теплоенергетика» із освітньо-професійної програми  

«Енергетичний менеджмент»   

 
№ Дисципліна Шифр та назва 

спеціальності 

Група Кіль-

кість 

студе-

нтів 

Одержали оцінки Абсо-

лютна 

цспіш-

ність 

% 

Якість 

 

% 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

90- 

100 

74- 89 60- 73 1- 59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Магістр 

 

1 Магістерська  

практика 

144 Енергетич-

ний менеджмент 

ЕМ-17-М 1 1 100 - - - - - - 100 100 

91 - - - 

Всього  1 100 - - - - - - 100 100 

91 - - - 

 

 

о 



Таблиця 24 

Результати державної атестації студентами  

з  напряму підготовки (спеціальності) 144 «Теплоенергетика» із освітньо-професійної програми  

«Енергетичний менеджмент»   
 

№ Дисципліна Шифр та 

назва 

спеціаль-

ності 

Група Кіль-

кість 

студе-

нтів 

Одержали оцінки Абсо-

лютна 

цспіш-

ність 

% 

Якість 

 

% 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

90- 

100 

74- 89 60- 73 1- 59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Магістр 

1 Магістерська  

робота 

8.05060105

Енергетич-

ний мене-

джмент 

ЕМ-15-М 6 4 66,6 1 16,7 1 16,7 - - 100 83,3 

93 85 70 - 

 Магістерська  

робота 

144 Енерге-

тичний ме-

неджмент 

ЕМ-16-М 2 1 50 1 50 - - - - 100 100 

90 82 - - 

Всього  5 62,5 2 25,0 1 12,5 - - 100 83,3 

92,4 83,5 70 - 

 

 
 



10.  Опис  системи забезпечення якості вищої освіти 

 

З метою забезпечення  та підвищення якості підготовки спеціалістів в 

університеті впроваджена «Комплексна система підвищення якості підготов-

ки спеціалістів у ПДТУ», яка розроблена ректоратом і затверджена Вченою 

радою університету. 

Система передбачає удосконалення і розвиток таких напрямків діяль-

ності університету: 

1. Підвищення якісного рівня професорсько-викладацького складу за-

вдяки систематичному підвищенню кваліфікації через інститути підвищення 

кваліфікації і стажування, зростання кількості викладачів із вченими ступе-

нями і званнями, щорічного проведення конкурсів на кращого лектора і ме-

тодиста університету, аналізу і розповсюдження досвіду кращих викладачів 

університету і передових вузів країни. 

2. Розвиток і удосконалення самостійної роботи студентів через пос-

тійне зростання контингенту студентів, залучених до науково-дослідної ро-

боти на кафедрах і в лабораторіях, удосконалення методики оцінки самостій-

ної роботи студентів, удосконалення системи заохочення студентів і викла-

дачів за виконання курсових і дипломних проектів по заявкам підприємств, 

розвинення практики залучення студентів до роботи у проектно-

конструкторських і технологічних відділах і бюро, рішення технічних про-

блем у цехах підприємств міста. 

3. Удосконалення системи оцінки знань студентів завдяки введенню 

модульно-рейтингової системи оцінки знань студентів, впровадженню напів-

семестрових атестацій, систематичному контролю життєвості підготовки з 

гуманітарних, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін (через проведення 

ректорських контрольних робіт), широкому обговорюванню результатів ек-

заменаційних сесій і доведенню результатів до кожного викладача і студента, 

впровадження системи «Деканат» для системного контролю рівня підготовки 



студентів, запровадженню практики захисту звітів з практики, курсових та 

дипломних проектів на підприємствах міста. 

4. Удосконалення навчально-методичної роботи через розширення 

об'ємів випуску методичної літератури видавничого центру, систематичне 

проведення семінарів, науково-методичних семінарів і конференцій з питань 

удосконалення навчального процесу, постійну участь викладачів та студентів 

і керівничого складу у науково-педагогічних конференціях і семінарах Міні-

стерства освіти і науки України, вузів України, щорічне проведення конкурсу 

на кращу постановку методичної роботи на кафедрах і факультетах, прове-

дення виставок нових методичних розробок кафедр, розробку і впровадження 

в навчальний процес методичних матеріалів з модульно-рейтингової системи 

підготовки спеціалістів, тиражування і розповсюдження методичних розро-

бок кафедр, лекцій, дидактичного матеріалу, впровадження додаткових видів 

навчання з економіки, іноземних мов, гуманітарних і спеціальних дисциплін. 

5. Удосконалення інженерного забезпечення навчального процесу за-

вдяки реалізації впровадження в навчальний процес навчальних програм для 

ПЕОМ у діалоговому режимі, виданню і розповсюдженню дидактичного ма-

теріалу для лекцій лабораторних робот і практичних занять, впровадженню в 

навчальний процес телебачення, організації комп’ютерного центру з факуль-

тетськими класами на базі сучасної обчислювальної техніки. 

6. Гуманітаризація навчального процесу передбачає: 

- організацію центру культури для молоді на базі університету; 

- систематичне проведення семінарів по обговоренню досвіду викладання 

дисциплін з питань культури студентам університету; 

- введення розділів з гуманітаризації спеціальних дисциплін; 

- практика вивчення студентами двох і більше іноземних мов; 

- проведення вечорів з національної культури; 

- діяльність музичного камерного театру при університеті. 

7. Підвищення рівня підготовки спеціалістів з екологічних питань че-

рез організацію і систематичне проведення семінарів і конференцій з питань 



екології для студентів і викладачів, конкретизацію курсів з екології відповід-

но до потреб спеціальних дисциплін, введення і методичне забезпечення ви-

кладання курсу безпеки життєдіяльності, організацію лекцій з екологічних 

питань представниками підприємств і санітарних служб міста. 

Для контролю якості знань за різними шкалами використовуються на-

ступні критерії:  

Сума ба-

лів за 

100-

бальною 

шкалою 

Національна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

Рівень  

компетентності 

Оцінка за національ-

ною шкалою 

екзамен залік 

1 2 3 4 5 6 

90-100 відмінно 

Студент виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобу-

вати знання, без допомоги викла-

дача знаходить та опрацьовує не-

обхідну інформацію, вміє викори-

стовувати набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у нестанда-

ртних ситуаціях, переконливо ар-

гументує відповіді, самостійно ро-

зкриває власні обдарування і на-

хили 

Високий  

(творчий) 
відмінно  

 

 

зара-

ховано 
82-89 дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує йо-

го на практиці, вільно розв’язує 

вправи і задачі у стандартних си-

туаціях, самостійно виправляє до-

пущені помилки, кількість яких 

незначна 
Достатній 

(конструктивно- 

варіативний) 

добре  

74-81 добре 

Студент вміє зіставляти, узагаль-

нювати, систематизувати інфор-

мацію під керівництвом виклада-

ча; в цілому самостійно застосо-

вувати її на практиці; контролю-

вати власну діяльність; виправля-

ти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвер-

дження думок 

64-73 задовільно 

Студент відтворює значну части-

ну теоретичного матеріалу, вияв-

ляє знання і розуміння основних 

положень; з допомогою викладача 

може аналізувати навчальний ма-

теріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих 
Середній (репро-

дуктивний) 
задовільно  

зара-

ховано 

60-63 достатньо 

Студент володіє навчальним ма-

теріалом на рівні, вищому за по-

чатковий, значну частину його ві-

дтворює на репродуктивному рів-

ні 

 



 

1 2 3 4 5 6 

35-59 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

Студент володіє матеріалом на рі-

вні окремих фрагментів, що ста-

новлять незначну частину навча-

льного матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно  
не зара-

ховано 

1-34 

незадовільно 

з обов’язко-

вим повтор-

ним вивчен-

ням заліково-

го кредиту 

Студент володіє матеріалом на рі-

вні елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, еле-

ментів, об’єктів  

 

Система підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем спеці-

альності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент»  перед-

бачає оволодіння циклом соціально-гуманітарних, загально-теоретичних і 

фахових прикладних дисциплін та одержання знань, необхідних для вирі-

шення задач, пов'язаних зі здатністю виконувати повний комплекс робіт з 

організації, планування та управління в енергетиці, розробки, впроваджен-

ня, модернізації та управління комплексними системами енергетики, а та-

кож здійснення науково-дослідної діяльності в цій сфері. Для організації 

навчального процесу викладачами університету та базової кафедри розроб-

лено навчально-методичне забезпечення.  

В основу навчального процесу підготовки фахівців за другим (магіс-

терським) рівнем спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний 

менеджмент»  покладено освітній стандарт, що включає: освітньо-

кваліфікаційну характеристику; освітньо-професійну програму; навчальний 

план; графік навчального процесу; програми з усіх нормативних та вибірко-

вих дисциплін; програму практики; комплексні контрольні завдання з дис-

циплін згідно з навчальним планом; методичні вказівки і тематику курсових 

робіт з дисциплін, передбачених планом. 

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 

спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент»  

здійснюється за навчальним планом у вигляді лекційних, семінарських та 



практичних занять, самостійної роботи, проходження магістерської практи-

ки, написання та захисту звіту з практики, написання та захисту курсової 

роботи, участі у роботі наукових товариств  та у наукових конференціях. 

Планування навчально-методичного процесу здійснюється на підставі 

відповідних типових навчальних планів зі спеціальностей, робочих навча-

льних програм з дисциплін. Контроль за виконанням студентами програм 

навчальних дисциплін, перебіг і результати навчального процесу є предме-

том постійної уваги під час засідань випускаючої кафедри, вчених рад факу-

льтету і університету, які ухвалюють відповідні рішення щодо зазначених 

напрямів роботи. Контроль за рівнем знань магістрів здійснюється в різних 

формах: контрольні роботи, тестування, виконання реферативних дослі-

джень та індивідуальних науково-дослідних робіт, модульних робіт, індиві-

дуальні та групові консультації, заліки, екзамени. Для організації самостій-

ної роботи студентів на кафедрах є необхідне навчально-методичне забезпе-

чення (електроні підручники, тести, тексти лекцій, завдання до індивідуаль-

них занять та ін.).  

Науково-методична робота проводиться відповідно до планів роботи 

кафедри та до планів індивідуальної роботи викладачів і координується ме-

тодичною комісією факультету та методичною радою університету. Основ-

ними напрямками методичної роботи є: науково-методична робота виклада-

чів щодо організації навчального процесу; методичне забезпечення органі-

зації самостійної роботи студентів.  

Методична робота спрямована на створення і постійне вдосконалення 

єдиної системи методичних документів (навчально-методичних комплексів). 

З усіх дисциплін навчального плану підготовки фахівців розроблено ком-

плекси навчально-методичного забезпечення, які сформовано згідно норма-

тивних вимог.  До таких комплексів входять: 

- типова навчальна та робоча програма курсу; 

- графік навчального процесу та самостійної роботи студентів з дис-

ципліни; 



- опорний план-конспект (або повний конспект) лекцій з дисципліни; 

- інструктивно-методичні матеріали до семінарів і практичних за-

вдань (плани семінарів, методичні вказівки тощо); 

- тематика рефератів, індивідуальних завдань, та методичні вказівки 

до їх виконання; 

- тести для перевірки залишкових знань студентів; 

- контрольні роботи для перевірки засвоєння студентами навчального 

матеріалу; 

- контрольні завдання для перевірки підсумкового контролю (екзаме-

наційні питання та задачі); 

- контрольні завдання до проведення семінарських і практичних за-

нять; 

- методичні вказівки до вивчення матеріалу, винесеного на самостій-

ну роботу студентів.  

Необхідні для якісного забезпечення навчального процесу методичні 

матеріали викладачів економічного факультету видаються у типографії 

ДВНЗ «ПДТУ», обладнання якої відповідає вимогам європейських стандар-

тів.  

Навчальним планом передбачена практична підготовка фахівців за 

другим (магістерським) рівнем спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП 

«Енергетичний менеджмент», яка є важливим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня «магістр» і має 

на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Організація прак-

тичної підготовки регламентується «Положенням про проведення практики 

студентів ВНЗ України». 

На підставі кваліфікаційних характеристик спеціальності 144 «Тепло-

енергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент»  викладачами кафедри роз-



роблено робочі програми з дисциплін та навчально-методичне та інформа-

ційне забезпечення у повному обсязі.  

Підготовка магістрів з освітньо-професійної програми «Енергетичний 

менеджмент» спеціальності 144 «Теплоенергетика» здійснюють викладачі, 

які мають наукові ступені доктора  наук, або кандидата наук, майже всі ма-

ють звання професора або доцента. Всі викладачі пройшли підвищення ква-

ліфікації. Викладачі випускової кафедри «Промислові теплоенергетичні 

установки та теплопостачання» активно друкуються у спеціалізованих ви-

даннях МОН України та виданнях, що мають посилання на наукометричні 

бази (Scoрus, РИНЦ та інші). 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний тех-

нічний університет» сьогодні є регіональним центром фундаментальної і 

прикладної науки у південно-східній Україні. Науково - дослідна робота у 

ДВНЗ «ПДТУ» є складовою частиною навчального процесу, наукової твор-

чості студентів та підготовки науково-педагогічних кадрів. Університет фо-

рмує відповідну структуру наукових досліджень і забезпечує випереджаю-

чий розвиток пошукових і фундаментальних досліджень з важливіших про-

блем гуманітарних, інженерних наук і технологій та державний пріоритет 

фундаментальних досліджень у галузі національної освіти і культури. Уні-

верситет безпосередньо здійснює інженерно - наукове забезпечення розвит-

ку стратегічного промислового комплексу, представленого  потужними під-

приємствами металургійної та коксохімічної промисловості (металургійні 

комбінати ім. Ілліча, «Азовсталь»); транспорту (Маріупольський державний 

морський торговельний порт, Азовський судноремонтний завод). 

Співробітники кафедри регулярно беруть участь в роботі міжнародних 

конференцій, семінарів, конгресів. Результати наукових досліджень регуляр-

но висвітлюються на сторінках фахових видань, у тому числі за переліком 

МОН України в таких як: «Металл и литье Украины», «Металлургическая и 

горнорудная промышленность», «Металловедение и термическая обработка 

металлов», «Сталь», «Металлы», «Известия ВУЗов. Черная металлургия», 



«Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні»,  «Металоз-

навство та обробка металів», збірниках наукових праць та інших зарубіжних 

виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз.  

Науковці кафедри пройшла тренінг в рамках міжнародного проекту 

TEMPUS PROMENG  в Вільнюському технічному університеті ім. Гедимі-

наса на базі кафедри «Environmental Protection», метою якого було вивчення 

досвіду  розробки та впровадження магістерських програм з захисту навко-

лишнього середовища. Також науковці кафедри тісно співпрацюють з підп-

риємствами Франції («Лафарж») та Ірландії (SRC) у напрямку утилізації ві-

дходів промпідприємств і використання їх для виробництва будівельних ма-

теріалів.  

Співробітники та студенти кафедри співпрацюють з міжнародною Бла-

годійною організацією Парафіяльний благодійний фонд «Карітас Маріу-

поль» - проект з розвитку екологічної свідомості дітей загальноосвітніх 

шкіл Волновахського, Маріупольського та Нікольського районів Донецької 

області. Під науковим керівництвом доц. Ленцова І.А. працює студентська 

Стартап-школа в рамках діючого Центру Інноваційного Підприємництва, за 

підтримки USADI (США). 

Таким чином, система забезпечення якості освіти, яка діє у  ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» та на випускаючій кафе-

дрі  промислових теплоенергетичних установок та теплопостачання є доста-

тньо ефективною, щоб забезпечити адекватну підготовку фахівців за другим 

(магістерським) рівнем спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енерге-

тичний менеджмент», максимально наближено до сучасних вимог держав-

ної і світової системи навчання.  

 

 

 

 

 



11. Перелік зауважень контролюючих органів приписів 

 

Під час проведення акредитації у ДВНЗ «Приазовський державний те-

хнічний університет» спеціальності 8.05060105 «Енергетичний менеджмент» 

у 2016 році, акредитаційною комісією були зроблені наступні зауваження: 

1. Враховуючи значну кількість технічних підприємств (ПрАТ «МК 

«АЗОВСТАЛЬ», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАт «Азовзагальмаш», Марі-

упольський торговий порт та інші), які мають гостру потребу у магістрах 

з енергоменеджменту, доцільно перейти на підготовку магістрів практич-

ного профілю зі строком навчання 1 рік 5 місяців з проведенням передди-

пломної практики на цих підприємствах. 

2. Організувати роботу з цільової підготовки/перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників підприємств міста з питань енергоменеджменту. 

3. З метою підвищення якості підготовки магістрів організувати науково-

консультаційну групу у співпраці з департаментом екології та енергетич-

ного менеджменту м. Маріуполь для вирішення загальноміських задач з 

енергозбереження, екології та енергоменеджменту. 

4.  Активніше залучати до навчальної роботи молоді кадри та здійснювати їх 

профільну підготовку. 

З моменту отримання зауважень пройшло 1,5 роки. За цей короткий час 

кафедрою зроблені певні кроки щодо врахування цих зауважень. За заува-

женнями була проведена наступна робота: 

1. У 2016, 2017 роках кафедра здійснювала набір абітурієнтів на спеціа-

льність «Енергетичний менеджмент» з терміном навчання 1 рік 10 місяців. 

Останній випуск студентів за цією програмою здійснено у 2018 році. З 2018 

року, у відповідності рекомендацій акредитаційної комісії та вимог МОН 

України навчальні плани передбачають підготовку магістрів за спеціальністю 

144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент», термін підготов-

ки магістрів складає 1 рік 4 місяці з випуском магістрів практичного профі-

лю. Програмою підготовки передбачено проведення практики на ПрАТ «МК 



«АЗОВСТАЛЬ», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ККП «Маріупольтепломережа». 

Підготовлені випускники працюють відповідно набутій спеціальності. 

2. У 2017 році доцент кафедри ПТЕУ та ТП Шаламов Ю.М. приймав 

участь у проведені занять з підвищення кваліфікації працівників ПрАТ 

«ММК ім. Ілліча». Ним прочитано цикл лекцій обсягом 24 години в тому чи-

слі з питань енергозбереження. Працівниками кафедри ведеться консульта-

ційна робота з ККП «Маріупольтепломережа» щодо питань енергозбережен-

ня та підвищення якості енергоносіїв. 

3. У співпраці з з департаментом екології та енергетичного менеджменту 

м. Маріуполь у 2017 році із залученням студентів була проведена робота з 

аналізу енергоспоживання жилого сектору окремих районів м. Маріуполя. 

Результати аналізу були використані студентами при підготовці магістерсь-

ких робіт і департаментом для створення баз даних щодо енергоефективності 

житлових будинків комунального сектору. Планується проведення енергоау-

диту двох котелень, стосовно якого заключено договір з ККП «Маріупольте-

пломережа». 

4. У 2018 році до аспірантури зарахований випускник кафедри, щодо 

якого планується профільна підготовка та залучення його до навчальної ро-

боти. На теперішній час це питання є найбільш проблемним, але кафедра 

продовжуватиме роботу в цьому напрямку. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог  

до акредитації 

Таблиця 25 

Стислі висновки кожного розділу (підрозділу) з результатими 

розрахунків 
 

Назва показника (нормативу) 

Зазначення показника (нормативу) за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 

Норматив Фактично Відхилення 

1 2 3 4 

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347 

Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність у закладі освіти випускової кафедри із 

спеціальної (фахової) підготовки, відповідальної за 

підготовку здобувачів вищої освіти  

+ + - 

2. Наявність у складі випускової кафедри проектної 

групи з науково-педагогічних або наукових праців-

ників, які працюють в закладі освіти за основним 

місцем роботи та мають відповідну спеціальність, 

рівень наукової та професійної активності яких за-

свідчується виконанням за останні п’ять років не 

менше п’яти умов з вимог до визначення рівня нау-

кової та професійної активності науково-

педагогічних (наукових) працівників і які не входять 

(входили) до жодної групи забезпечення цього або 

іншого вищого навчального закладу в поточному 

навчальному році 

+ + - 

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта 

освітньої програми): 
   

3.1. наукового ступеня та/або вченого звання за від-

повідною або спорідненою спеціальністю 
+   

3.2. наукового ступеня та вченого звання за відпові-

дною або спорідненою спеціальністю 
+   

3.3. стажу науково-педагогічної та/або наукової ро-

боти не менш як 10 років 
+ + - 

4. Наявність у науково-педагогічних та наукових 

працівників, які здійснюють освітній процес (групи 

забезпечення), стажу науково-педагогічної діяльно-

сті понад два роки та рівню наукової та професійної 

активності, який засвідчується виконанням не мен-

ше чотирьох видів та результатів з перелічених у 

пункті 30 Ліцензійних умов 

+ + - 

5. Наявність у складі групи забезпечення спеціаль-

ності науково-педагогічних або наукових працівни-

ків, які працюють у закладі освіти за основним міс-

цем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності і які не входять (входили) до жодної 

групи забезпечення такого або іншого закладу вищої 

освіти в поточному семестрі 

+ + - 

6. Частка у складі групи забезпечення науково-

педагогічних (наукових) працівників для рівня магі-

стра: 

   

6.1. які мають науковий ступінь та/або вчене звання, 

%  
60 100 +40 

6.2. які мають науковий ступінь доктора наук та/або 20 25 +5 



вчене звання професора, % 

Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів 

та форм навчання з відповідної спеціальності на од-

ного з членів групи забезпечення 

не більше  

30 
25,75 -4,25 

8. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фа-

хової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної 

або спорідненої науково-педагогічної спеціальності: 

   

8.1.з науковим ступенем доктора наук та вченим 

званням 
+ -  

8.2. з науковим ступенем та вченим званням + -  

8.3. з науковим ступенем або вченим званням + + - 

9. Наявність на кафедрі доктора наук відповідної або 

спорідненої спеціальності  
+   

10. Наявність трудових договорів (контрактів) з усі-

ма науково-педагогічними працівниками та/або на-

казів про прийняття їх на роботу 

+ + - 

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689 

1. Якісні характеристики підготовки фахівців 
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 

вищої освіти 
   

1.1. Виконання навчального плану за показниками: 

перелік навчальних дисциплін, години, форми конт-

ролю, % 
100 100 - 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 

складу за останні 5 років, % 
100 100 - 

1.3. Чисельність науково – педагогічних (педагогіч-

них) працівників, що обслуговують спеціальність і 

працюють у навчальному закладі за основним міс-

цем роботи, які займаються , вдосконаленням навча-

льно методичного забезпечення, науковими дослі-

дженнями, підготовкою підручників та навчальних 

посібників, % 

100 100 - 

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 

фахівців), не менше % 
  

 

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціа-

льно – економічної підготовки: 
  

 

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 
90 

Навчальним 

планом іспитів 

не передбачено 
- 

2.1.2.. Якісно виконані контрольні завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 50 
Навчальним 

планом іспитів 

не передбачено 
- 

2.2. Рівень знань студентів з природно – наукової 

(фундаментальної) підготовки: 
  

 

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 
50 100 +50 

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 

підготовки: 
   

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 
50 100 +50 

3. Організація наукової роботи    
3.1. Наявність у структурі навчального закладу нау-

кових підрозділів 
+ + - 

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова ро- + + - 



бота на кафедрах та в лабораторіях, участь в науко-

вих конференціях, конкурсах, виставках, профіль-

них олімпіадах тощо) 

1.Технологічні вимоги 
щодо матеріально-технічного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення на-

вчальних занять та контрольних заходів (кв.метрів 

на одну особу для фактичного контингенту студен-

тів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за 

змінами) 

2,4 6,65 +4,25 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях 

(мінімальний відсоток кількості аудиторій) 
30 45,3 +15,3 

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:    

3.1. бібліотеки, у тому числі читального залу + + - 

3.2. пунктів харчування + + - 

3.3. актового чи концертного залу + + - 

3.4. спортивного залу + + - 

3.5. стадіону та/або спортивних майданчиків + + - 

3.6. Медичного пункту + + - 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожит-

ком (мінімальний відсоток потреби) 
70 100 +30 

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місця-

ми, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устат-

куванням, необхідним для виконання навчальних 

планів 

+ + - 

2. Технологічні вимоги 
щодо навчально-методичного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність опису освітньої програми + + - 

2. Наявність навчального плану та пояснювальної 

записки до нього 
+ + - 

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану 
+ + - 

4. Наявність комплексу навчально-методичного за-

безпечення з кожної навчальної дисципліни навча-

льного плану 
+ + - 

5. Наявність програми практичної підготовки, робо-

чих програм практик 
+ + - 

6. Забезпеченість студентів навчальними матеріала-

ми з кожної навчальної дисципліни навчального 

плану 
+ + - 

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 
+ + - 

3. Технологічні вимоги 
щодо інформаційного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закор-

донними фаховими періодичними виданнями відпо-

відного або спорідненого профілю, в тому числі в 

електронному вигляді 

не менш як 

п’ять на-

йменувань 

11 +6 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних нау-

кових видань англійською мовою відповідного або 

спорідненого профілю (допускається спільне корис-
+ + - 



тування базами кількома закладами освіти) 

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 

якому розміщена основна інформація про його дія-

льність (структура, ліцензії та сертифікати про акре-

дитацію, 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 на-

вчальних дисциплін навчального плану, в тому чис-

лі в системі дистанційного навчання (мінімальний 

відсоток навчальних дисциплін) 

60 100 +40 

 

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 

144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент» відповідає ліцен-

зійним умовам та акредитаційним вимогам Міністерства освіти та науки 

України. Кадровий склад, технологічні вимоги, інформаційне забезпечення. 

Навчально-методичне забезпечення відповідають всім вимогам щодо акриди-

тації освітньої програми з ліцензійним обсягом 50 осіб.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації ректора 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

 



14. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів 

проектної групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


