
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 
Міністерства освіти і науки України 

за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми «Металургія чорних металів» підготовки здобувачів 
вищої освіти спеціальності 136 Металургія другого магістерського рівня у 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

м. Маріуполь 12 грудня 2018 р.

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», та на виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України №1929 - л від 09 листопада 2018 року, експертна комісія у 
складі:

Могилатенко 
Г еннадійович

Сигарьов
Миколайович

Володимир - професор кафедри ливарного виробництва 
чорних та кольорових металів Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Євген - завідувач кафедри металургія чорних металів 
Дніпровського державного технічного
університету, доктор технічних наук, доцент

у період з 10 по 12 грудня 2018 року безпосередньо на місці здійснювала акре
дитаційну експертизу діяльності Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет» з підготовки здобувачів 
другого магістерського рівня освітньо-професійної програми «Металургія 
чорних металів» спеціальності 136 Металургія. Проведення акредитаційної 
експертизи відповідало вимогам нормативних документів Міністерства освіти і 
науки України щодо акредитації закладів освіти. За результатами проведеної 
експертизи комісія встановила наступне.

1. Загальна характеристика навчального закладу

Повна назва закладу вищого освіти: Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет».

Юридична адреса: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця
Університетська, 7.

Тел.: (0629) 333416; 332108;
Факс: (0629) 529908; 529924; ̂ e-mail: www.pstu.edu.

http://www.pstu.edu


Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет» (ДВНЗ «ПДТУ») створено постановою Кабінетів 
Міністрів України від 25 листопада 1993 року № 956 на базі Маріупольського 
металургійного інституту, який був заснований у листопаді 1930 року.

Приазовський державний технічний університет є одним з провідних 
закладів вищої освіти південного сходу України з підготовки фахівців для різних 
галузей економіки.

Закладом вищої освіти комісії представлені такі засновницькі документи:
Статут Державного вищого навчального закладу «Приазовський 

державний технічний університет», погоджений конференцією трудового 
колективу ЗО серпня 2016 року та зареєстрований Міністерством освіти і науки 
України 04 травня 2017 року;

Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру 
вищих навчальних закладів А01 №035596 від 11 лютого 2009 року;

Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і 
організацій України, видана 14 травня 2017 року;

Відомості щодо здійснювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
Сертифікат про акредитацію НД № 0588732, виданий 07 серпня 201 7 року 

відповідно до рішення ДАК від 01 березня 2016 року, протокол № 120, термін дії 
сертифікату до 1 липня 2026 року;

Статистичний звіт про фінансові результати.
Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, 

законодавчим і нормативним вимогам до них.
У процесі перевірки аналізувалися наступні документи щодо підготовки 

здобувані в вищої освіти освітньо-професійної програми «Металургія чорних 
металів» спеціальності 136 Металургія:

Освітньо-професійна програма «Металургія чорних металів» за 
спеціальністю 136 Металургія другого магістерського рівня;

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми «Металургія чорних металів» за спеціальністю 136 
Металургія та пояснювальна записка до нього;

Кадрові вимоги забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти;

Відомості про якісний склад групи забезпечення освітньої програми 
спеціальності;

Відомості про якісний склад науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують навчальний процес;

-  відомості про якісний склад випускової кафедри;
-  відомості про завідувача кафедрою;

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення;

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти;

Текстовий опис щодо використання інформаційних ресурсів, обладнання 

Голова експертної комісії



лабораторій;
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-  Забезпечення навчальними програми дисциплін;
-  Інформація про результати освітньої діяльності;

Плани роботи кафедри та індивідуальні плани викладачів.
Освітній процес у ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують 322 НПП (72,4 % мають 

вчений ступінь), з них -  50 докторів наук та/або професорів (15,5%), 183 - 
кандидати наук та/або доценти (56,8 %).

Приазовський державний технічний університет має 16 навчальних 
корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний корпус, 
профілакторій та спортивно - оздоровчий табір. Загальна площа гуртожитків 
складає 101 1 1,4 м̂ , що відповідає 100 % забезпеченості здобувачів вищої освіти. 
Загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків університету відповідає 
санітарно-технічним нормам і забезпечує належні умови для освітнього процесу.

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі.?Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять складає 6,65 м 
на 1 студента.

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддалених 
серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень комп’ютеризації 
університету у цілому забезпечує потреби навчального процесу та 
адміністративно-господарського управління. На 100 студентів кількість 
комп’ютерних місць складає 13,54.

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує потреби 
підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, збірників 
наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої продукції.

Загальна площа бібліотечних приміщень 2045 м“. Бібліотека має 4 
читальних зала на 300 посадкових місць. Університет має приміщення для 
розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури.

Станом на 01 жовтня 2018 року контингент студентів Приазовського 
державного технічного університету складав 4322 особи, у тому числі 2659 за 
денною формою навчання, 1663 за заочною формою навчання. В університеті 
створена і втілюється в життя концепція його інтеграції у світовий освітньо- 
науковий простір з ретельним збереженням усіх досягнень і традицій, що 
напрацьовані багатьма поколіннями його студентів і співробітників. Входження 
університету в науково-технічне товариство здійснюється через міжнародні 
програми, двосторонні і багатосторонні угоди с зарубіжними вищими 
навчальними закладами, навчальними центрами, асоціаціями.

Науково-дослідна робота в університеті є невід’ємною складовою 
освітнього процесу. У проведенні наукових досліджень беруть участь науково- 
педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти. В університеті діють: 
аспірантура, докторантура, 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і 
кандидатських дисертацій. У цілому рівень співробітників, які мають ступінь, 
вчене звання досягає 72,4 %.

Університет очолює Волошин В’ячеслав Степанович -  доктор технічних



наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної 
кадрової академії, нагороджений орденом «Святий Дмитро Солунський» 
IV ступеня, почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги 
перед українським народом. Керуючись статтею 10 Закону України «Про 
центральні органи виконавчої влади», відповідно до Положення про Міністерство 
освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014 р. № 630 (зі змінами), наказом МОН України № 375-к від
10.09.2018 р. Волошин В.С. призначений виконуючим обов’язки ректора з
13.09.2018 р., у зв’язку з його переобранням за цією посадою. Копії документів 
про освіту, наукові ступені, вчені звання, особовий листок з обліку кадрів 
наведені в матеріалах самоаналізу.

Випускаючими кафедрами здобувачів другого магістерського рівня за 
спеціальністю 136 Металургія є кафедри «Металургія чорних металів» та 
«Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва», які мають багату, 
більш ніж 80-річну, історію.

Завідувач кафедри «Металургія чорних металів» доцент, кандидат 
технічних наук Руських Володимир Петрович, працює в ДВНЗ «ПДТУ» 
протягом 48 років, з них має науково - педагогічний стаж 45,2 роки. У 2018 
згідно наказу ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 03.05.2018 р. № 66-05 призначено на 
посаду завідувача кафедри «Металургія чорних металів. З 16 квітня 2018 р. по 
16 листопада 2016. р. Руських В.П. пройшов підвищення кваліфікації за 
категорією «завідувач кафедри» у Національній Академії Педагогічних Наук 
України (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут 
післядигіломної освіти) і отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 
35830447/2874-18 від 16 листопада 2018 р., реєстраційний номер 2863/1 8у.

Професорсько-викладацький склад має відповідну профілю кафедри 
базову освіту, необхідний стаж роботи за фахом та наукові роботи. Науково- 
педагогічні працівники кафедри -  знаючі, ерудовані педагоги, з них 100 % мають 
вчені звання і наукові ступені. Якісний склад кафедри забезпечує успішне 
викладання дисциплін навчальних планів бакалаврів, магістрів на достатньому 
науково-методичному рівні. Викладачі та співробітники кафедри «Металургія 
чорних металів», відповідно до наявного щ  кафедрі плану підвищення 
кваліфікації, проходять наукові та науково-методичні стажування, як правило, у 
підрозділах провідних підприємствах міста -  ПРАТ «ММК ім. Ілліча» і ПРАТ 
«МК «АЗОВСТАЛЬ», ФТІМС НАН України (професор Назюта Л.Ю.) і за 
кордоном: Китай, Міжнародний дослідницький інститут технологій виробництва 
сталі Уханьского університету науки і технології (професор Мельник С.Г.).

Результати проходження стажувань та інших форм підвищення 
кваліфікації використовуються викладачами кафедри в навчальній, науковій, 
методичній та практичній діяльності.

Викладачі кафедри активно освоюють нові напрямки навчального процесу 
-  доценти Бакланський В.М. та Семакова В.Б. (з отриманням у 2015 р. 
сертифікату по використанню платформи Moodle -  2.6 в навчальному процесі), 
формують дистанційні комплекси на основі мультимедійних та тестових 
технологій.



Кафедру «Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» з 
2015 року очолює професор, доктор технічних наук Макуров С.Л. У 1982 - 
1982) роках проходив наукове стажування за кордоном, у Остравському горно- 
мсталургійному інституті (Чехія), де займався науковими дослідженнями, які 
потім були продовжені в Україні. З 16 квітня 2018 р. по 16 листопада 2016 р. 
Макуров С.Л. пройшов підвищення кваліфікації за категорією «завідувач 
кафедри» у Національній Академії Педагогічних Наук України (ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної 
освіти) і отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2864-18 
від 16 листопада 2018 р., реєстраційний номер 2856/18у.

Ім’я Макурова С.Л. добре відомо іноземним фахівцям у металургійній 
галузі. Він є автор більш ніж 150 наукових праць, 3 навчальних посібників, 16 
патентів та авторських свідоцтв. Він є членом 2 наукових рад по захисту 
кандидатських та докторських дисертацій. Левову частку свого часу він приділяє 
підготовці аспірантів та магістрів. На кафедрі успішно працюють такі відомі 
вчені в галузі металургії та ливарного виробництва, як доценти, кандидати 
технічних наук Бондар В.І., Дан Л.О., Трофімова Л.О.

Професорсько-викладацький склад має відповідну профілю кафедри базову 
освіту, необхідний стаж роботи за фахом та наукові роботи. Науково-педагогічні 
працівники кафедри -  знаючі, ерудовані педагоги, з них 100 % мають вчені 
звання і наукові .ступені. Якісний склад кафедри забезпечує успішне викладання 
дисциплін навчальних планів бакалаврів, магістрів на достатньому науково- 
методичному рівні.

Безпосередньо на кафедрах «Металургія чорних металів» та «Теорія 
металургійних процесів та ливарного виробництва» працюють 12 науково- 
педагогічних співробітників, 4 з яких являються докторами наук, 8 -  кандидати 
наук. Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і званнями, в т.ч.: 
докторів наук, професорів -  68; кандидатів наук, доцентів -  58,2. Ключовим 
завданням кафедр є зміцнення професорсько-викладацького складу, їх якісне 
вдосконалення.

Атестація педагогічних працівників кафедри «Металургія чорних металів» 
проходить у формах звітів про виконання( індивідуального плану, розгляду 
результатів підрахунку рейтингу за підсумками навчального року. Детальний 
розгляд цього питання з докладним аналізом професійного рівня та здобутків 
викладача здійснюється під час його переобрання на посаду, яку він обіймає.

На кафедрах «Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» 
та «Металургія чорних металів» виконуються наукові дослідження, результати 
яких відображуються і у кваліфікаційних роботах співробітників і аспірантів, 
зокрема за останні 5 років захищено 1 кандидатська дисертація та підготовлено до 
захисту 4.

Висновок: Експертна комісія дійшла висновку, що всі установчі документи 
представлені в повному обсязі. Оригінали всіх засновницьких документів, 
матеріали акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою 
відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної 
програмі АУ ' ' ' ' юс ті 136 Металургія другого



(магістерського) рівня вищої освіти.
Кваліфікація кадрового складу кафедр «Металургія чорних металів» та 

«Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» забезпечує високий 
рівень підготовки здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо- 
професійною програмою Металургія чорних металів зі спеціальності 136 
Металургія, яка акредитується.

2. Формування контингенту студентів

В своїй профорієнтаційній роботі кафедри «Теорія металургійних процесів 
та ливарного виробництва» та «Металургія чорних металів» керуються Умовами 
прийому до закладів вищої освіти України поточного року, Правилами прийому 
до ДВНЗ «І1ДТУ», затвердженими в установленому порядку.

Формування контингенту студентів в університеті за спеціальністю 136 
Металургія другого магістерського рівня проводиться відповідно до 
ліцензійного обсягу.

До магістратури приймають на основі рівня «бакалавр» за умови 
успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього балу 
додатку до диплому. Вступні іспити складають у формі тестування зі 
спеціальності та іноземної мови. Питання до випробувань зі спеціальності 
розробляються провідними викладачами кафедр «Металургія чорних металів» та 
«Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва».

У цьому навчальному році на першому курсі навчаються 1 1 магістрів 
денної та 19 магістрів заочної форм навчання, на другому курсі, відповідно, 1 7 та 
1 1 магістрів, а також 2 науковця (пошукачі ступеня доктора філософії).

Планування набору студентів кафедрою здійснюється з врахуванням 
потреб підприємств та організацій міста та регіону.

Магістри спеціальності приймають участь в проектах «Школа-ЗВО- 
Комбінат» на замовлення ПРАТ «МК «Азовсталь» та «Крок у майбутнє» на 
замовлення ПРАТ «ММК ім. Ілліча». Це дає їм можливість пріоритетного 
працевлаштування на підприємствах Метінвест-Холдінгу.

Щорічно більш ніж 95 % випускників працевлаштовуються на ці 
підприємства.

Висновок: Експертна комісія встановила, що формування контингенту здобувачів 
вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» здійснюється 
відповідно чиниш нормативнш документів МОН України Зміст. с)юрми і методи 
пі?о(/юрієнтаційної роботи сприяють позитивній динаміці у формуванні контингенту 
студентів освітньо-професійної програми «Металургія чорних металів» 
спеціальності 136 Металургія другого магістерського рівня.

3. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти

Освітній процес підготовки здобувачів освітньої програми «Металургія 
чорних металів» спеціальності 136 Металургія здійснюється відповідно до вимог 
та засобів діагностики якості вищої освіти. Навчальний план, за яким навчаються



магістри спеціальності 136 Металургія, складений за типовою формою 
Міністерства освіти і науки України відповідно до чинної освітньо-професійної 
програми, погоджений Вченою Радою ДВНЗ «ПДТУ», затверджений ректором. 
Термін навчання -  1 рік, 4 місяці. Навчальний план складається з 90 кредитів 
ЄКТС (один кредит ЄКТС дорівнює ЗО годин), включає комплекс нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін, структурований за циклами: дисципліни 
соціально-гуманітарної підготовки (12 кредитів, 360 академічних годин) і 
професійно-практичної підготовки (48 кредитів, 1440 академічних годин), їх 
кількість на навчальний рік не перевищує шістнадцять. Дисципліни соціально- 
гуманітарної підготовки включають в себе наступні: «Охорона праці в галузі», 
«Педагогіка вищої школи», «Цивільний захист». На науково-дослідну практику 
відведено 10, а на виконання магістерської роботи -  20 кредитів ЄКТС.

Зміст навчального плану відповідає державним вимогам щодо підготовки 
висококваліфікованих фахівців, оскільки поєднує в собі дисципліни професійної 
та практичної підготовки, так і дисципліни соціально-гуманітарної та 
економічної підготовки. Навчальний план враховує потреби ринку праці і 
особистості шляхом включення дисциплін, пов’язаних з необхідністю швидкої 
соціальної адаптації випускників на перших робочих місцях, набуття певних 
знань у сферах економіки підприємства, управління колективом, психології, 
сучасних засобів комунікації тощо. Структура навчального плану ОПП 
Металургія чорних.металів спеціальності 136 Металургія передбачає дотримання 
принципів безперервності навчання, наступності та ступеневості підготовки 
магістрів після вивчення дисциплін плану підготовки бакалаврів. Послідовність 
викладення спеціальних дисциплін враховує вимогу поступового накопичення 
знань, необхідних для подальшого засвоєння комплексних дисциплін.

Викладачами кафедр «Металургія чорних металів» та «Теорія 
металургійних процесів та ливарного виробництва» розроблені навчальні та 
робочі програми дисциплін за навчальним планом. Зміст програм відповідає 
вимогам щодо набуття студентами обсягу знань, компетентностей та навичок, 
необхідних для успішної діяльності у освітніх і наукових установах, 
промислових підприємствах і організаціях.

Науково-дослідна практика є складовою частиною освітнього процесу і 
початковим етапом магістерської роботи. Основна мета практики -  поглиблення 
і розширення знань, компетенцій, набутих протягом навчання, розвиток навичок 
самостійного вирішення практичних і наукових завдань.

На кафедрі розроблена програма практики та методичні вказівки для її 
організації, виконання, оформлення звіту. Місця для проходження практики 
визначаються згідно з угодами з організаціями і підприємствами регіону.

Копія навчального плану здобувачів вищої освіти на 2017 навчальний рік, 
пояснювальна записка до навчального плану, освітньо-професійної програми, 
концепції освітньої діяльності за освітньою програмою надані в акредитаційній 
справі.

Висновок: Комісія перевірила наявність концепції освітньої діяльності. 
освітньо-професійної програми, навчального плану підготовки здобувачів вищої 
освіти, навчальних, робочих програм, пакегуів комплексних контрольних робот з



Оисциплін навчального плану та відзначає відповідність змісту підготовка 
магістрів за спеціальністю 136 Металургія, освітньо-професійної програми 
«Металургія чорних металів» державним вимогам.

4. Кадрове забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти

Експертна комісія, використовуючи первинні документи відділу кадрів 
університету, а також данні з ЄДЕБО, перевірила достовірність наведеної в 
акредитаційній справі інформації про якісний склад науково-педагогічного 
персоналу ДВНЗ «ПДТУ», який забезпечує освітній процес за спеціальністю 136 
Металургія, освітньо-професійної програми «Металургія чорних металів». 
Аналіз перевірених документів показує, що структура кадрового потенціалу 
науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку магістрів, 
відповідає нормативам.

Безпосередньо на кафедрах «Металургія чорних металів» та «Теорія 
металургійних процесів та ливарного виробництва працюють 12 науково- 
педагогічних співробітників, 4 з яких являється доктором наук, 8 -  кандидати 
наук.

Середній вік викладачів -  63,1 роки. 11 викладачів кафедри захистили 
докторські та кандидатські дисертації за спеціальністю 05.16.02 -  “Металургія 
чорних металів”, 1 викладач -  за спеціальністю 05.03.06 -  «Зварювання та 
споріднені процеси і технології». Таким чином, усього викладачів, які мають 
наукові ступені і вчені звання, — 12 осіб або 100 %, що відповідає загальному 
нормативному рівню за фахом.

Згідно з навчальним планом навчальний процес підготовки фахівців за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 136 -  «Металургія», освітньо- 
професійна програма «Металургія чорних металів» здійснює 13 викладачів з 6 
кафедр університету.

Серед професорсько-викладацького складу 7 докторів наук, професорів та 6 
кандидатів наук, доцентів. Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний 
процес з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 
136 -  «Металургія», освітньо-професійна програма «Металургія чорних металів» 
в повній мірі відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, а також 
підтверджується проходженням підвищення кваліфікації.

Кількість лекційних годин, що викладаються докторами наук, професорами 
(Волошин В.С., Гончар В. В., Кухар В.В., Харлашин П.С., Мельник С.Г., 
Назюта Л.Ю., Макуров С.Л.) складає 136 годин, що відповідає 43,6 %

136/3 12 * 100 %= 43,6%. Перевищення нормативу складає 23,6 %.
Оскільки фактичний показник перевищує нормативний, норматив 

вважається виконаним
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування



професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 
дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом (15%).

Згідно навчального плану підготовки другого (магістерського) рівня 136 -  
«Металургія», освітньо-професійна програма «Металургія чорних металів» 
кількість лекційних годин, що забезпечують формування професійних 
компетентностей, складає 264 години.

Кількість лекційних годин, що викладаються працівниками, які с 
визнаними професіоналами з досвідом дослідницької та управлінської роботи за 
фахом складає 136 години (Волошин В.С., Гончар В. В., Мельник С.Г., 
Назюта Л.Ю., Харлашин П.С., Макуров С.Л., Руських В.П.)

136 / 264 * 100% = 51,5 %, що перевищує норматив на 33,5 %.
Оскільки фактичний показник перевищує нормативний, норматив 

вважається виконаним.
4.Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, 

здійснення наукового керівництва дипломними роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними (науковими) 
працівниками. Рівень професійної активності більшості викладачів засвідчується 
виконанням ними за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у 
пункті ЗО приміток.до кадрових вимог.

Кількість членів групи забезпечення, яка утворена у складі 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри «Металургія 
чорних металів» зі спеціальності 136 -  Металургія із освітньо-професійної 
програми «Металургія чорних металів» було розраховано наступним образом

К ч гз=  І Б дфн+ Б зфн+ М дф н+ М зфн+ А  )/30  
де Кчп -  кількість членів групи забезпечення
Бдфіі— кількість студентів бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 
136 «Металургія»
Бзфн -  кількість студентів бакалаврів заочної форми навчання за спеціальністю 
136 «Металургія»
Мдфн- кількість студентів магістрів денної форми навчання за спеціальністю 136 
«Металургія»
МЗФН-  кількість студентів магістрів заочної форми навчання за спеціальністю 
136 «Металургія»
А -  кількість аспірантів за спеціальністю 136 «Металургія»
Згідно ЄДБО маємо:
Бдфц+ Бзфн = 106 чол.
Мдфн+ Мзфіі =100 чол.
А =2 чол.
Таким чином отримуємо:

КЧп=І Ю6+100+2|/30=б,9 (приймаємо 7 членів групи забезпечення)
З них повинно бути:

20% докторів технічних наук - маємо: 3/7*100=42,9 %, що на 22,9 % 
перевищує норматив. л



60% докторів технічних наук + кандидатів технічних наук -  маємо: 
7/7* 100=100 %, що на 40 % перевищує норматив.

Згідно проведених розрахунків група забезпечення спеціальності 136 - 
Металургія із освітньо-професійної програми «Металургія чорних металів» 
складається із трьох професорів, д.т.н. (Кухар В.В., Назюта Л.Ю., 
Харлашин П.С.) та чотирьох доцентів, к.т.н. (Семакова В.Б., Руських В.П., 
Трофімова Л.О., Дан Л.О.), що цілком відповідає вимогам.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу, що забезпечує 
освітній процес за спеціальністю 136 Металургія, здійснюється відповідно до 
планів підвищення кваліфікації. За останні 5 років 100% викладачів кафедр 
«Металургія чорних металів» та «Теорія металургійних процесів та ливарного 
виробництва» підвищили кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації 
ДВНЗ «ПДТУ» з використанням матеріалів, отриманих на ПРАТ «ММК 
ім. Ілліча», ПРАТ «МК «Азовсталь» групи МЕТІНВЕСТ (2013-2018 рр.), та за 
кордоном: Китай, Міжнародний дослідницький інститут технологій
виробництва сталі Уханьского університету науки і технології (професор 
Мельник С.Г.).

На кафедрах «Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» 
та «Металургія чорних металів» успішно функціонує аспірантура, яка готує 
фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності 136 -  «Металургія», керівником 
аспірантів є викладач кафедри «Металургія чорних металів»: проф., д.т.н. 
П.С. Харлашин. На даний час заплановано захист двох кандидатських дисертацій 
на кінець 2019 року: Сінельніков Віктор Олегович -  тема «Вдосконалення 
технології розбризкування шлаку в кисневому конвертері з метою підвищення 
стійкості футеровки», Діденчук Данило Володимирович - тема «Дослідження 
впливу рідкоземельних металів на властивості залізовуглецевих сплавів з метою 
підвищення якості сталі», які завершили навчання 30 листопада 2017 р. З 01 
грудня 2017 року у аспірантурі навчається аспірант Фабрічний О.О. -  тема 
«Дослідження фізико-хімічних властивостей металевих і оксидних систем 
видалення сірки з метою вдосконалення виробництва сталі». У січні 2019 року 
запланований захист кандидатської дисертації Єфременко Богдана Васильовича 
на тему «Структуроутворення в Cr-Ni-Fe-C наплавках, призначений для 
використання в умовах високотемпературного зношування» (аспірант кафедри 
«Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва», науковий керівник 
-  проф., д.т.н. С.Л. Макуров).

Викладачі кафедр «Теорія металургійних процесів та ливарного 
виробництва» та «Металургія чорних металів» приймають активну участь у 
науковій діяльності ДВНЗ «ПДТУ». За останні п’ять років викладачі кафедри 
приймали участь у виконанні 15 держбюджетних НДР та 4 госпдоговірних НДР 
за замовленням промислових підприємств. На даний момент кафедра 
«Металургія чорних металів» виконує госпдоговірну роботу вартістю майже 1 
млн.грн. з метою зниження витрат коксу при виробництві чавуну. Результати 
робіт впроваджено у виробництво в ПРАТ «ММК ім. Ілліча» та ПРАТ «МК 
«Азовсталь».

За результатами наукових досліджень за цей же період опубліковано 144



наукові статті (у тому числі -  20, що входять до НБД Scopus та Web of Science), 
310 тез доповідей на наукових конференціях (в тому числі 21 доповідь на 
міжнародних конференціях, що проходили за кордоном), отримано 27 патентів 
на винаходи.

Кафедра активно працює над створенням навчальних посібників і 
монографій. Бібліотечний фонд ДВНЗ «ПДТУ» за останні роки з фахових 
дисциплін поповнився наступними виданнями, утому числі на українській мові:

1. Харлашин П.С. та ін. Питання сучасної металургії Т. 3: монографія / 
П.С. Харлашин [та ін.]. Донецьк: Норд Комп'ютер, 2013. - 739 с.

2. Харлашин П.С. Збірка завдань по розкислюванню і позапічній обробці 
стали: навчань, посібник для ВНЗ / П.С. Харлашин. ДВНЗ «ПДТУ». Донецьк: 
Норд Комп'ютер, 2013.- 110 с.

3. Харлашин П.С., Куземко Р. Д. Металургія сталі. Збірка завдань: навч. 
посібник для ВНЗ / П.С. Харлашин. ДВНЗ «ПДТУ». Донецьк: Норд Комп'ютер, 
2013.- 536 с.

4. Харлашин П.С. Безперервне розливання сталі: [теорія і практика]: навч. 
посібник для ВНЗ / П.С. Харлашин. ДВНЗ «ПДТУ» Донецьк: Норд Комп'ютер, 
2013.- 246 с.

5. Харлашин П. С. Збірник завдань по конвертерному виробництву сталі : 
навч. посібник для ВНЗ / П.С. Харлашин. ДВНЗ «Г1ДТУ»Донецьк: Норд 
Комп'ютер, 2013.- 95 с.

6. Харлашин П.С. Збірник завдань по металургії сталі: навч. посібник для 
ВНЗ / П. С. Харлашин. ДВНЗ «ПДТУ» Донецьк: Норд Комп'ютер, 2013.- 323 с.

7. Харлашин П. С. Збірник завдань по безперервному розливанню сталі: 
навч. посібник для ВНЗ / П.С. Харлашин. ДВНЗ «ПДТУ». Донецьк: Норд 
Комп'ютер, 2013.- 67 с.

8. Харлашин П.С., Бондар В.І. Фізична хімія: навч. посібник для вузів / 
П.С. Харлашин, В.І.Бондар. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. - 430 с.

З грифом МОНУ:
1. Семакова В.Б. та інш. Задачник з теорії процесів підготовки 

сировини до доменної плавки. Навч. посібник. / Маріуполь: 2012.- 106 с. Гриф 
МОНУ: лист №1/1 1-590 від 18.01.2012 р.

2. Харлашин П.С., Бондар В.І. Фізична хімія: навч. посібник для вузів / П.С.
Харлашин, В.І.Бондар. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014.- 430 с.

3. Дан Л.А. Навчальний посібник «Ливарне виробництво», Маріуполь,
ПДТУ: 2013.- 207 с. Гриф МОНУ, наказ № 1/1 1 -  19996 від 25.12.2012 р.
(власний внесок 50%).
Також, останнім часом цей список поповнився ще двома монографіями:

1. Теория и практика утилизации измельчённых металлургических отходов 
(современное состояние и перспективы развития): монография: в 2 т. Т. 1. 
Теория и технология использования отходов в аглодоменном производстве / 
В. В. Ожогин, В. Б. Семакова, В. П. Русских. -  Мариуполь: ПГТУ, 2018. -  350 
с.
2. Виробництво зливків сталі та промислових сплавів: навчальний посібник /
О.М. Смірнов, С.Л. Макуров, В.М. Сафрнов. -  Донецьк: Вид-во «Ноулідж»



и

(донецьке відділення), 2013. -  436 с.

Викладачами кафедри на власній поліграфічній базі організовано 
видавництво конспектів лекцій та методичних розробок, які знаходяться на сайті 
ДВНЗ «ПДТУ».

Таким чином, у складі науково-педагогічних працівників, задіяних у 
викладанні лекційних курсів для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Металургія чорних металів», спеціальності 136 Металургія частка 
тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання складає 100 %, що на 40 % 
перевищує нормативний показник (60 % відповідно п. 29 Ліцензійних умов). 
Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 
професора складає 42,9 %, , що на 22,9 % перевищує нормативний показник (20 
% відповідно п. 29 Ліцензійних умов).

Висновок: Кадровий склад та група забезпечення спеціальності 136 
Металургія відповідає вимогам провадження освітньої діяльності освітньо- 
професійної програми «Металургія чорних металів», спеціальності 136 
Металургія за другим (магістерським) рівнем.

5. Міжнародне співробітництво

Кафедра «Металургія чорних металів» має міжнародні зв’язки з вищими 
навчальними закладами інших країн -  Таббінський інститут металургійних 
досліджень (Єгипет), Міжнародний інститут досліджень сталі Уханьського 
університету науки і технології (провінція Хубей, Китай), Краківська горно- 
металургійна академія (Республіка Польща, Краків) та інші.

У 2017 році було розпочато співробітництво вчених кафедри із 
Міжнародним дослідницьким інститутом технології сталі (International Research 
Institute for Steel Technology) Вуханського університету науки і технології (м. 
Вухань, Китай). У лютому 2017 року здійснено візит вченого кафедри (проф. 
Мельника С.Г.) в цей інститут, де ними буди прочитані лекції та зроблені 
презентації наукових розробок кафедри. Досягнуто домовленості із дирекцією 
інституту про продовження роботи по конкретних наукових проектах; по деяким 
із них вже розпочаті конкретні спільні дослідження.

Кафедра «Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» 
здійснює співробітництво з Уханьським університетом науки і техніки (р. Ухань, 
пров. Хубей, Китай). Професор Троцан А.І. є спеціально запрошеним для 
консультації китайських фахівців з комплексного мікролегування сталей 
відповідального призначення. Він брав участь (виступив з доповіддю) в 
Міжнародному симпозіумі по чорній металургії і матеріалознавству, 
організованому Уханьським університетом науки і технології за підтримки 
фонду природних наук Китаю і Департаменту утворення провінції Хубей (р. 
Ухань провінції Хубей, Китай). У вересні 2012 р. за значний внесок у розвиток 
економічного і соціального розвит тл ' дружбу між КНР і Україною
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Троцан А.І. відмічений урядом КНР вищою винагородою для іноземних фахівців 
-  медаллю «Дружби». Також він брав участь і зробив доповідь на засіданні уряду 
провінції Хубей по проблемах підвищення якості сталей (січень 2013 р.). 
Європейська науково-промислова палата нагородила Троцана А.І. дипломом 
якості і золотою медаллю за високоякісну професійну діяльність і 
фундаментальний вклад в металургію (січень 2013 р.). Також були підписані 
договори: 1) договір № 21-2/2013 від 20.01.2013 р. про науково-технічну
співпрацю Міжнародного Інституту дослідження сталі при Уханьськом 
університеті науки і техніки (р. Ухань, пров. Хубей, Китай) і кафедри. Проф. 
Троцан А.І. введений до складу редакційної колегії наукового журналу металів 
і металургії (JMM) за уявленням Міжнародного інституту дослідження стали 
Уханьського університету науки і технології (провінція Хубей, Китай). 2) 
договір № 13-9/2014 від 20.06.2014 г. про Міжнародну науково-технологічну 
співпрацю між ІПМ ім. І.Н. Францевіча НАН України (м. Київ), ГВУЗ «ПГТУ» 
(м. Маріуполь, Україна) і Міжнародним інститутом дослідження стали 
Уханьського університету науки і технології (провінція Хубей, Китай) з проблем 
сучасних технологій виплавки високоякісних сталей, призначених для судно- і 
мостобудування, трубних газо- нафтопроводів, посудин високого тиску та in., на 
металургійних комбінатах Китаю. За звітний період були опубліковані 4 спільні 
статті в зарубіжних виданнях, 4 позитивних рішень: 2 на корисну модель і 2 на 
винахід.

Співпраця здійснюється таким чином: 1. Обмін професорсько- 
викладацькими і науковими працівниками на короткий період з метою участі в 
дискусіях, семінарах і інших заходах. 2. Представлення спільних проектів 
наукових досліджень. 3. Обмін публікаціями, академічними і дослідницькими 
досягненнями, учбовими планами, тезами і доповідями, які підтверджені 
правилами кожної з країн. 4. Обмін аспірантами і претендентами вченого 
ступеня. Обмін професорсько-викладацькими і науковими працівниками 
проводитиметься з урахуванням взаємних наукових інтересів у рамках цього 
договору. Сторони підтримують і розвивають між учасниками колегіальні, 
персональні професійні контакти. Кожен візит у рамках наукових програм по 
обміну має бути повністю підготовлений для, гарантованої ефективної роботи 
партнерів за договором. Проф. Троцан А.І. в листопаді 2014 р. зробив 4 доповіді 
для студентів і аспірантів в Міжнародному інституті дослідження сталі 
Уханьського університету науки і технології (провінція Хубей, Китай): 1) 
Порошкові дроти в металургії. 2) Ресурсозберігаючі технології виробництва 
високоякісних сталей. 3) Наукові і технологічні основи управління структурою і 
властивостями сталі комплексним мікролегуванням. 4) Нанотехнології в чорній 
металургії. У вересні 2015 р. взяв участь у форумі зі сталі в Міжнародному 
інституті дослідження сталі Уханьського університету науки і технології 
(провінція Хубей, Китай).

Проф. Іроцан А.І. з 06. 01. по 12.01. 2018 р. знаходився в Китаї, де 
обговорювалися результати досліджень по виплавці сталі з використанням 
комплексного мікролегування і донної продувки в дрібнобульбашковому 
режимі. В результаті були підготовлені спільна наукова доповідь в Болгарію на



тему: «Стан та перспективи використання порошкових дротів з комплексними 
наповнювачами при виплавці залізовуглецевих сплавів», а також ряд статей для 
опублікування в міжнародних журналах:
1. Aluminium alloys structurization with powder modifiers.
2. Influence of powder modifiers on the structure of iron-carbon alloys.
3. The influence of process parameters on the contraction ratio of rail steel.
4. Causes of the rails metal contraction ratio decreasing and how to overcome them.
5. Analysis of structural and chemical states and classification of solid and liquid A1 -  
C alloys.
6. Role of non-metallic inclusions in rails steel contraction ratio decreasing.

Наведений аналіз міжнародної діяльності дозволяє зробити висновок, що 
ДВЫЗ «ПДТУ» та кафедри «Теорія металургійних процесів та ливарного 
виробництва» та «Металургія чорних металів» впроваджують в освітній процес 
новітні міжнародні досягнення в сферах науки, технології та освіти, активно 
розвиває міжнародне співробітництво з досягненням реальних наукових та 
освітніх результатів, що забезпечує прискорення інтеграції до європейського 
освітнього простору, тому ДВНЗ «ПДТУ» має всі підстави для акредитації 
освітніх програм, особисто вищеназваної спеціальності.

Висновок: міжнародна діяльність кафедр «Теорія металургійних процесів 
та ливарного виробництва» та «Металургія чорних металів» є достатньою 
для проведення науково-педагогічної діяльності, підвищення кваліфікації 
викладачів. наближення освітніх програм до Європейських стандартів. та 
відповідає вимогам провадження освітньої діяльності з підготовки магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів», спеціальності 
136 Металургія.

6. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічна база ДВНЗ «ПДТУ» і кафедр «Теорія металургійних 
процесів та ливарного виробництва» та «Металургія чорних металів» (таблиці 
6.1-6.3) дає можливість забезпечити виконання викладацьким та навчально- 
допоміжним персоналом своїх функціональних обов’язків та дозволяє 
забезпечити якість підготовки здобувані в вищої освіти за існуючим обсягом. 
Кількість комп’ютерних місць на 100 студентів складає 13,54; забезпеченість 
приміщеннями для проведення навчальних занять (згідно ліцензійного обсягу) - 
4,59 м“, за фактом - 6,65 м“; забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного користування в навчальних аудиторіях - 45,3 %.

Кафедра «Металургія чорних металів» має приміщення загальною 
сумарною площею 1334,3 м2.

Завідувач кафедри знаходиться у приміщенні кафедри «Металургія 
чорних металів» (кімната 5.106 корпусу №5 площею 24 м2).

Кафедра «Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» має 
приміщення загальною сумарною площею 739,5 м2..



Завідувач кафедри знаходиться у приміщенні кафедри «Теорія 
металургійних процесів та ливарного виробництва» (кімната 3.243 корпусу №3

Комп’ютерні класи, спеціалізовані кабінети та лабораторії кафедри 
активно використовуються для проведення інтернет-лекцій, практичних і 
лабораторних занять, самостійної роботи студентів. При вивченні дисциплін, 
пов'язаних з аглодоменим процесом передбачено використання лабораторій 
5.012, 5.010, 5.004 і 5.006, де студенти застосовують агломераційні установки, 
які виготовлені на базі ДВНЗ «ПДТУ» і дозволяють отримувати справжній 
агломерат і досліджувати його якість (лабораторія 5.012). Тут також 
розташований завантажувальний пристрій доменної печі з використанням 
сучасних досягнень в цій області. Усе лабораторне устаткування вироблено 
співробітниками кафедри. Крім того тут розташовані і віброгрохот, і огрудкувач 
разом з барабаном для випробування міцності доменної сировини. Дослідження 
процесу газодинаміки дозволило розробити нову схему завантаження сировини 
до доменної печі і покласти її в основу договору на співпрацю з ПРАТ ММК 
«Азовсталь» вартістю більше 900 тис. грн.

В лабораторії 5.010 розташовано устаткування для дослідження процесів 
відновлення заліза, для визначення в’язкості шлаків та температури їх 
плавлення. Тут студенти проводять дослідження з питань металізації 
залізорудної сировини.

В приміщеннях лабораторій 5.004, 5.006, до речі світлих, оснащених 
сучасними меблями і сучасним устаткуванням проводяться лабораторні роботи і 
наукові дослідження процесів виробництва окатишів.

При вивченні дисциплін, пов'язаних із сталеплавильним виробництвом 
використовуються приміщення, оснащені сучасним лабораторним і науковим 
обладнанням (лаб. 1.025). Тут розташовані різні види плавильних печей 
(електродугова, піч Таммана, електропіч СШОЛ), які дозволяють отримувати 
рідку сталь і проводити вивчення процесів рафінування металевих розплавів. У 
лабораторії 1.026 розташована модель діючого конвертера, в свій час 
виготовлена на підприємстві «Азовмаш», яка дозволяє вивчати конструктивні 
особливості сталеплавильного агрегату.

В лабораторіях кафедри «Теорія металургійних процесів і ливарного 
виробництва» 3.246 і 3.244 розташовано 19 стендів для проведення досліджень і 
лабораторних робіт з відновних процесів, вивчення процесів термодинаміки і 
кінетики з використанням печей СУОЛ з температурою у робочому просторі 
понад 1200 °С. Тут же розташована унікальна діюча модель 
електросталеплавильного цеху.

В лабораторії 5.208 розташовані стенд із дослідження процесів продування 
конвертерів, дослідження відновних процесів. Лабораторія, яка розташована в 
ауд. 7.001 загальною площею понад 100 м“ є спонсорською допомогою, тут 
розташовано 2 печі Таммана, суперсучасний віскозиметр, вакуумна піч для 
отримання 2,0) кг рідкого металу у вакуумі, піч ЕШП -  дарунок спонсорів з 
«Азовмашу». В лабораторії розташовані моделі кристалізатора МБРС для 
дослідження процесів формоутворення заготівок.

9
площею 57,4 м“).



В лабораторії 1.212 розташовані стенди для проведення лабораторних 
робіт з фізичної хімії, корозії та захисту металів, а також проведення практичних 
занять з кристалографії і мінералогії.

В ауд. 3.242 розташована сучасна лекційна аудиторія, де розміщений 
сучасний кінозал, мультимедійний проектор з ноутбуком і великим екраном, які 
використовуються для читання лекцій, проведення практичних занять і захисту 
дипломних робіт, а також для проведення студентських наукових конференцій.

Аналогічна лекційна аудиторія є і в ауд. 1.336. В лабораторії 2.172 (до речі 
яка займає площу 434 м“ ) -  це спеціалізована ливарна лабораторія, де розміщене 
устаткування для підготовки опок і відливки різноманітних виробів з чорного та 
кольорового металу, який розплавляють у печах СШОЛ-3,5-5,0. В лабораторії 
встановлена двопозиційна індукційна піч ємністю на 60 кг металу.

Санітарно-технічний стан будівель, приміщень та споруд університету, 
кафедри, а також їх експлуатація відповідає вимогам нормативних документів. 
Розроблена і реалізується система контролю за дотриманням вимог техніки 
безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, що 
підтверджується відповідними документами.

Таблиця 6.1 -  Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщеннями у ДВНЗ «ПДТУ»

Н а й м е н у в а н н я  п р и м іщ е н н я П л о щ а  п р и м іщ е н ь  (кв. м)
у с ь о г о У  т о м у  числі

в л а с н и х о р е н д о в а н и х з д а н и х  в 
о р е н д у

Н а в ч а л ь н і  п р и м іщ е н н я ,  усьо го :
у т о м у  числі:

6 6 6 1 9 ,4 6 6 6 1 9 ,4 - -

П р и м іщ е н н я  д л я  з а н я т ь  ст у д е н т ів ,  
к у р с а н т ів ,  с л у х а ч ів  (л е к ц ій н і ,  
а у д и т о р н і  п р и м іщ е н н я ,  к а б ін е т и ,  
л а б о р а т о р і ї  т о щ о )

4 6 3 3 1 ,8 4 6 3 3 1 ,8

К о м п ’ю т е р н і  л а б о р а т о р і ї 1702.3 1702.3 - -

С п о р т и в н і  зали 1758,6 1758 ,6 - -

П р и м іщ е н н я  д л я  н а у к о в о  - 
п е д а г о г іч н и х  (п е д а г о г іч н и х )  
п р а ц ів н и к ів

6 8 6 3 ,8 5 ' 6 8 6 3 ,8 5

3. С л у ж б о в і  п р и м іщ е н н я 2 0 2 9 6 ,9 2 0 2 9 6 ,9 - -

4. Б іб л іо т е к а ,
у т о м у  чи сл і ч и та л ь н і  зали

20 4 1 ,3  
61 1,7

20 4 1 ,3  
6 1 1 ,7

- -

5. Г у р т о ж и т к и 10111 ,4 101 1 1,4 - -

6. їд а л ь н і ,  б у ф е т и 3 6 1 8 ,8 /7 0 6 ,3 6 3 6 1 8 ,8 /7 0 6 ,3
6

- -

7. П р о ф іл а к т о р і ї ,  б ази  в ід п о ч и н к у 1997,2 1997,2 - -

8. М е д и ч н і  п у н к т и 2 4 1 ,8 2 4 1 ,8 - -

ін ш е



Таблиця 6.2 -  Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які 
забезпечують виконання навчального плану зі спеціальності 136- Металургія 

із освітньо-професійної програми «Металургія чорних металів»

№
з/п

Найменування 
лабораторій, 

спеціалізованих 
кабінетів, їх площа

Найменування 
навчальних дисциплін

Найменування 
обладнання, 

устаткування, їх 
кількість*

Опис обладнання, 
устаткування

і 1. Гідродинаміка, тепло - 1. Агломераційна Лабораторне
5.012 і масообмін у установка. устаткування для

69,8 кв. м протиточних реакторах. 2. Завантажувальний проведення
Лабораторія 2. Теорія та технологія пристрій ДП -  3 шт. лабораторних
аглодоменного використання вторинних 3. Віброгрохот. робіт з отримання
виробництва ресурсів в

аглодоменному
виробництві.

4. Огрудкувач.
5. Барабан 
випробування

агломерату, 
огрудкування 
матеріалів, оцінка

3. Теоретичні основи 
інтенсифікації процесів 
огрудкування.
4. Теорія доменного 
процесу.
5. Теорія процесів 
підготовки сировини до 
доменної плавки.
6. Стандартизація 
метрологія та контроль 
якості продукції.

міцності доменної 
сировини 
6. Газодинамічна 
установка.

якості сировини 
для доменного 
процесу

| 2 5.010 1. Теорія доменного 1. Установка Лабораторне
80,2 кв. м процесу. відновлення заліза - устаткування для

Лабораторія процесів 2. Теорія процесів 2 шт. вивчення в’язкості
відновлення заліза підготовки сировини до 

доменної плавки.
2. Установка для 
визначення в'язкості 
шлаків.
3. Установка для 
визначення 
температури 
плавлення Шлаків.
4. Металізація 
залізорудної 
сировини.

шлаків,
температури
плавлення
шлакових сполук,
визначення
ступеню
металізації
залізорудної
сировини

Гз
5.006

1. Теорія процесів 1. Установка Проведення
підготовки сировини до виробництва сирих експериментів 3

53,6 кв. м доменної плавки. окатишів. отримання сирих
Лабораторія виробництво 
окатишів

2\  Установка по 
визначенню міцності 
окатишів.

окатишів та 
визначення їх 
міцності

4
5.004

1. Теорія та технологія 1. Установка по Проведення
використання вторинних огрудкуванню досліджень 3

50,9 кв. м ресурсів в сировини. використання
Лабораторія підготовки аглодоменному 2. Установка вторинних
сировини виробництві.

2. Теоретичні основи
подрібнення
металургійної

матеріалів при 
виробництві

L і_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ інтенсифікації процесів сировини. окатишів та



огрудкування.
3. Теорія процесів 
підготовки сировини до 
доменної плавки

3. Установка 
стирання.
4. Віброгрохот.

огрудкуванні 
матеріалів. 
Подріблення 
матеріалів з 
подальшим їх 
огрудкуванням.

5 і
1.025

56,25 кв. м 
Лабораторія 
моделювання

Фізико-хімічні основи 
виробництва чистих 

металів

Електродугова піч
Отримання 
рідкого металу та 
шлаку з метою 
впливу на їх склад 
різних домішок

технологічних процесів 
виплавки сталі,

1. Позапічна 
обробка якісної сталі
2. Фізико-хімічні 
основи виробництва 
чистих металів

піч Таммана, 
пульт управління, 
пульт управління РП 
380В, 
піч СУОЛ, 
потенціометр КСП-3 
-  4 шт, установка 
високочастотна ЛД- 
143, електропіч 
СШОЛ, передвижка 
компресорна 
установка, 
газоочисний прилад 
ГОУ-12, 
трансформатор, 
селитова піч

Виплавка металу в 
печі Таммана з 
подальшим 
позапічним 
рафінуванням 
його РЗМ та 
розкислювачами. 
Вивчення 
елементів пічного 
устаткування для 
виплавки сталі.

6
1.026

34,1 кв. м
Конвертерна лабораторія Теорія розкислення та 

легування Модель конвертера

Проведення 
досліджень на 
моделі кисневого 
конвертера, 
вивчення 
конструктивних 
елементів 
конвертера.

1 .Фізико-хімічні основи 
виробництва чистих 
металів
2. Позапічна обробка 
якісної сталі
3. Теорія розкислення та 
легування

Модель конвертера, 
піч СУОЛ, модель 
розливочного 
пролету, 
повітряний 
компресор FL-24150, 
модель парціального 
вакууматора, прибор 
солемір РЕС-106

Вивчення 
елементів 
футеровки 
кисневого 
конвертера, та 
устаткування для 
позапічної 
обробки сталі

7 1. Теорія металургійних 19 стендів для Проведення
3.246 -  36 кв. м процесів дослідження лабораторних
3.244 -  36 кв. м 2. Електрометалургія відновних процесів, досліджень по

Лабораторія теорії сталі та феросплавів термодинаміки відновленню
металургійних процесів 3. Виробництво металів і дисоціації і заліза, утворенню

1__

(суміжні аудиторії) сплавів високої якості 
4. Теоретичні основи 
одержання металів та 
сплавів

утворення карбонатів 
та оксидів

вапна з карбонату, 
трансформації 
оксидів заліза при 
взаємодії з 
окисною 
атмосферою.

1 <S 1. Моделювання і 5 стендів для Вивчення процесівL 5.208 оптимальні технологічні моделювання продування



У

25 кв. м
Лабораторії моделювання 
і оптимальні технологічні 
системи

системи
2. Теорія розливки та 
кристалізації сталі

металургійних 
процесів та 
кристалізації сталі

розплавів киснем 
на фізичних 
моделях, а також 
дослідження 
процесів 
розливання з 
використанням 
модельних рідин.

7.001 
1 00 кв. м

Теорія відокремлення 
домішок з чану та сталі. 
1 Іічна лабораторія

1. Позапічна обробка 
чавуну та сталі.
2. Фізико-хімічне 
рафінування металів та 
сплаві
3. Нові процеси у 
металургії
4. Теорія розкислення та 
модифікування сталі
5. Основи наукових 
досліджень
6. Методи проведення 
досліджень у виробничих 
умовах

Піч Таммана, 
Вакуумна піч, 
маленька піч 
Таммана, 
віскозиметр, Піч 
ЕШГ1, Сушильні 
шафи -  2, прозора 
модель
кристалізатора

Проведення 
досліджень 3 
використанням 
рідкої сталі та 
шлаку з метою 
вивчення ступеню 
рафінування 
металу шлаковими 
сумішами. 
Вивчення 
рівноважних 
процесів при 
взаємодії металу 
та шлаку.

10
1.212 

72 кв. м
Фізична хімія та корозія 
та захист металів

1. Фізична хімія
2. Корозія та захист 
металів
3. Кристалографія та 
мінералогія
4. Кольорова металургія

22 стенди з 
дослідження 
термодинаміки 
закономірностей у 
хімічних та фізичних 
явищах, та процесів 
корозії металів

Проведення
лабораторних
досліджень 3 

•курсу фізичної
хімії, вивчення
структури та
властивостей
кристалів,
проведення
лабораторних
робіт по корозії
металів.
Визначення
температури
плавлення
шлакових сумішей
на оптичному
мікроскопі.

11
3.242 

45 кв. м
Спеціалізована аудиторія 
для читання лекцій з 
використанням 
мультимедійного 
устаткування та 
кіноустановкою

Лекції по курсах, які 
викладаються

Мультимедійний 
прилад з ноутбуком, 
кіноустановка 
Україна для 
демонстрації учбових 
фільмів, екран для 
проектування 
матеріалу, який 
викладається

Читання лекцій з 
дисциплін:
1 .Нові процеси в 
металургії.
2.Спеціальна 
електрометалургія. 
3.Отримання 
металів та сплавів 
високої якості.
4. Фізична хімія.
5. Корозія та 
захист металів.

12

1_______

1.336 

95 кв. м.

«Виробництво виливків 
із залізовуглецевих та 
кольорових сплавів», 
«Спеціальні та особливі

Наочні приладдя, 
мультимедійний 
проектор -  1 шт. 
ноутбук -  1 шт.

Читання лекцій з 
дисциплін:
1 .Виробництво 
виливків із



Предметна лекційна 

аудиторія

види литва»,
«Затвердіння та 
властивості металів і 
сплавів у виливках»

залізовуглецевих 
та кольорових 
сплавів.
2.Спеціальні та 
особливі види 
литва.
3.Затвердіння та 
властивості 
металів і сплавів у 
виливках.

-
 

)
 

)

2 .1 7 2 (1 ,2 )
434 кв. м

Лабораторія ливарного 
виробництва 
(окрема будова)

«Виробництво виливків 
із залізовуглецевих та 
кольорових сплавів», 
«Спеціальні та особливі 
види литва»,
«Затвердіння та 
властивості металів і 
сплавів у виливках»

Наочні приладдя, 
мультимедійний 
проектор -  1 шт., 
комп’ютери -  3 шт., 
принтер -  2 шт., 
сканер -  2 шт., 
лабораторний 
змішувач -  1 шт., 
машина випро
бувальна -  3 шт., 
твердоміри -  2 шт., 
копри лабораторні -  
5 шт.,
вертикально- 
відцентрова 
установка -  1 шт., 
ваги - 4 шт., 
сушила -  2 шт., 
бігуни -1 шт., 
індукційна піч -  1 шт. 
машині відцентро
вого лиття -  2 шт., 
Частково
налаштовано цикл 
лиття по моделям що 
газифікуються -  є 
кесон з піском, та 
приладдя для 
терморізки піно
пласту.

♦

Проведення 
досліджень, 
лабораторних 
робіт та обробка 
отриманих 
результатів при 
підготовці 
моделей, 
формуванні опок 
та отримані 
відливок 3 
кольорових та 
чорних металі і 
сплавів.



и

Таблиця 6.3 -  Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 
навчального плану зі спеціальності 136 -  Металургія із освітньо-професійної 
програми «Металургія чорних металів»

№
з/п

І Іайменування 
комп’ютерної 
лабораторії, її 

площа

Найменування дисципліни 
за навчальним планом

Кількість 
персональних 
комп’ютерів із 

строком
використання не 
більше ВОСЬМИ 

років

Назви пакетів 
прикладних 

програм 
(в тому числі 
ліцензованих)

Можливість 
доступу до 

Інтернет, 
наявність 

каналів 
доступу 
(так/ні)

1 2 3 4 5 6
1. Комп’ютерний

клас,
ауд. 5 .112а- 
35,1 м2

1. Теорія доменного 
процесу
2. Теорія підготовки 
сировини до доменної 
плавки
3. Теоретична оцінка 
ефективності доменної 
плавки

3 П Е О М 1. Розрахунок 
агломераційної 
шихти.
2. Розрахунок 
доменної шихти.
3. Розрахунок 
потрійної 
діаграми стану 
шлаків
4. Розрахунок 
кількості дуття.
5. Розрахунок 
кількості та 
складу
доменного газу.
6. Розрахунок 
матеріального та 
теплового 
балансів
доменної плавки.

Так

2. Комп’ютерний
клас
ауд. 1.238 - 85іМ "

1. Моделювання та 
оптимізація технологічних 
систем
2. Теорія процесів 
підготовки сировини до 
доменної плавки.
3. Теорія доменного 
процесу

12 П Е О М 1. AutoCAD
2. Тренажер 
технолога- 
домешцика

Так

3. Комп’ютерний
клас
ауд. 5.010- 80,2 
м2

1. Теорія доменного 
процесу
2. Теорія підготовки 
сировини до доменної 
плавки
3. Теоретична оцінка 
ефективності доменної 
плавки
4. Конструкція та 
обладнання доменних 
цехів

1 П Е О М

*

1. Розрахунок 
агломераційної 
шихти.
2. Розрахунок 
доменної шихти.
3. Розрахунок 
потрійної 
діаграми стану 
шлаків

Гак

4. Комп’ютерний
клас,
ауд. 1.221,

1 .Теорія розкислення та 
легування
2.ФІЗИКО-ХІМІЧНІ основи

Комп’ютер 
Pentium 4
/1.44/CD,

О С  W in d o w s  Х Р  
SP3
MS Office 2003

Так



58,1. м", виробництва чистих 
металів З.Позапічна 
обробка якісної сталі

Монітор LG Flat 
17” 710ВН, 8 шт

SP3
Free Pascal 
Far Manager 
7Zip
Програма
моделювання
роботи
конвертера

5. Комп’ютерний
клас,
ауд. 3.501 -
72,5. м:

1 .Інформатика 
2.ІТ-технології та 
програмування 
3 .Інформатика, ВТ та 
програмування 
4 .Інформаційні технології 
організації бізнесу 
5.Бази даних

Системний блок 
Advantis LT 
Celeron 566, 
Монітор View 
Sonik Е65 1, 
Монітор LG 
Flatron W 1930 S 
19’, Монітор 
Samsung SM 551 
s 15 Принтер 
HP LaserJet 
1100,
Системний блок 
Sen Pentium 4 
2.66

ОС Windows ХР 
SP3
MS Office 2003 
SP3
MS Visio 2003 
Borland Delphі7 
Lasarus 
Free Pascal 
Matlab 6.5 
MathCAD 1 1 
WinRAR 5 
Erwin Process 
Modeler 
7Zip
Total Commander
Far Manager
Mozilla Firefox
Програма
моделювання
роботи
конвертера

Так

6.

і

Комп’ютерний
клас,
ауд. 3.240 - 
36м'

1 .Моделювання 
металургійних процесів

2 .Математичні методи 
досліджень фізико- 
хімічних систем та 
процесів

6 ПЕОМ

4

ОС Windows ХР 
SP3
MS Office 2003 
SP3
MS Visio 2003 
Borland Delph і 7 
Lasarus 
Free Pascal 
Matlab 6.5 
MathCAD 1 1 
WinRAR 5 
Erwin Process 
Modeler 
7Zip
Total Commander 
Far Manager

'Гак

7. Комп’ютерний 
клас, ауд. 3.213 
- 45 м2

1. Основи
рентгенофлуоресцентного
аналізу
2 Методи дослідження у 
виробничих умовах.

3 ПЕОМ
*

OC Windows 7 
MS Office 2010 
Matlab 6.5 
MathCAD 1 1 
WinRAR 5 
STATISTIC A

Так

Висновок: Експертна комісія встановила, що за рівнем розвитку 
лабораторної, матеріально-технічної бази, оснащеності сучасним обладнанням 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», кафедр Теорія 
металургійних процесів та ливарного вирдфництва» та «Металургія чорних



дз

металів» відповідає нормативним вимогам щодо надання освітніх послуг у  
сфері вищої освіти з підготовки магістрів освітньо-професійної програми 
«Металургія чорних металів», спеціальності 136 Металургія.

7. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності закладу вищої освіти є 
основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» (НТБ). 
Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел та інформаційна 
модель наукових комунікацій у вигляді електронних ресурсів, здійснюється 
інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, проводиться її 
структурування, надається доступ до існуючих інформаційних джерел.

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб 
користувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки закладу вищої освіти, яка 
поєднує: 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 бібліотек та баз даних; - 
віртуальні довідкові служби; служби формування цифрових копій, електронна 
доставка документів та міжбібліотечний абонемент; віртуальні інформаційні або 
бібліографічні системи посилань на ресурси Інтернету.

Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в 
тому числі навчальної літератури -  220451 примірників, наукової літератури-  
291033 примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 

одиниці.
У складі електронної бібліотеки університету реалізовано наступний 

інформаційний сервіс:
електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного середовища 
університету і стовідсотково відображає книжкові фонди; 
сайт електронних навчально-методичних матеріалів, який вміщує 
повнотекстові версії підручників, навчальних посібників, навчально- 
методичних видань, словників тощо; 
сайт дистанційного навчання;
науковий електронний архів (університетській репозитарій), 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 інформаційні 
ресурси віддаленого доступу.
На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів (http://umm.pstu.edu) 

налічує понад 10 000 документів. Сайт працює в оболонці програмного 
забезпечення DSpace, яке дозволяє здійснювати пошук і структурування 
інформації за ключовими словами, автором, назвою, роком та видом видання, 
факультетом, кафедрою.

http://umm.pstu.edu


Офіційний сайт бібліотеки ПДТУ (http://ntb.pstu.edu) -  це інтерактивна 
платформа для інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки 
університету. Зокрема, на сайті розміщено структурований список з 420 
електронних наукових журналів відкритого доступу з прямими посиланнями на 
архіви, наведений перелік посилань до офіційних сайтів патентної та правової 
інформації, інших освітніх ресурсів.

Завдяки участі вишу у проекті ELibUkr «Електронна бібліотека України» 
науковці закладу вищої освіти отримують доступ до англомовної наукової 
інформації. Упродовж 2013-2017 рр. був наданий тріал доступ до більш ніж 20 
баз даних наукової інформації. У 2017 році ПДТУ отримав доступ до 
міжнародних баз даних Scopus та Web of Science.

До послуг користувачів два абонементи та чотири читальних залів на 300 
посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 2021,0 м“, у 
т.ч.: для зберігання фондів -  567,9 м% для обслуговування користувачів -  
1320,1 м \

В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної роботи 
викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання доступу до 
інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, довідково- 
бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а також для 
проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних технологій. 
Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах університету і 
мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих місць.

Електронна бібліотека закладу вищої освіти сприймається сьогодні 
користувачами як унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної 
інформації. Викладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий 
потенціал електронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого доступу до 
різноманітних форм навчальних та наукових видань. Одним з переваг 
електронних бібліотек є можливість цілодобового доступу до каталогу і 
повнотекстових ресурсів. Завдяки новим технологіям бібліотека працює у 
режимі 24/7.

Висновок: Стан інформаційного забезпечення освітнього процесу 
відповідає державним вимогам з акредитації. ,

8. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти

*
Освітній процес в ДВНЗ «ПДТУ» забезпечений розкладом навчальних 

занять; індивідуальними планами студентів, графіками виконання і захисту 
курсових робіт, магістерських робіт; графіками проведення консультацій; 
розкладами екзаменів.

Методичне забезпечення кожної навчальної дисципліни згруповано у 
відповідний навчально-методичний комплекс: навчальна дисципліна -  
навчальний план — робочий навчальний план — навчальна програма -  робоча 
програма навчальної дисципліни — конспект лекцій -  методичні вказівки до

http://ntb.pstu.edu


виконання лабораторних робот -  методичні вказівки до практичних, 
семінарських занять -  методичні вказівки та тематика курсового проектування -  
методичні вказівки до самостійної роботи. По кожній з дисциплін кафедри 
розроблені пакети навчально-методичної документації, які включають програми 
дисциплін, робочі програми, методичні рекомендації до лабораторних робіт, 
практичних занять, до виконання курсових робіт та проектів та магістерської 
роботи, різних видів виробничої практики, домашніх завдань, а також до 
самостійного опрацювання ‘матеріалу дисципліни. Кожні п’ять років 
проводиться оновлення усіх видів навчально-методичної документації; робоча 
програма дисципліни складається кожного семестру. Забезпеченість
навчальними програмами, методичними вказівками, у тому числі для курсового 
проектування, проходження практик, виконання магістерських робіт 
реалізується кафедрами Теорія металургійних процесів та ливарного 
виробництва» та «Металургія чорних металів» на плановій основі із щорічним 
складенням відповідного плану та періодичним розглядом його виконання на 
засіданнях кафедри. Навчальний процес забезпечено методичною літературою в 
достатній мірі.

На кафедрах Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» та 
«Металургія чорних металів» сформовано комп’ютерний фонд електронних 
варіантів методичних розробок, який налічує 373 одиниці, в тому числі З 
монографії, 62 -  конспекти лекцій, 18 навчальних і методичних посібника, 88 -  
програм, в тому числі програми практик, 85 методичних розробок до виконання 
лабораторних робіт і проведення практичних занять, 74 -  до самостійної роботи 
студентів. З них державною мовою -  236 (3 -  навчальних посібника,35 -  
методичних посібників, методичні вказівки до виконання практичних і
лабораторних робіт -  45, СРС -  73 та 80 програм дисциплін і виробничих 
практик, що складає 64 %. На 2017- 2019 роки заплановано видання всіх 
методичних розробок державною мовою. На платформі MOODLE розміщено 25 
матеріалів дистанційних курсів, до яких входять програми курсу, лекційний 
матеріал, контрольні питання, тестові завдання.

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально- 
методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану здобувачів 
вищої освіти освітньо-професійної програми «Металургія чорних металів», в 
тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний відсоток навчальних 
дисциплін) 81 %, що на 21 % перевищує нормативний показник.

Викладачі кафедр Теорія металургійних процесів та ливарного 
виробництва» та «Металургія чорних металів» впроваджують у освітній 
процес сучасні технології, а саме: використання мультимедійних презентацій та 
навчальних фільмів при читанні лекцій, дистанційних курсів, розроблених на 
платформі Moodle, застосування програмного забезпечення при виконанні 
лабораторних, курсових, магістерських робіт.

Висновок. Стан організаційного та навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Металургія чорних металів», спеціальності 136 Металургія відповідає 
нормативним вимогам.



9. Результати освітньої діяльності спеціальності

Проведення перевірки залишкових знань здійснювалось у формі 
проведення комплексних контрольних робіт (ККР) та співставлення отриманих 
результатів з результатами останньої сесії. ККР проведені згідно навчального 
плану, з циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, графік проведення 
ККР затверджено в установленому порядку. Завдання до ККР з усіх дисциплін 
складалися відповідно до «Положення про проведення комплексної контрольної 
роботи». Абсолютна успішність в цілому згідно ОПП Металургія чорних металів 
за результатами виконання ККР становить 100 % (якість 54,9%).

Показники абсолютної успішності та якості навчання магістрів за 
підсумками попередніх перед виконанням екзаменаційних сесій з тих же 
дисциплін становили 100 % (якість 56,8 %). Комісією проведена перевірка 
комплексних контрольних робіт з 3 дисциплін, які відображені у самоаналізі: 
«Фізико-хімічні основи виробництва чистих металів», «Охорона праці в галузі», 
«Технологічні основи автоматизації керування аглодоменим виробництвом». 
Результати перевірки виконаних робіт та порівняння з результатами, 
отриманими при самоаналізі, наведені у таблиці 9.1. Успішність виконання робіт 
склала 100 %, показники якості знизились на 2,0% для дисципліни «Фізико- 
хімічні основи виробництва чистих металів» Але показники якості склали 52,9% 
для дисципліни- професійно-практичної підготовки, що відповідає 
встановленому нормативу. Результати свідчать про те, що загалом студенти 
досконало володіють теоретичним матеріалом та практичними вміннями з 
дисциплін професійно-практичної підготовки.

Комісією проведено аналіз магістерських робіт, виконаних і захищених у 
2017-2018 н.р., а також тематик робіт 2018-2019 н.р. Можна зробити висновок, 
що магістерські роботи студентів присвячені вирішенню актуальних задач 
виплавки, модифікування, позапічної обробці чавуну та сталі, виконані 
відповідно до тем та завдань, студенти використовують сучасні методи 
досліджень. Структура пояснювальної записки відповідає існуючим вимогам, 
але не всі магістерські роботи 2017-2018 н.р. виконані українською мовою, хоча 
захисти проведені українською та англійською мовами. У 2018-2019 н.р. усі 
роботи друкуються українською мовою. У якості побажання: слід розширити 
тематику магістерських робіт у напрямку досліджень щодо отримання сталі 
високої якості та забезпечення стійкого розвитку металургійного виробництва.

За результатами проходження науково-дослідної практики і захисту 
магістерських робіт абсолютна успішність та якість навчання склала -  100 і 
100%, відповідно. Високі показники працевлаштування (більш ніж 90%) 
вказують на затребуваність випускників на великих промислових підприємствах 
та у сфері малого і середнього бізнесу.

Комісією проведена перевірка звітів з проходження науково-дослідної 
практики магістрів. Результати перевірки виконаних робіт та порівняння з 
результатами, отриманими при самоаналізі, наведені у таблиці 9.2. Успішність 
виконання звітів з практики склала 100 %, показники якості знизились на 5,5 %. 
Загалом, після перевірки експертною комісією показники якості виконання звітів
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з практики склали 59%, що відповідає встановленому нормативу. Результати 
свідчать про те, що загалом студенти досконало володіють практичним 
матеріалом.

Відповідно до вимог, передбачених ст. 32 Закону України «Про вищу 
освіту» від 01 липня 2014 року, Закону України «Про авторське право і суміжні 
права», Статуту ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» у 
ДВНЗ «ПДТУ» запроваджена система перевірки на плагіат підручників, 
посібників, монографій, інших видань співробітників, а також магістерських 
робіт студентів. Положення «Про запобігання плагіату у випускних 
кваліфікаційних роботах здобувачів магістерського рівня вищої освіти» 
затверджене Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» 25.10.2018 р., протокол №4. 
Відповідне програмне забезпечення Plagiat.pl, Unicheck встановлене на 
комп’ютерах науково-технічної бібліотеки.

Висновок. Абсолютні та якісні показники успішності студентів 
відповідають державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх 
послуг з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Металургія 
чорних металів», спеціальності 136 Металургія.
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Таблиця 9.1 — Результати виконання комплексних контрольних робіт здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Металургія чорних металів» зі спеціальності 136 Металургія
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Таблиця 9.2 -  Результат [[роходження практик студентами спеціальності 136 -  «Металургія», освітньо-професійна
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10. Загальні висновки і пропозиції

На підставі проведеної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми Металургія чорних металів зі спеціальності 136 Металургія за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному 
закладі «Приазовський державний технічний університет» експертна комісія 
відзначає:

1. Освітній процес у ДВНЗ «ПДТУ» і на кафедрах «Металургія чорних 
металів» та «Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» 
технологій здійснюється згідно концепції освітньої діяльності, освітньо- 
професійної програми, навчальних планів, вимог нормативних документів та 
навчально-методичних документів вищої освіти. В групу забезпечення з 
розробки освітньо-професійної програми увійшли 7 осіб: згідно проведених 
розрахунків група забезпечення складається із трьох професорів, д.т.н. (Кухар 
В.В., Назюта Л.Ю., Харлашин П.С.) та чотирьох доцентів, к.т.н. (Семакова В.Б., 
Руських В.П., Трофімова Л.О., Дан Л.О.), що цілком відповідає вимогам. 
Гарантом освітньої програми є доктор технічних наук, професор, Лауреат 
Державної премії України, заслужений винахідник України, автор 375 наукових 
робіт, у т.ч. 1 монографії, 56 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. 
Мельник Сергій Григорович. Має науковий стаж 47 років, за останні 5 років 
більш 10 статей у-наукометричних виданнях Scopus/ Web of science, Google 
Scholar Науково-педагогічний стаж членів групи перевищує 10 років. Зміст 
підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної Металургія чорних 
металів зі спеціальності 136 Металургія відповідає встановленим вимогам. 
Навчальні і робочі плани освітньо-професійної програми Металургія чорних 
металів включають комплекс нормативних і вибіркових навчальних дисциплін 
(загалом 16 дисциплін, науково-дослідна практика і виконання магістерської 
роботи), їх складено відповідно до чинної освітньо-професійної програми. 
Термін підготовки здобувачів спеціальності 136 Металургія складає 1 рік 4 
місяці, навчальний час становить 90 кредитів.

2. Всі викладачі дисциплін за навчальним планом мають відповідний 
науково-педагогічний стаж, науковий ступінь і вчене звання, що значно 
перевищує 60 - відсотковий показник. Викладачі мають високий рівень 
активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох показників п. ЗО 
Ліцензійних умов. Частка докторів наук, професорів складає 42,9 % і на 22,9 % 
перевищує показник п. 29 Ліцензійних умов. Кадрове забезпечення кафедр 
«Металургія чорних металів» та «Теорія металургійних процесів та ливарного 
виробництва» відповідає вимогам провадження освітньої діяльності здобувачів 
вищої освіти зі спеціальності 136 Металургія освітньо-професійної програми 
Металургія чорних металів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 
Кваліфікація науково-педагогічних працівників Університету і кафедри 
забезпечує високий рівень підготовки здобувачів.

3. В ДВНЗ «ПДТУ» проводиться постійна робота з вдосконалення
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. Забезпеченість 
приміщє 'на одну особу, що на 2,25



перевищує нормативний показник. Кафедри «Металургія чорних металів» та 
«Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» має в своєму 
розпорядженні 4 предметні аудиторії, які оснащені мультимедійним 
обладнанням; навчальні й дослідницькі лабораторії, з сучасним дослідницьким 
та технологічним обладнанням, вимірювальними пристроями; спеціалізовану 
комп’ютерну лабораторію «MITL-Tempus». Лабораторна база та дослідницьке 
приладдя кафедр постійно оновлюється. Таким чином, кафедри «Металургія 
чорних металів» та «Теорія металургійних процесів та ливарного виробництва» 
мають необхідні засоби навчання, а існуюча матеріально-технічна база 
університету відповідає вимогам для підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою Металургія чорних металів зі спеціальності 
136 Металургія.

4. Дисципліни начального плану підготовки магістрів забезпечені 
програмами. В репозитарії науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 
розміщені навчально-методичні комплекси дисциплін. У комп’ютерних класах 
навчання відбувається з використанням інтернет-технологій, мультимедійних 
систем, системи дистанційного навчання Moodle, кількість комп’ютерних місць 
на 100 студентів складає 13,5; забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного користування в навчальних аудиторіях Університету становить 
45,3. Таким чином, стан навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення навчального процесу здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою Металургія чорних металів зі 
спеціальності 136 Металургія відповідає Ліцензійним умовам та Державних 
вимог щодо акредитації.

5. Якість підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти зі спеціальності 136 Металургія освітньо-професійної програми 
Металургія чорних металів відповідає вимогам системи вищої освіти.

Підставами для акредитації освітньої програми Металургія чорних 
металів є те, що кадрове, навчально-методичне, технологічне та інформаційне 
забезпечення, а також якість підготовки здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми Металургія чорних металів зі спеціальності 
136 Металургія другого (магістерського) рівня у ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» відповідає вимогам системи вищої освіти 
України та забезпечує державну гарантію якості освіти.

Зауваження і пропозиції
*

Комісія вважає необхідним висловити також зауваження і пропозиції, 
які не впливають на позитивне рішення щодо акредитації, але дозволять 
поліпшити якість підготовки здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «ПДТУ»:

1. Продовжити розпочату в університеті актуальну роботу щодо 
виявлення та запобігання академічного плагіату в наукових, навчально- 
методичних, дисертаційних, магістерських роботах.

2. Підвищити результативність аспірантури та докторантури.



ЗІ

3. Поширити участь магістрів у виконанні наукових розробок кафедри, 
здійсненні самостійних пошукових досліджень, участі у стартапах, написанні 
наукових статей, виступах на наукових конференціях та олімпіадах, сприяти 
виконанню прикладних наукоємних магістерських робіт державною мовою.

4. Забезпечити 100% розміщення на веб-сайті університету навчально- 
методичних комплексів дисциплін із можливістю вільного доступу студентів до 
інформаційних ресурсів для реалізації дистанційної підготовки.

Загальний висновок: Експертна комісія на підставі перевірки 
результатів діяльності на місці робить висновок про можливість акредитації 
освітньо-професійної програми Металургія чорних металів зі спеціальності 
136 Металургія за другим, (магістерським) рівнем вищої освіти в Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний 
університет» Міністерством освіти і науки України.

Голова експертної комісії: 
професор кафедри ливарного 
виробництва чорних та кольорових 
металів Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», доктор технічних 
наук, професор

В.Г. Могилатенко

Член експертної комісії: 
Завідувач кафедри металургія 
чорних металів Дніпровського 
державного технічного 
університету, доктор технічних 
наук, доцент

Є.М. Сигарьов

З висновками експертів 
ознайомлений:
В.о. ректора ДВ, 
доктор технічн В.С. Волошин



Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до 
акредитації

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347

Назва показника (нормативу)
Зазначення п 

(магістер
оказника (нормативу) за другим 
ським) рівнем вищої освіти

Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4

К а д р о в і  в и м о г и  щ о д о  з а б е з п е ч е н н я  о с в іт н ь о ї  д ія л ь н о с т і  у  с ф е р і  в и щ о ї  о с в іт и

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 працівників, які 
працюють в закладі освіти за основним місцем роботи та 
мають відповідну спеціальність, рівень наукової та 
професійної активності яких засвідчується виконанням за 
останні п’ять років не менше п’яти умов з вимог до 
визначення рівня наукової та професійної активності 
науково-педагогічних (наукових) працівників і які не 
входязь (входили) до жодної групи забезпечення цього 
або іншого вищого навчального закладу в поточному 
навчальному році

три особи, ЩО 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, 
з них один 

доктор наук 
або професор 

(1/2)

3 д.т.н.,
(з них 2 проф.)
1 К . Т . Н . ,
доц

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми):
3.1. наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

+ + -

3.2. наукового ступеня та вченого звання за відповідною 
або спорідненою спеціальністю

+ + -

3.3. стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не 
менш як 10 років

+ +

4. Наявність у науково-педагогічних та наукових 
працівників, які здійснюють освітній процес (групи 
забезпечення), стажу науково-педагогічної діяльності 
понад лва роки та рівню наукової та професійної 
активності, який засвідчується виконанням не менше 
чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті ЗО 
Ліцензійних умов

+ + -

5. Наявність у складі групи забезпечення спеціальності 
науково-педагогічних або наукових працівників, які 
працюють у закладі освіти за основним місцем 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 магістра: *

і 6.1. які мають науковий ступінь та/або вчене звання, % 60 100 +40
6.2. які мають науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора, % 20 42,9 +22,9

Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та 
форм навчання з відповідної спеціальності на одного з 
членів групи забезпечення

не більше
ЗО 29 +

8. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної спеціальності:
8.1 .з науковим ступенем доктора наук та вченим званням /і + + :  1



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 усіма 
науково-педагогічними працівниками та/або наказів про 
прийняття їх на роботу

+ + -

Вимоги згідно наказу від 30.12.2015 р. № 1187

Назва показника (нормативу)
Зазначення г 

(магісте
оказника(нормативу) за другим 
юьким) рівнем вищої освіти

Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4

/. Технологічні 
щ одо м ат еріальн о-т ехн іч  

о св іт н ьо ї д ія л ьн ост і у  с<1

вимоги
ного забезпечення  
>ері ви щ о ї освіт и

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв.метрів на 
одну особу для фактичного контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)

2,4 6,65 +4,25

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

ЗО 45,3 +15,3

3. 1 Іаявність соціально-побутової інфраструктури:
3.1. бібліотеки, у тому числі читального залу + + 1
3.2. пунктів харчування + 4-
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 гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідним для виконання навчальних планів

+ + +

2. Технологічн  
щ одо навч альн о-м ет оди  
о св іт н ьо ї д ія л ьн ост і у  а

і вимоги  
ного забезпечення  
бері ви щ о ї освіт и

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 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

*
+ + -

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих 
програм практик + + -

6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з 
кожної навчальної дисципліни навчального плану + + -

3 .  Технологічн  
щ одо інф орм аційног<  

осв іт н ьо ї д іяльн ост і у с<

і вимоги  
забезпечення  

б ер і ви щ о ї освіт и
1 Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та не м е н ш  як 16 11



'закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в 
електронному вигляді

п ’ять
найм енува

нь
2. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових 
видань англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами освіти)

+ 4- -

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освп ньо-наукова/видавнича/
агестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та 
наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

4- + -

4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який 
містить навчально-методичні матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний відсоток 
навчальних дисциплін)

6 0 70 + 10

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689

Назва показника (нормативу)
Зазначення п 

(магісте
оказника (нормативу) за другим 
кьким) рівнем вищої освіти

Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4

1. Я кісн і характ ерист ики підгот овки ф ахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю,

1 %
100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного
складу за останні 5 років, % 100 100 -

1.3. Чисельність науково -  педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують спеціальність і працюють 
у навчальному закладі за основним місцем роботи, які 
займаються , вдосконаленням навчально методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

100 100

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально -  
економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90

Не передбачено планом2.1.2.. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50

2.2. Рівень знань студентів з природно -  наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90

Не передбачено планом2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 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 50 54,9 +4,9



(оцінки на «5» і «4»), %
3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів

+ 4- +

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота 
на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, профільних 
олімпіадах тощо)

+ + -

Г олова експертної комісії: 
професор кафедри ливарного 
виробництва чорних та кольорових 
металів Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», доктор технічних 
наук, професор

В.Г. Могилатенко

Член експертної комісії: 
Завідувач кафедри металургія 
чорних металів Дніпровського 
державного технічного 
університету, доктор технічних 
наук, доцент

Є.М. Сигарьов

З висновками експертів _
ознайомлений:
В.о. ректора ДВН 
доктор технічних

/}
В.С. Волошин

Голова експертної комісії


