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Назва факультету :
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Адреса факультету :
Україна, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226, ЗДІА
Декан: д.т.н., професор Воденніков Сергій Анатолійович
Тел: (061) 223-82-15
e-mail: techno@zgia.zp.ua
Назва кафедри:
МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
Адреса кафедри:
Україна, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226, ЗДІА
Завідувач кафедри к.т.н., професор Жук Анатолій Якович
Тел: (061) 223-82-17
1.1 Кафедра металургійного обладнання
Випускова кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький
колектив (4 професорів, 6 доцентів, 2 старших викладачів, асистенти) зі значним
досвідом виробничої, науково-дослідницької і педагогічної роботи.
Кафедра має потужну лабораторну базу з 6 лабораторій загальною площею біля
400м2. Лабораторії оснащені унікальними діючими моделями і макетами обладнання,
приладами і ЕОМ.
Кафедра має комп'ютерні класи, які оснащено сучасними ПЕОМ і ліцензованим
програмним забезпеченням.
При кафедрі функціонує магістратура і аспірантура, що дає можливість
продовжити освіту і отримати науковий ступень. Спеціальність “Машинобудування ”
є, насамперед, широко профільною спеціальністю, що практично виключає проблеми з
працевлаштуванням.

Фахівці,

що

оволоділи

цією

спеціальністю,

одержують

фундаментальні і загально-інженерні науки. Це дозволяє їм не замикатись в межах
металургійної галузі, а використовувати свої знання відповідно до будь-яких машин і
обладнання. Одночасно випускники набувають високу кваліфікацію з основної
спеціальності: обладнанню та металургійному машинобудуванню – базовим галузям
промисловості.
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Наші випускники можуть працювати в сфері проектування (в тому числі і
автоматизованого), конструювання, моделювання, виготовлення, дослідження і
випробування, монтажу і налагодження, експлуатації, технічного обслуговування,
модернізації і удосконалення техніки.
Наші випускники працюють на промислових підприємствах, в проектних,
конструкторських і науково-дослідницьких організаціях, займаються маркетингом,
менеджментом і іншою підприємницькою діяльністю. Викладають у вищих технічних
навчальних закладах.
Наші випускники ніколи не мали і не мають проблем з працевлаштуванням. Їх
запрошують працювати не тільки на підприємства, що пов'язані з металургією і
металургійним машинобудуванням, а й на підприємства і організації інших галузей
(енергетика, легка та харчова промисловість, сільське господарство, промислове і
міське будівництво, комунальні служби, сфери обслуговування і т. і.).
Одночасно зі спеціальною освітою можна паралельно отримати другу вищу
освіту в сфері економіки чи комп'ютерної техніки, що ще більше розширює
можливості випускника в його кар'єрі.

1.2 Спеціальність «Машинобудування»
Спеціальність «6.050503 – «Машинобудування»
Освітньокваліфікаційний
рівень
Бакалавр

Термін
навчання

4 роки

Кількість
Кваліфікація

отриманих
кредитів ECTS

Бакалавр з
машинобудування

240

6

Форма навчання

денна, заочна

Напрям підготовки 6.050503 "Машинобудування"
Мова навчання українська, російська
Додаткові мови навчання німецька, англійська
Інші мови, що вивчаються французька
Практична діяльність фахівця
Випускники спеціальності “Машинобудування” можуть працювати в сфері
проектування,

конструювання,

моделювання,

виготовлення,

дослідження

і

випробування, монтажу і налагодження, експлуатації, технічного обслуговування,
модернізації і удосконалення техніки, на промислових підприємствах, в проектних,
конструкторських і науково-дослідницьких організаціях, інженерами, ведучими
спеціалістами, керівниками на виробництві і т.і.

2 НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1 – й КУРС
2.1.1 УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Основне завдання даного курсу – підвищення загального мовного рівня
студентів, знайомство з особливостями офіційно-ділового стилю мовлення як в усній,
так і в писемній формах, його практичне застосування у широкій сфері діяльності
різних фахівців. Заява-зобов’язання, доручення, відомість, довідка, наказ, договір,
протокол, витяг з протоколу, характеристика, постанова, акт, розпорядження, таблиця,
лист, оголошення, список, накладна, запрошення, розписка.
2.1.2 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Типи цивілізацій в давнину. Рання історія України. Геополітичне становище
українських земель. Княжа доба. Київська держава. Місце Середньовіччя у всесвітньоісторичному процесі. Проблема становлення національних держав в Західній Європі.
Галицько-Волинська держава. Європа на початку Нового часу і проблема формування
цілісності європейської цивілізації. Україна за литовсько-польської і польськокозацької доби. Доба козацько-гетьманської держави. XVIII століття в європейській та

7

Північно-Американські історії. Основні тенденції розвитку всесвітньої історії в XIX
ст. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Місце XX ст. у
всесвітньо-історичному процесі. Шляхи розвитку України.
2.1.3 ІІНОЗЕМНА МОВА
Даний предмет передбачає опанування таким рівнем знань, навичок і вмінь,
який забезпечить необхідну комунікативну спроможність в сферах ситуативного та
професійного спілкування в усній і письмовій формах:
1) читання і реферування оригінальної загальнонаукової або загально технічної
інформації;
2) елементарного спілкування з загальних питань спеціальності та в межах
загальновживаних норм під час закордонної подорожі;
3) написання особистих та простих ділових листів.
2.1.4 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Перші форми культури; культура Стародавнього Сходу; антична культура;
візантійська культура; культура середніх віків Європи; культура епохи Відродження;
становлення та реформація культури нового часу; культура епохи просвітительства.
Західноєвропейська культура Х1Х – ХХ ст. ст.; культура України; історія та
сучасність.
2.1.5 ВИЩА МАТЕМАТИКА
Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу.
Диференційне обчислення функцій однієї змінної. Диференційне обчислення функцій
багатьох змінних. Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл. Кратні, криволінійні і
поверхневі інтеграли. Елементи теорії поля. Звичайні диференційні рівняння та їх
системи. Ряди. Інтеграли, що залежить від параметру. Інтеграл Фур’є. Функції
комплексних змінних. Операційне обчислення. Рівняння математичної фізики. Теорія
ймовірності та елементи математичної статистики.
Базова дисципліна для всіх курсів математичного циклу
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2.1.6 ХІМІЯ
Сучасного стан і шлях розвитку хімії; роль хімії у науково-технічному прогресі,
створенні нових матеріалів, розв’язанні енергетичної проблеми, в раціональному
використанні природних багатств і охороні природи . Будова речовини. Загальні
закономірності хімічних процесів. Розчини. Електрохімічні процеси. Загальні
властивості металів. Органічні з’єднання. Загальнi закономiрностi хiмiчних реакцiй:
енергетика, хiмiчна кiнетика i рiвновага, електрохiмiчнi процеси, корозiя металiв i
сплавiв. Хiмiя конструкцiйних металiв
Базова дисципліна для всіх курсів технічного цикл
2.1.7 НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ , ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП`ЮТЕРНА ГРАФІКА
Взаємне

положення

геометричних

елементів.

Проектування

точки.

Проектування точки на три взаємно-перпендикулярні площини. Пряма і обернена
задача проектування. Відстань від точки до площин і осей проекцій. Проектування
прямої лінії. Належність точки до прямої, визначення величини відрізка прямої і кутів
нахилу прямої до площин проекції. Поділ відрізка прямої в заданому відношенні.
Взаємне положення двох прямих. Проектування площини. Сліди площини.
Належність прямої і точки до площини. Паралельність площин. взаємне положення
двох площин. Алгоритм і методика побудови лінії перетину двох площин. Взаємне
положення прямої і площини. Алгоритм і методика побудови лінії перетину прямої і
площини.
2.1.8 ФІЗИКА
Фiзичнi основи механiки з елементами релятивiстської механiки та основи
механiки суцiльних середовищ. Електрика та магнетизм. Фiзика коливань та хвиль.
Елементи

хвильової

оптики.

Основи

квантової

механiки,

квантова

теорiя

випромiнювання, квантовi генератори. Будова атома. Сильна взаємодiя. Будова ядра.
Статистична

фiзика

та

термодинамiка.

Фазова

рiвновага

та

перетворення.

Конденсований стан речовин. Речовина в екстремальних умовах. Сучасна картина
свiту.
Базова дисципліна для всіх курсів технічного циклу.
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2.1.9 ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА
Основні поняття та аксіоми статики. Системи сил. Способи задавання руху
точки. Математичний опис руху матеріальної точки. Кінетична енергія матеріальної
точки. Силове поле та сили інерції. Узагальнені координати системи. Кiнематика
точки та найпростiших рухiв твердого тiла. Складний рух точки, твердого тiла та
системи. Еквiвалентнi перетворення системи сил i приведення їх до найпростiшого
вигляду. Динамiка точки, матерiальної системи i твердого тiла. Загальнi теореми
динамiки. Основнi теорiї спiвудару тiл. Визначення динамiчних реакцiй. Основи
Лагранжевої механiки. Малi коливання системи.
2.1.10 ІНФОРМАТИКА
Загальні відомості про обробку інформації в ЕОМ. Структурна організація ПК.
Пам'ять ПК: види, характеристики. Зовнішні пристрої ПК: миша, клавіатура, монітор.
Мікропроцесор: техніко-економічні характеристики. Поняття та склад програмного
забезпечення. Антивірусне програмне забезпечення. Операційна система Windows,
версії та характеристики. Панель управління Windows. Організація допомоги у Word.
Файли та каталоги Word. Excel – основи роботи. Звукові та відео карти. Глобальна
мережа Інтернет.
2.1.11 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Наукові основи фізичного виховання. Загартування. Масаж і самомасаж.
Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту. Особиста і громадська гігієна.
Лікарський контроль і самоконтроль у процесі фізичного виховання. Формування
здорового способу життя. Основи фізичної підготовки та спортивного тренування.
Професійна фізична підготовка. Екологічні основи фізичного виховання. Фізичне
виховання як один із важливих засобів у ліквідації недоліків у стані здоров’я
громадянина. Набуття досвiду використання фiзкультурно - спортивної дiяльностi для
досягнення життєвої та професiйної мети.
2 – й КУРС.
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2.2.1 ОПIР МАТЕРІАЛІВ
Надання знань та вмiнь, необхiдних для проведення розрахункiв елементiв
машин та механiзмiв на мiцнiсть та жорсткiсть. Знання основних фiзiко-механiчних
характеристик матерiалiв, теоретичних знань, методiв розрахунку елементiв машин та
механiзмiв при рiзноманiтних видах навантаження, вмiння провести перевiрнi та
проектувальнi розрахунки.
Основи розрахункiв елементiв машин та механiзмiв при рiзноманiтних видах
статичного та динамiчного навантаження.
2.2.2 ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ
Випадкові події, алгебра подій. Дискретна випадкова та неперервна величини.
Задачі

математичної

статистики.

Елементи

теорії

кореляції.

Статистичні

характеристики випадкового сигналу. Решітчасті функції. Дискретне перетворення
Лапласа.

2.2.3

ВЗАЄМОЗАЄМНIСТЬ,

СТАНДАРТИЗАЦIЯ

ТА

ТЕХНIЧНI

ВИМIРЮВАННЯ
Вивчення принципiв организацiї машинобудiвного виробництва на основi
взаємозаємностi, вивчання дiючих норм точностi, способiв та методiв їх контролю,
основ стандартизацiї та управлiння якiстю продукцiї у машинобудуваннi.
Знати основнi поняття, визначення та термiни метрологiї, стандартизацiї i
взаємозаємностi,

основи

технiчних

вимiрювань,

дiючi

стандарти,

основи

стандартизацiї та управлiння якiстю продукцiї, вмiти правильно визначати норми
точностi при обробцi деталей, правильно вибирати характер поєднання деталей,
вибирати методи i засоби контролю нормуючих показникiв точностi, користуватися
дiючими стандартами, мати навички призначення норм точностi на робочих
кресленнях деталей, правильного вибору засобiв вимiрювання та застосування їх на
практицi,

розв'язання

задач,

пов'язаних

з

методологiчним

взаємозаємного виробництва i управлiнням якiстю продукцiї.

забезпеченням
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2.2.4 ТЕОРIЯ МЕХАНIЗМIВ ТА МАШИН
Забезпечення знань загальних методiв дослiдження та проектування схем
механiзмiв, необхiдних для створення машин, установок, приладiв, автоматичних
пристроїв, якi б вiдповiдали вимогам ефективностi, точностi, надiйностi та
економiчностi.
Знати основнi види механiзмiв та їх кiнематичнi та динамiчнi характеристики,
розумiти принцип роботи окремих механiзмiв та їх взаємодiю в машинi, вмiти
знаходити кiнематичнi i динамiчнi параметри механiзмiв, що проектуються, бути
знайомими з сучасною технiкою вимiрювання кiнематичних та динамiчних параметрiв
машин.
Основи побудови машин i механiзмiв, кiнематичнi характеристики механiзмiв,
дослiдження руху машин i механiзмiв з твердими ланками, силовий аналiз та
зрiвноважування механiзмiв, тертя в машинах i механiзмах, вiброактивнiсть i
вiброзахист, синтез важельних механiзмiв, синтез механiзмiв манiпуляторiв та
промислових роботiв, синтез зубчастих механiзмiв, синтез кулачкових механiзмiв,
керування рухом виконавчих органiв машин та систем машин.
2.2.5 IСТОРIЯ IНЖЕНЕРНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Мета викладання дисциплiни - чiтке та цiлiсне представлення спецефiчного виду
дiяльностi - iнженерної працi, її предiсторiї та основних етапiв розвитку,
спiввiдношення наукової та технiчної дiяльностi, створення iнженерного типу
мишлення.
Знати iсторiю розвитку свiтової науки i технiки, методологiю та загальнi знання
про основнi етапи створення машин, сучасний стан розвитку науки i технiки, одержати
навички iнженерного типу мишлення.
Історiя науки i технiки, основнi етапи створення машин, виникнення iнженерної
дiяльностi, iнженерна дiяльнiсть та експеримент, iнженерна практика, теоретична
пiдготовка, винахiдництво, конструювання, технологiя та органiзацiя виробництва,
iнженернi дослiдження, проектування, iспит, вiдладка, експлуатацiя та оцiнка
функцiювання технiчних систем.

12

2.2.6 МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЯ МАТЕРІАЛІВ
Мета викладання дисциплiни: надати знання про конструкцiйнi матерiали та їх
властивостi, методи їх виробництва, про основнi технологiчнi методи формоутворення
деталей, ознайомити з можливостями сучасного машинобудування та перспективними
технологiями обробки конструкцiйних матерiалiв, вiдкриття фiзичної сутi явищ, якi
проходять у матерiалах при дiї на них рiзних факторiв в умовах виробництва та
експлуатацiї, їх вплив на властивостi матерiалiв, навчання теорiї та практицi термiчної
обробки та iншим засобам знемiцнення матерiалiв, якi дають високу надiйнiсть та
довговiчнiсть деталям машин, iнструменту та iншим виробам. Виробництво сталей та
сплавiв, формоутворення литтям та обробкою тиском, механiчна обробка деталей,
виробництво кольорових металiв, кристалографiя металiв, структура та фазовi
перетворення, теорiя та технологiя термiчної обробки, кольоровi метали.
2.2.7 ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ТЕПЛОТЕХНIКИ
Мета викладання дисциплiни - вирiшування наукових та технiчних питань, якi
пов'язанi з перетворенням теплоти у таких галузях виробництва як: транспорт,
металургiя, верстатобудування, космiчна технiка, енергетика, сiльське господарство,
хiмiчна промисловiсть, виробництво харчових продуктiв та iншi.
У межах технiчної термодинамiки розглядаються процеси перетворення енергiї,
якi вiдбуваються в рiзноманiтних технiчних пристроях, де застосовується теплота.
Такi

пристрої

багаточисленнi

i

використовуються

в

рiзноманiтних

галузях

промисловостi - металургiї (металургiйнi печi, котли-утилiзатори, компресори),
транспорт ( двигуни внутрiшньго згорання, газовi турбини), енергетика ( котли,
турбини), хiмiчна промисловiсть та iнше.
2.2.8 ОСНОВИ БУДIВЕЛЬНОЇ СПРАВИ ТА МЕТАЛЕВI КОНСТРУКЦIЇ
Даються об'ємно-планувальнi рiшення, конструктивнi схеми та елементи будов
цехiв металургiйних пiдприємств та нормативнi матерiали для їх проектування.
Вивчаються розрахунки металоконструкцiй за методикою граничного стану та
розрахунки з урахуванням рухомого навантаження з вибором форм елементiв.
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2.2.9 ОСНОВИ МЕТАЛУРГIЇ
Вивчаються технологiчнi процеси, схеми, технологiї та агрегати фабрик
окусковання залiзорудної сировини, доменного та сталеплавiльного виробництва.
2.2.10 ПОЛIТОЛОГIЯ
Полiтика як суспiльне явище. Предмет, метод та структура полiтологiї.
Полiтологiя в структурi суспiльствознавства; спiввiдношення предметiв полiтологiї,
полiтичної соцiологiї та соцiологiї полiтики. Iсторiя полiтичної думки, полiтологiя в
Українi. Полiтичне життя та громадське суспiльство. Суб'єкти полiтики i полiтичнi
вiдносини. Полiтична дiяльнiсть як спосiб iснування полiтичного життя. Проблеми
соцiальної, нацiональної, екологiчної i т.iн. полiтики.
Полiтична система суспiльства. Держава у полiтичнiйсистемi. Полiтичнi партiї i
партiйнi системи. Громадські-полiтичнi рухи. Полiтичнi партiї iгромадсько-полiтичнi
рухи в сучаснiй Українi. Полiтичний процес i полiтична активнiсть, участь громадян в
управлiннi суспiльством. Проблеми самоврядування. Виборча система та виборча
практика. Громадська думка, її роль i функцiї в полiтичному життi. Полiтична
свiдомiсть i полiтична культура. Полiтика i глобальнi проблеми людства. Полiтична
теорiя i практика мiжнародних вiдносин.
2.2.11 СОЦIОЛОГIЯ
Соцiологiя як наука про суспiльство: предмет, структура, функцiї соцiологiї.
Iсторiя становлення i розвитку соцiологiї, соцiологiя в Українi. Соцiальна структура
сучасного суспiльства, соцiальнi спiльностi i соцiальна стратифiкацiя. Особистiсть i її
мiсце в соцiальнiй структурi. Соцiальнi вiдносини, соцiальне життя i соцiальна
полiтика. Соцiальнi iнститути, процеси, системи. Спецiальнi соцiологiчнi теорiї.
Предмет i змiст соцiологiї працi та управлiння, її взаємозв'язок з менеджментом.
Праця, трудова дiяльнiсть i трудова поведiнка як базовi соцiальнi iнститути в сферi
працi.Соцiальнi суб'єкти трудових вiдносин i процесiв. Трудовий колектив як
соцiальний iнститут i соцiальна спiльнiсть. Соцiльно-трудовi вiдносини, соцiальна
мотивацiя трудової дiяльностi i соцiальна регуляцiя трудової поведiнки. Соцiальнотрудовi процеси: адаптацiя, мобiльность, спiвробiтництво, суперництво, та iн.
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Соцiальне

управлiння

i

соцiологiчнi

основи

сучасного

менеджменту.

Соцiоiнженерна дiяльнiсть у сферi працi. Суть, органiзацiя i методи проведення
соцiологiчних дослiджень.
2.2.12 ЕТИКА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН
Курс, згідно до вимог Міністерства освіти та науки України, сприяє
формуванню молодого фахівця,який відповідає умовам сучасного розвитку соціальноекономічних відносин.
Цей курс вивчає правила культурного, цивілізованого спілкування в будь-яких
ділових справах рівноправних, незалежних партнерів, зацікавлених в поєднанні зусиль
для вирішення проблем організації, інтереси якої вони представляють.
Курс є узагальненням традицій, проблем та прагнень ділової частини сучасного
українського суспільства, враховує етикет аристократії минулих віків, культурні
традиції народів, в тім числі українського народу.
Викладаються принципи такої поведінки, яка сприяє створенню доброзичливої
атмосфери, розуміння і, як наслідок, забезпечення взаємовигоди в стосунках.
Розглядається зміст процесу ділового спілкування, сприйняти та оцінки партнерами
один одного, обмін інформацією, організацію взаємодії; такі основні форми
комунікації як ділова бесіда, нарада, збори, виступ, “інформаційний штурм”, розмова
по телефону, підготовка та проведення ділових переговорів, порядок оформлення
візитних карток та їх використання, умови використання сувенірів – подарунків у
ділових стосунках, вимоги до одягу ділової людини; порядок встановлення знайомств,
національної особливості ділового етикету.
Курс “Етика ділового спілкування” вивчає категорії етики ділової людини,
поняття “професійної етики”, корпоративний дух моралі, основні етапи формування
етики підприємництва, принципи утилітаризму, прагматизму та інструменталізму;
спілкування з точки зору рольової теорії, психологічні ресурси ділового спілкування,
самоаналіз власної поведінки, етика поведінки при обговоренні спірних питань,
прийоми співробітництва, управлінське спілкування керівника (менеджера) та
підлеглих, індивідуальний підхід до підлеглих, стилі керівництва, загальні правила
полеміки, культуру проведення дискусії, регуляції поведінки слухачів, культуру
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управлінської праці, інтуїцію, тактовність, культуру і почуття міри як характерні
риси керівника та його комунікабельність: теорії комунікації у соціально-філософській
та політологічній літературі.
Висока

моральна

та

психологічна

культура

спілкування

–

запорука

життєздатності суспільства і життєтворчості людини.
3 – й КУРС
2.3.1 ФIЛОСОФIЯ
Свiтогляд, обумовленнiсть його виникнення, розмаїття, розвитку i значення в
життi людей. Особливостi фiлософського вирiшення свiтоглядних проблем, його
вiдмiннiсть вiд мiфологiї, релiгiї, мистецтва i науки. Iсторичнi типи i головнi
парадигми фiлософського пiзнання взаємовiдношення людини з навколишньою
дiйснiстю. Фiлософська думка в Українi, її мiсце в свiтовiй культурi. Проблема буття,
матерiї, простору i часу. Природа людини, саме її iснування. Свiдомiсть, розум,
мислення. Людське пiзнання, його можливостi i межi пiзнання, мiстичний досвiд,
знання i вiра.
Методи пiзнання. Дiалектика, її нове розумiння в свiтлi розкриття особливостей
саморозвитку буття. Соцiальна фiлософiя. Суспiльство як форма людського життя.
Рiзномантнiсть культур, цивiлiзацiй, форм людського досвiду в розвитку суспiльства.
Людина в iнформацiонно-технiчному свiтi, проблеми її свободи i вiдповiдальностi.
Роль наукового рацiоналiзму в розвитку суспiльства. Перспективи сучасної цивiлiзацiї
України. Людство перед лицем глобальних проблем.
Соцiально-гносеологiчно-психологiчна природа та фунцiї релiгiї: основнi
ознаки та моменти; становлення i розвиток стародавнiх релiгiй; iудаїзм i християнство;
еволюцiя християнства; християнство на Русi; бiблiя; конфесiї в сучаснiй Українi;
буддизм як релiгiйно-етичне вчення, його еволюцiя; iслам як релiгiя та спосiб життя;
сучаснi нетрадицiйнi релiгiї; мiсце релiгiї в духовнiй культурi; людина у релiгiях свiту;
проблеми сенсу життя у релiгiях; релiгiя та наука, мистецтво, мораль, фiлософiя,
лiтература, поезiя, архiтектура, театр, полiтика; роль релiгiї в сучасному життi
суспiльства, сiм'ї, людини.
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2.3.2 ДЕТАЛI МАШИН
Мета викладання дисциплiни: надати конструкторську пiдготовку в галузi
проектування деталей та вузлiв машин загального призначення, вивчити методи
розрахунку i конструювання типових деталей та вузлiв машин i механiзмiв на основi їх
функцiйної класифiкацiї.
Перелiк знань, вмiнь, навичок пiсля викладання дисциплiни: знати призначення
типових деталей та вузлiв, особливостi їх конструкцiй i функцiювання у готовому
виробi, основнi критерiї роботоздiбностей деталей та вузлiв, методи їх розрахунку та
конструювання, можливостi систем автоматизованого проектування деталей, методи
оптимiзацiйного проектування, вмiти оцiнювати технiчне завдання, ставити та
вирiшувати задачi складання кiнематичних схем механiзмiв та розрахункових схем
деталей та вузлiв, вибирати робочу методику проектування та використовувати її,
визначати матерiал i конструктивне виконання деталi або вузла, розробляти складальнi
креслення та креслення загального виду.
Суть дисциплiни: призначення i основнi властивостi проектуємої деталi (вузла),
проектний розрахунок по головному критерiю роботоздiбностi, розробка ескизiв
креслень, перевiрочнi розрахунки по iншим критерiям роботоздiбностi, розробка
складальних та робочих креслень.
2.3.3 ОСНОВИ ЕКОЛОГIЇ
Роль екологiї у збереженнi, вiдновлюваннi навколишнього середовища i
застереженнi негативних наслiдкiв втручання людини у майбутнє, значення екологiї
для оцiнки наслiдкiв професiйної дiяльностi i прийняття оптимальних рiшень в умовах
екологiчної кризи.
Глобальний колооберт речовин у природi, ефект "самоочищення". Екосистеми:
типи, їх склад i сбалансованiсть. Бiосфера: структура, функцiональна цiлiснiсть i
забезпеченiсть її стiйкостi. Антропогений вплив на природу. Екологiчнi принципи
рацiонального природокористування. Оцiнка прямих i непрямих впливiв рiзних видiв
забруднювачiв на органiзм.
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Екологiчний захист навколишнього середовища: закони по скороченню
шкiдливих викидiв i контроль за рiвнем забруднення середовища. Комплексний аналiз
навколишньго середовища i оцiнка забруднення.
2.3.4 МАТЕМАТИЧНI МОДЕЛI В РОЗРАХУНКАХ НА ЕЛЕКТРОННО ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИНАХ
Надаються основнi поняття та визначення норм математичного моделювання,
методи формального опису процесiв в машинах, побудови математичних моделей.
Вивчаються питання математичного моделювання системи пiдготовки та подачi
шихти.
2.3.5 МЕТАЛООБРОБНI ВЕРСТАТИ
Розглядаються теоретичнi основи процесiв рiзання матерiалiв, основнi методи
обробки рiзанням, режими рiзання, заготовки, формоутворення, верстати, геометричнi
параметри рiжучих iнструментiв.
2.3.6 ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОЇ РОБОТОТЕХНIКИ
Вивчаються основнi елементи та функцiї робота та робототехнiчних систем i їх
застосування в металургiї: конструкцiї маiпуляторов, їх приводи, системи управлiння:
методи i засоби логiчного розпознавання об'єктiв; питання роботизацiї основних
металургiчних виробництв.

2.3.7

ЕЛЕКТРОТЕХНIКА,

ЕЛЕКТРОНIКА

ТА

МIКРОПРОЦЕСОРНА

ТЕХНIКА
Мета викладання дисциплiни: навчання принципам вико-ристовування у техницi
електромагнiтних явищ, електронних приладiв та пристроїв мiкропроцесорної технiки.
Перелiк знань, вмiнь, навичок пiсля викладання дисциплiни: знати суть
електромагнiтних явищ та їх закони, засоби розрахунку рiзноманiтних кiл, засоби
розрахунку магнiтних кiл, засоби дiї i основи розрахунку трансформаторiв,
електричних машин,, електронних приладiв, аналiз електронних схем, iнтегральних
мiкросхем, елементiв обчислювальної технiки, засоби побудови мiкропроцесорних

18

систем, їх програмування та використання, вимiрювальнi прилади та основи
метрологiї, електропривод, вмiти розраховувати електричнi та магнiтнi кола, кола з
електронними приладами, головнi параметри трансформаторiв та електричних машин,
програмувати

мiкропроцесорнi

системи

та

використовувати

їх

у

системах

управлiння,навички використання вимiрювальних приладiв, складання електричних
схем, складання схем з електронними приладами, пiдiбрати трансформатор,
електричну машину з необхiдними параметрами, програмувати мiкропроцесорнi
системи, пiдбирати апаратуру керування електродвигунами.
Основнi

закони

електромагнетизма,

фундаментальна

система

рiвнянь,

електричнi кола несiнусоїдального струму, метод комплексного змiнного у розрахунку
кiл, аналiз магнiтних кiл, аналiз кiл у переходному режимi, електровимiрювальнi
прилади i технiка вимiрювання, трансформатори, електричнi машини, електроннi
прилади, електроннi пристрої, електропривод i апаратура керування двигунами,
виробництво, розподiл електричної енергiї, мiкропроцесорнi системи, засоби
програмування та використання мiкропроцесорних систем.
2.3.8 ГIДРАВЛIКА, ГIДРО- I ПНЕВМОПРИВОДИ
Метою викладання курсу є отримання студентами знань в галузi гiдравлiки,
гiдро- та пневмоприводiв, необхiдних для подальшого опанування спецiальних
дисциплiн та практичної дiяльностi за спецiальнiстю.
В завдання курсу входить: опанування основ гiдравлiки, знайомство з
iснуючими типами об'ємних гiдромашин та їх конструкцiями, принципом дiї та
основними характеристиками, вивчення сучасних типiв гiдро- та пневмоприводiв,
методiв їх розрахунку.
Суть дисциплiни: при викладаннi курсу застосовуються знання отриманi
студентами з курсiв вищої математики( математичний аналiз, диференцiйне та
iнтегральне

обчислювання),

фiзики

(механiка

твердих

тiл,

рiдини та

газу,

електричество та магнетизм), теоретичної механiки та обчислювальної технiки.
Загальний змicт курсу становлять роздiли: основи машинобудiвної гiдравлiки та
пневматики, узагальнюючi у собi гiдравлiчнi та пнематичнi двигуни, насоси,
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гiдроапаратуру, гiдравлiчнi слiдкуючi приводи, систему технiчних засобiв гiдро- та
пневмоавтоматики.
2.3.9 ТЕХНОЛОГIЧНI ОСНОВИ МАШИНОБУДУВАННЯ
Мета викладання дисциплiни - надання студентам мiнiмальних знань i вмiнь,
необхiдних для технолога, невiдносно до будь-якої галузi.
Перелiк знань, вмiнь, навичок пiсля викладання дисциплiни - знання з основ
матерiалознавства,

технологiї

металiв

та

iнших

конструкцiйних

матерiалiв,

теоретичних основ технологiї машинобудування; вмiння розраховувати необхiднi
припуски, режими обробки, зусилля рiзання, призначати та спроектувати необхiднi
iнструменти i пристрої, розробляти маршрутнi технологiї виготовлення типових
деталей та вузлiв машин i механiзмiв.
Викладаються вiдомостi щодо конструкцiйних матерiалiв, якi використовуються
в машинобудуваннi, технологiй їх виробництва, специфiчних розрахункiв при
розробцi технологiї виготовлення типових деталей та вузлiв машин.
2.3.10 ТЕХНОЛОГIЧНI ЛIНIЇ ТА КОМПЛЕКСИ МЕТАЛУРГIЙНИХ ЦЕХIВ
Викладаються загальнi вiдомостi про металургiйне виробництво, машини та
агрегати, технологiчнi схеми та лiнiї отримання окатишiв, агломерату, чавуну, сталi i
прокату. Розглядається основна сировина металургiйного виробництва, вантажнi
потоки, технологiчне обладнання та розрахунки продуктивностi машин та їх кiлькостi
для лiнiй та комплексiв металургiйних цехiв.
2.3.11 ТЕОРIЯ ТЕХНIЧНИХ СИСТЕМ
Мета викладання дисциплiни: дати студентам учiння про конструювання,
технологiчну пiдготовку, процес виробництва та господарчi операцiї, засновуючись на
сутностях та закономiрностях структури, створення та використання технiчних
систем.
Завдання викладання дисциплiни: дати тим, що навчаються повне уявлення про
галузi технiки, у котрiй їм передбачається працювати, виявляючи її технологiю та
взаємозв'язок з другими галузями та навколишнiм свiтом.
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Пiд

час

навчання

дисциплiни

вивчаються

такi

питання:

основи

конструкторської дiяльностi; теорiя технiчних систем; теорiя створювання систем
рiзної складностi; прогнозування та оцiнка технiчних систем; технологiчної
пiдготовки та процесу виробництва.

2.3.12 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ ТА ТЕХНIКА ЕКСПЕРIМЕНТУ
Вивчаються загальні відомості про науку, види та етапи наукових дослiджень,
iнженерний

експеримент,

експериментах,

методи

прилади
i

засоби

та

апаратуру,

що

експериментальних

використвується
дослiджень,

при

силових,

пневматичних та динамiчних параметрiв: моделювання, планування експерименту.
2.3.13 ЕКСПЛУАТАЦIЯ I ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН
Вивчення методiв та показникiв оцiнювання ефективного використання машин;
факторiв, якi впливають на продуктивнiсть машин та методiв їх визначення;систем
технiчного обслуговування та їх органiзацiї;режимiв роботи та галузей рацiонального
застосування машин; принципiв формування та органiзацiї роботи парку машин.
Перелiк знань, вмiнь, навичок пiсля викладання дисциплiни:
знання - принципiв формування експлуатацiйного парку машин; порядок уведення
машин в експлуатацiю; основнi експлуатацiйнi показники машин;
основнi положення планово-попереджувальної системи технiчного обслуговування
машин; особливості впливу рiзних факторiв на працездатнiсть машин; порядок у
органiзацiї робот по вiдновленню працездатностi машин; умiння - визначати режими
роботи

машин;

визначати

кiлькiсть

постiв

для

кожного

виду

технiчного

обслуговування машин; складати графiк робот по технiчному обслуговуванню машин.
У процесi навчання з цiєї дисципліни вивчають питання, що охоплюють перелiк
знань

студента;

вивчають

методи

визначення

показникiв

експлуатацiйних

властивостей машин, статистичнi методи визначення показникiв працездатностi,
вплив на цi показники умов експлуатацiї машин. Практична частина дисциплiни
спрямована на придбання студентами навичок органiзацiї робiт та постiв по
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технiчному обслуговуванню машин, на вмiння оцiнювати вплив режимiв роботи на
експлуатацiйнi показники машин.
2.3.14 ПIДЙОМНО-ТРАНСПОРТНI МАШИНИ
Вивчаються основнi типи та конструкцiї ПТМ загального та спецiального
призначення, розрахунки деталей та вузлiв механiзмiв пiдйому, пересування,
повороту.
2.3.15 ПСИХОЛОГІЯ.
Поняття про психологію як науку, яка вивчає факти, закономірності та
механізми психіки. Стан, структура і методи сучасної психології. Розвиток творчої
особистості. Формування міжособистносних і суспільних відносин.
Цілісний процес навчання, його типи, форми, методи, принципи організації.
психолого-педагогічні основи управління індивідуально-психологічним розвитком
особистості в різних видах діяльності. Професія і особистість. поняття про педагогічну
майстерність. методологічні основи загального змісту навчання і виховання. система і
організація неперервної освіти в Україні та світових системах освіти.
2.3.16 ХІМІЧНИЙ ОПІР МЕТАЛІВ.
Метою курса є придбання студентом знань з різних видів корозії металів та їх
сплавів і уміння використовувати ці знання для захисту металів від корозії.
Термодинаміка і кінематика корозійних процесів. Види та класифікація корозії.
Хімічна корозія. Жаростійкість. Фактори газової корозії. Електрохімічна корозія, її
фактори. Види та фактори корозії під час термообробки та обробки металів тиском,
при експлуатації обладнання доменного, сталеплавильного, ливарного та інших
металургійних виробництв. Захист металів. Підвищення жаростійкості. Захист від
газової корозії покриття. Використання захисних атмосфер під час термічної обробки.
Захист від електрохімічної корозії. Раціональне конструювання.
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати : механізм і різні види
корозійних процесів, які можуть виникнути при експлуатації обладнання, методи

22

захисту від корозії та їх екологічну ефективність; вміти: за допомогою
термодинамічних розрахунків прогнозувати корозійний процес, встановлювати вплив
різних факторів на швидкість корозії та характер руйнування металів, вибирати
найкращій метал або сплав для застосування в певних експлуатаційних умовах.
4 – й КУРС
ОСНОВИ

2.4.1

АВТОМАТИЗОВАННОГО

ПРОЕКТУВАННЯ

ТЕХНОЛОГIЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Вивчаються загальнi вiдомостi про САПР, iнформацiйне середовище САПР,
технологiчнi засоби АРМ САПР, програма органiзацiї графiчного уводу. Проводиться
практикум з вибору оптимальних параметрiв металургiчних машин та механiзмiв i
засвоєння сучасних iнструментальних засобiв, що використовуютьновi iнформацiйнi
технологiї при розробцi графiчної документацiї.
2.4.2 ЕКОНОМIКА РЕМОНТНИХ ПIДПРИЄМСТВ
Суть дисциплiни - економiчнi основи пiдприємства; аналiз варiантiв моделi
економiки, суть основних економiчних категорiй; науковi основи та шляхи
пiдвищення

ефективностi

виробництва,

економiї

ресурсiв;

методи

технiко-

економiчного обгрунтування i оптимiзацiя наукових, технiчних та органiзацiйних
рiшень, оцiнка ефективностi науково-дослiдних, проектних, конструкторських та
технологiчних робiт i мiроприятiй по удосконаленню органiзацiї виробництва, труда
та управлiння.
2.4.3 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДIЯЛЬНОСТI
Теоретичні i практичні основи безпеки у системi "Людина -середовище
проживання - машини - надзвичайнi ситуацiї". Тен-денцiї змiни екологiчних умов, якi
супроводжують науково -технiчний прогрес. Шляхи вiдвертання надзвичайних
ситуцiй.Шляхи

підвищення

стійкості

функцiювання

виробничих

об'єктiв

з

урахуванням ймовірності виникнення надзвичайних ситуацiй. Вимоги охорони праці
на підприємстві.
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2.4.4 ПРАВОЗНАВСТВО
Право, особистiсть i суспiльство, структура права та його дiї; конституцiйна
основа правової системи; приватне право; порiвняльне правознавство.
Знання, вмiння, навички з основ права: знати права i свободи людини та
громадянина, умiти їх реалiзувати у рiзних сферах життєдiяльностi; знати основи
української правової системи та законодавства, органiзацiї i функцiонування судових
та iнших правочиних i правоохороних органiв, правовi та морально-етичнi норми у
сферi професiйної дiяльностi; умiти використовувати i складати нормативнi та правовi
документи, якi вiдносяться до майбутньої професiйної дiяльностi, вживати необхiдних
заходiв по вiдновленню порушених прав.
2.4.5 МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ЗАВОДІВ
Ч.1.Обладнання для підготовки сировини
Ч.2.Обладнанняя для виробництва металів і сплавів
Ч.3.Обладнання для обробробки металів і сплавів тиском
Дисципліна

розділяється

на

три

самостійні

частини

і

висвітлення

металургійного обладнання здійснюється не за видами технологічних процесів, як це
відбувається традиційним шляхом, а за його призначенням. Тобто, в першій частині
розглядається

обладнання,

яке

застосовується

при

підготовці

сировини

до

металургійної переробки, в другій – обладнання, яке застосовується на об’єктах для
виробництва металів і сплавів, і в третій – обладнання для обробки металів і сплавів
тиском.
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- призначення, будову і умови роботи металургійного обладнання;
- позитивні якості і недоліки обладнання;
- основи механіки механізмів і машин;
- перспективи
обладнання;

і

напрямки

удосконалення

основного

металургійного
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- основні методи і засоби, які запобігають забрудненню навколишнього
середовища від дії конкретного металургійного обладнання;
- техніко-економічні показники устаткування;
- основні положення ресурсозбереження через технологічний процес і
виготовлення металургійних машин і агрегатів;
уміти:
- вільно зарисовувати принципові та кінематичні схеми устаткування,
пояснювати його будову та принцип дії, висловлювати критичні зауваження про
виконання і компоновку відповідальних вузлів і механізмів;
- грамотно, у технічному відношенні, аналізувати і об’єктивно оцінювати
технічні і експлуатаційні якості порівнюваних зразків устаткування загального і
цільового призначення;
- оцінювати режими і умови роботи основного металургійного обладнання;
- обгрунтовано давати пояснення щодо використаних в машинах типів
приводів і передач;
- оцінювати металургійні агрегати з погляду їх впливу на забруднення
навколишнього середовища, грамотно обгрунтувати необідні природоохоронні заходи;
- давати оцінку устаткуванню з погляду ресурсозбереження;
- розробляти розрахункові схеми і виконувати розрахунки енергосилових
парметрів обладнання малої і середньої складності;
- вільно володіти технікою виконання робочих і складльних креслень;
- складати відповідно до вимог супроводжуючу документацію на проекти.
Для успішного засвоєння дисципліни необхідно насамперед знання основного
змісту дисциплін № 17,48,20,24,26,30,31,34,35,38,39,41,42.
2.4.6 ЕЛЕКТРОПРИВОД МЕТАЛУРГІЙНИХ МАШИН ТА АГРЕГАТІВ
Мета
дослідження

викладання
та

дисципліни:

проектування

забезпечення

електроприводу,

знань

загальних

необхідних

для

методів
створення

металургійних машин та агрегатів, які б відповідали вимогам ефективності, надійності
та економічності.
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Знання: визначення електроприводу, класифікація, конструкція та електричні
схеми керування; динаміка, режими роботи, розрахунки потужності та вибір
електродвигунів.
Уміння: описувати засоби функціювання та властивості електроприводів
металургійних

машин

та

агрегатів,

виконувати

розрахунки

потужності

електроприводу, розробляти електричні схеми керування та вибирати електродвигуни
металургійних машин та агрегатів при різноманітних видах статичного та динамічного
навантаження.
2.4.7 МОНТАЖ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ І РЕМОНТ МЕТАЛУРГІЙНИХ МАШИН:
Походження дисципліни, необхідність її викладання, її місце в щоденній роботі
фахівця. Поняття про монтаж обладнання, монтажні операції, монтаж окремих видів
обладнання, його вузлів та деталей.
Ремонт обладнання та його експлуатація. Види ремонтів. Роботи, що виконують
під час ремонтів.
У відповідності з кваліфікаційною характеристикою фахівця за спеціальностю
метою викладання дисциплін є формування у студентів знань та навичок, які
забезпечують творчий підхід у вирішенні задач проведення виробничих випробувань
та

організації

монтажу,

наладки,

раціонального

використання

і

технічного

обслуговування машин та агрегатів; визначення термінів та стадій відновлення і
ремонту обладнання, а також керівництво ремонтно-відновлювальними роботами
машин та агрегатів. У зв’язку з перерахованими задачами бакалавр повинен знати:
принципи раціонального використання, технічного обслуговування та ремонту
механічного обладнання; принципи забезпечення високої якості і монтажу машин та
агрегатів;
бакалавр повинен вміти: проводити виробничі випробування та організовувати
монтаж, наладку та раціональне використання машин і агрегатів; оцінювати їх
технічний стан та аналізувати умови і режими роботи; визначати термін служби та
стадії відновлення ремонту застосованого обладнання і керувати ремонтновідновлювальними роботами. Для виконання перелічених задач повинні бути вивчені
та засвоєні дисципліни: математика, математичні моделі в розрахунках на ЕОМ,
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фізика, електрика, теоретична механіка та ТММ, опір матеріалів та деталі
машин,ПТМ, технологія машинобудування, організація і планування виробництва.
2.4.8 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТІНГУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Предметом вивчення дисципліни “Основи менеджменту, маркетингу та
підприємництва” є загальні закономірності та принципи функцінування і розвитку
підприємства, як відкритої системи в ринковій економіці.
В центрі уваги є запитання, пов’язані з реалізацієй основних функцій
менеджменту, а саме планування, організації, мотивації та контролю, а також методів
прийняття оптимальних рішень, Вивчення питань з маркетингової діяльності включає
вивчення основних функцій маркетингу, в т.ч. аналогічної, збутової функції
управління та контролю. В заключній частині дисципліни розглядаються питання
організації підприємницької діяльності, її форми, законодавче забезпечення, порядок
та правила створення підприємства, розробка бізнес-плану, роль держави в підтримці
бізнечу та управління підприємництвом.
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен уміти:
- грамотно використовувати законодавче забезпечення і приймати на його
основі правильні рішення щодо діяльності в сфері менеджменту і маркетингу;
- застосовувати на практиці основні принципи і фукції менеджменту і
маркетингу.
2.4.9 ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ РЕМОНТІВ МЕХАНІЧНИХ МАШИН
Предметом вивчення дисципліни є теоретичні і методичні основи і принципи
організації і планування промислового виробництва, в тому числі організація
технологічної підготовки виробництва, включаючи організацію наукових досліджень,
конструкторсько-технологічну підготовку і інші види.
Центральне місце мають займати питання сітьового планування і управління,
організації виробничих процесів в просторі і в часі, а також ососбливості організації і
планування виробництва на підприємствах чорної і кольорової металургії. В
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заключній частині розглядаються питання управління якістю продукції і організації
технічного контролю.
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:
- теоретичні і методологічні основи і принципи організації і планування
виробництва;
- методологію сітьового планування виробництва;
- принципи і основи управління якостю продукції;
- методику розрахунків при визначенні чисельності і заробітньої плати
ремонтного персоналу.
Уміти:
- застосовувати на практиці основні теоретичні положення дисципліни при
організації і плануванні виробництва;
- грамотно орієнтуватись в питаннях сітьового планування і управління,
організації виробничих процесів управління якістю продукції і організації технічного
контролю;
- розробляти сітьові моделі на ремонт і монтаж обладнання, виконувати
розрахунки чисельності і заробітньої плати ремонтного персоналу.
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3. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Після завершення строку навчання за обраним фахом на базі кафедри та виконання
програми цього рівня випускник проходить державну атестацію на основі державного
іспиту.
Підставою для отримання кваліфікаційного академічного ступеня "Бакалавр"
студентами, що навчаються в рамках багаторівневої системи вищої освіти, є
відповідність учбових планів,

Державним освітнім стандартам, підтверджене

ліцензією на освітню діяльність, виданою міністерством освіти і науки України. До
випускної атестації на ступінь бакалавра допускаються:
- всі студенти, зараховані в ЗДІА за заявою саме на цей рівень вищої освіти і які
успішно завершили навчання в об'ємі чотирьохрічної

базової вищої освіти по

відповідному напряму.
Атестація на ступінь бакалавра проводиться у вигляді міждисциплінарного
державного іспиту і є завершальним етапом навчання студентів за освітньою
програмою базової вищої освіти по відповідному напряму.
Якщо комісія оцінює результати іспиту незадовільно, студенту не привласнюється
ступінь бакалавра. Повторна атестація на кваліфікаційний академічний ступінь
бакалавра може бути призначена не раніше, ніж через рік.
За наслідками позитивної атестації студенту привласнюється кваліфікаційний
академічний ступінь "Бакалавр" і видається диплом державного зразка.

