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Кафедра покриттів,  

              композиційних матеріалів та захисту 

металів (кафедра ПМ і ЗМ)   запрошує! 

 

Запрошуємо Вас здійснити  подорож у світ сучасних 

матеріалів та їх захист від корозії в надії на зустріч з 

Вами в аудиторіях і навчальних лабораторіях 

кафедри, де молоді люди набувають цікаві, важливі і 

надзвичайно затребувані професії матеріалознавців і 

металургів. 

https://youtu.be/jpd721L7qbg 



Подальший прогрес науки і техніки, 

розробка і освоєння прогресивних 

технологій вимагає створення 

новітніх матеріалів із заданим 

комплексом властивостей, в тому 

числі композиційних, порошкових, 

наноматеріалів, різних 

функціональних і захисних 

покриттів. 

Освоєння технологій моделювання, 

виробництва і експлуатації новітніх 

матеріалів різного призначення 

навчають на кафедрі ПМ і ЗМ в 

процесі підготовки бакалаврів за ОПП 

«Матеріалознавсто», та магістрів за 

ОПП «Композиційні та порошкові 

матеріали, покриття» спеціальність 

132-Матеріалознавство. 

https://youtu.be/jpd721L7qbg 



Корозія матеріалів, в першу чергу металів, 
супроводжується погіршенням технологічних 
властивостей виробів з них і безповоротною 
втратою матеріалів. У розвинених країнах більше 
5% національного доходу щорічно витрачається на 
запобігання корозії металів і зниження корозійних 
втрат. Проте, корозія металів - це надзвичайно 
серйозна технічна, економічна, соціальна, а також 
екологічна проблема сучасності.  

 

Необхідно здійснювати захист від корозії і 

застосовувати такі методи захисту, які є ефективними і 

економічно доцільними в тих чи інших конкретних умовах. 

Цьому навчають на кафедрі ПМ і ЗМ в процесі підготовки 

бакалаврів і магістрів за спеціальністю 136-металургія: 

ОПП бакалавр «Технології та обладнання обробки металів 

тиском»;  ОПП Магістр «Захист металів від корозії». 

https://youtu.be/jpd721L7qbg 



Галузь знань 13-Механічна інженерія 

Спеціальність 132-Матеріалознавство 

Освітньо-професійна програма 

«Композиційні та порошкові матеріали, 

покриття". 

Факультет  Якості та інженерії матеріалів 

 

Галузь знань 13-Механічна інженерія 

Спеціальність 136 - Металургія 

 

Бакалавр ОПП «Технології та 

обладнання обробки металів тиском» 

 

Магістр ОПП «Захист металів від 

корозії". 

 

Факультет Якості та інженерії 

матеріалів 

Спеціальності та освітньо-професійні програми 

https://youtu.be/jpd721L7qbg 



Факультет Якості та інженерії матеріалів 

• Підготовка ведеться по очній і заочній формі.  

•  Очна форма забезпечена бюджетними місцями.  

• Для вступу необхідні сертифікати ЗНО з таких 

предметів - українська мова та література, 

математика, фізика або іноземна мова. 

• Участники бойових дій вступають до ВНЗ за 

екзаменами та навчаються безкоштовно на очній 

або заочній формах навчання. 

• Високий рівень підготовки обумовлює хороший 

кар'єрний ріст наших випускників в найбільших 

українських і зарубіжних корпораціях. 

 

https://youtu.be/jpd721L7qbg 
 



Чекаємо Вас  в  НМетАУ, 

на кафедрі ПМ і ЗМ! 
Контакти: 

Біла Олена Вікторівна,      т.: 067-307-77-17; 

Рослик Ірина Геннадіївна, т.:050-452-54-18.  
 

https://youtu.be/jpd721L7qb
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