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Analysis of educational work programs of courses taught at the AMSME
Department and establish compliance with the projects disciplines
№

Discipline

Level

Discipline NULP

1

Metallurgy

Metal science

B

Duriagina Z.

2

Materials from renewable
sources

Nonmetallic materials
Section. Renewable
technology

B

Teplan T.

B

Pleshakov E.

B

Pleshakov E.

М
3

Damage and reliability of
materials

The mechanical
properties and
structural strength.
Section. Types of
destruction.
М

4

Basics of material
science incl. fatigue
behavior

The mechanical
properties and
structural strength

5

Materials Selection

Materials Selection
Instead of
Creating materials
Principles

М

Tepla T.

6

Light weight materials for
transportation
applications

Non-ferrous metals
and alloys
Light weight materials
for transportation
applications

М

Bohun L.

Analysis of educational work programs of courses taught at the AMSME
Department and establish compliance with the projects disciplines
7

Microstructure investigation
technique

Structural Research
Methods

B

Romaka V.

8

Strengthening technologies
of materials treatment

Strengthening
technologies of materials
treatment
Instead of
Principles increase
efficiency products

М

Bohun L.

9

Technologies and
applications of
Superconductive materials

Block of
Physics and chemistry of
surface

М

Дурягіна З.

10

Nanomaterials Technologies

Instead of
Modern problems of
material science

М

Trostyanchyn A..

11

CAD-CAM-CAE

Instead of
Simulation and
optimization of material
properties

М

Trostyanchyn A.

12

Effective communication with
groups, presentation
techniques

Romaka V.

13

Project management
(business planning, funding,
marketing, performance)

Shvachko S.

Distribution of information about project
12.03.2016 – presentation of the project among the students where is
planned to implement the project disciplines

Distribution of information about project
Questionnaires (Eng)

Distribution of information about project

Distribution of information about project

Distribution of information about project
Interview in the weekly "Auditorium"

Distribution of information about project
Information on the site Lviv’s channel www.zik.ua

Distribution of information about project
Page about the project in electronic encyclopedia NU "LP"
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Розроблено відповідно до наказуРектора НУ «ЛП»№
від
Реєстр. №
ЗАТВЕРДЖУЮРектор НУ «ЛП»_______________ Бобало
Ю.Я.«_____»_____________2015 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про сервіс-офіс з інженерного матеріалознавства (Material Engineering
Service-Office – MESO) Національного університету
«Львівська політехніка», м. Львів, Україна
1. Загальні положення
1.1. Сервіс-офіс з інженерного матеріалознавства (Material Engineering
Service-Office – далі-MESO) є підрозділом кафедри /факультету/
самостійним підрозділом Національного університету «Львівська
політехніка»
1.2. Стратегічне завдання MESO – створeня умов для розвитку
результатів проекту ТЕМРUS MMATENG “Модернізація навчальних
планів дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з
інженерного матеріалознавства на основі компетентнісного підходу
та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського
процесу 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR після його
завершення і сприяння надходженню фінансових коштів для підтримки
і розвитку створеної проектом лабораторної бази.
1.3. Здійснюючи свою діяльність, MESO за підтримки неакадемічних
організацій (базових підприємств) співпрацює з державними
установами і громадськими організаціями України, іноземними
організаціями та закладами у питаннях, що належать до сфери
діяльності MESO.
У своїй діяльності MESO керується діючим законодавством,
нормативно-правовими актами і методичними матеріалами по
кадровому менеджменту і з питань трудового права, організаційнорозпорядними документами університету та діючим Положенням.
1.4. У своєї діяльності MESO підпорядкований кафедрі прикладного
матеріалознавства та обробки матеріалів інституту інженерної механіки
та транспорту і підзвітний Ректору НУ ЛП.
1.5. Місцезнаходження MESO є кафедра прикладного
матеріалознавства та обробки матеріалів, 28 кімната 10 навчального
корпусу
Поштова адреса: вул. Устіяновича 5, м. Львів, 79013,

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕНІКА»
НАКАЗ
«____» _______________ 2015 р.
м. Львів
№ ______
Про введення в дію «Положення про
сервіс-офіс з інженерного матеріалознавства
(Material Engineering Service-Office – MESO)»
З метою реалізації в Національному університеті «Львівська політехніка»
міжнародного проекту ТЕМРUS MMATENG “Модернізація навчальних планів
дворівневої програми підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного
матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та найкращого досвіду
з впровадження положень Болонського процесу 543994-TEMPUS-1-2013-1-BETEMPUS-JPCR
НАКАЗУЮ:
Ввести в дію і прийняти до виконання «Положення про сервіс-офіс з
інженерного матеріалознавства (Material Engineering Service-Office – MESO)»
згідно додатку до цього наказу.
Призначити керівником сервіс-офісу з інженерного матеріалознавства (MESO)
професора кафедри ПМОМ електронної комерції З.А.Дурягіну.
Для функціонування сервіс-офісуз інженерного матеріалознавства виділити
приміщення за адресою: 28 кімната, 10 навчальний корпус, вул. Устіяновича
5, м. Львів, 79013.
Контроль за виконання наказу покласти на проректора
Ректор
Ю. Я. Бобало
Проект вносить:
Завідувач кафедри ПМОМ
З.А.Дурягіна
ПОГОДЖЕНО
Перший Проректор В.А.Павлиш
Проректор з економічних питань
Головний бухгалтер
А. С. Мороз
Начальник
юридичного відділу А.М.Мороз

Organization MESO office

- Zaporizhzhya National Technical
University, "Titanium Zaporozhye “,
Zaporizhzhya

- "Eco-Optima“ Ltd., Lviv
- "Sankom-Lviv“ Ltd. , Lviv
-

"Metalit“ corporation, Kirovograd

-

“NVP Ukrinteh “ Ltd., Kharkiv

- "Favorit AM“ Firm, Lviv

MESO office

The use of new equipment in the educational process

Prof. Jean-Bernard Voght

List of scientific and education projects
1. Increasing of functional properties of construction materials by
regulation structure-face station external and inside surface division
2. The optimization of the constructional materials properties by
surface engineering methods with using computer-based simulation
3. The technologies of resourse-saving creating functional-gradient
materials and system of computer engineering their structure with
nanometric geometry

4. Modernization of two cycles (BA, MA) of competence-based
curricula in Material Engineering according to the best experience of

Bologna Process
5.

Governmental Grant 0116U004142 “Multifunctional materials”
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