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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ОТРИМАЮТЬ 

ЗНАННЯ ПРО МЕТОДИ ВИРОБНИЦТВА КОНСТРУКЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ; ОЗНАЙОМЛЮЮТЬСЯ З 

МОЖЛИВОСТЯМИ СУЧАСНИХ І ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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ОБРОБКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ; РОЗКРИВАЮТЬ 

ФІЗИЧНУ СУТЬ ЯВИЩ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В МАТЕРІАЛАХ ПРИ 

ДІЇ НА НИХ РІЗНИХ ФАКТОРІВ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЇХ ВПЛИВ НА ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ.  

Наприклад: вивчення кристалічної структури металів; формоутворення 

заготівок при різних масштабах виробництва і т. д. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок за такими дисциплінами: «Фізики», «Вищої 

математики», «Опору матеріалів»), «Інженерної графіки». 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної 

галузі. 

ПРН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив 

їхнього розвитку. 

ПРН4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач 

і практичних проблем у галузевому машинобудуванні. 

ПРН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи. 

ПРН6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в 

доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН8. Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання 

типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання. 

ПРН9. Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та 

методи. 

ПРН12. Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання 

параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні. 

ПРН15. Оцінювати і прогнозувати технологічні та експлуатаційні 

властивості матеріалів, правильно вибрати конкретний матеріал для деталей, 

що працюють в заданих умовах експлуатації, мати уявлення про загальні 

підходи створення і отримання нових матеріалів і покриттів із заданими 

властивостями. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» здобувачі вищої освіти: 

повинні знати: 

− суть процесів одержання металів і сплавів; 

− особливості формоутворення заготовок в різний спосіб та їх 

подальшої обробки; 

− перспективи розвитку методів одержання заготовок та їх механічної 

обробки для підвищення ефективності виробництва і поліпшення екології. 
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− обирати матеріал для виготовлення необхідної деталі; 

− обирати раціональні способи одержання заготовок та технологію 

механічної обробки; 

− вибирати раціональні способи з’єднання заготовок; 

− застосовувати методи контролю якості. 

повинні вміти:   

− визначати основні механічні властивості матеріалів;  

− виходячи з умов роботи деталей машини вибирати необхідний 

конструкційний матеріал для їх виготовлення, визначати вид і встановлювати 

режими термічної обробки для отримання відповідних міцностних і 

експлуатаційних властивостей;  

− вибирати раціональний спосіб, обладнання і режими переробки 

конструкційних матеріалів у готові вироби і заготовки. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН    

    

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Вимоги до матеріалів і деталей 

технологічного    виробництва 
2 

– 2 
2 

2 Будова твердих неорганічних 

речовин 
2 

– – 
6 

3 Основні відомості з теорії сплавів. 2 2 – 6 

4 Основні властивості матеріалів. 

Характеристики властивостей 

матеріалів 

2 

– – 

6 

5 Випробування на твердість 2 2 – 6 

6 Вплив способів виготовлення 

матеріалів на їх структуру і 

властивості 

2 

– – 

4 

7 Структура і властивості матеріалів, 

виготовлених з порошків 
2 

2 2 4 

8 Діаграма стану «залізо – цементит» 2 2 2 6 

9 Вплив хімічних елементів на 

структуру і властивості сталей 
2 

2 2 4 

10 Способи отримання металів із руд 2 2 – 2 

11, 

12 

Виробництво сталі 
4 

2 – 6 

13, Основи термічної і хіміко- 4 – – 2 
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№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

14 термічної обробки сталей. Теорія 

термічної обробки сталей 

15 Гартування і відпускання сталей 2 2 – 2 

16 Термомеханічна обробка сталей 2 2 – 4 

17 Хіміко-термічна обробка сталей 2 – – 2 

 Всього 34 18 8 60 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Рівень оцінювання результатів навчання за дисципліною 

«Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 1» складає 

мінімум 60 балів, максимум 100 балів і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 
Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість балів Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1 10 20 

Практичні роботи (виконання та 

захист) 
5 10 

25 

Аудиторна контрольна робота 1 10 15 

Контроль знань:    

Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи. 

Метою контрольної роботи з дисципліни «Технологія конструкційних 

матеріалів та матеріалознавство 1»  є закріплення знань що до теоретичного 

курсу та розвиток у студентів навичок з вибору сталей і чавунів, які 

позначаються маркуванням з необхідними даними і властивостями, 

експлуатаційних характеристик. 

Зміст та склад контрольної роботи визначається відповідними 

методичними вказівками [6]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані питання (30 питань), наприклад:     
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1. Призначення і марки швидкорізальних сталей; 

2. Основні механічні властивості металів; 

3. Фази і структурні діаграми, що складають залізо-цементит; 

4. Що означає цифра 5 в маркуванні стали Ст5;  

5. Типи чавунів, їхні властивості і маркування. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для здобувачів вищої освіти, 

що не змогли з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для 

студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий 

контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією 

викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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