
Повна назва: Основи матеріалознавства. 

Мета.  Викладання дисципліни полягає у якісній підготовці студентів з теоретичних і 

 практичних питань предмету „Матеріалознавство та конструкційні матеріали”, пізнання 

студентами основних відомостей про металеві і неметалеві конструкційні матеріали, їх 

будову, властивості і можливість використання в різних галузях народного господарства. 

 

         Завдання.. Знати суть технологічних процесів, зв’язок між складом, будовою та 

властивостями матеріалів, їх зміни в процесі експлуатації  та заходи, що запобігають 

погіршенню властивостей матеріалів або їх передчасному старінню. 

        Вміти кваліфіковано вибирати необхідний матеріал, термічну та хіміко-термічну 

обробку для виготовлення тої чи іншої деталі; правильно обирати технологічні методи 

отримання заготовок. 

        Вміти визначати властивості матеріалів для конкретних деталей та визначати якісний 

рівень їх службових властивостей, виконувати поширені операції по обробці матеріалів. 

  

 

                                         Структура навчальної дисципліни. 

 

№ 

з/п 

Назви розділів та 

тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Номер 

модулю 

Форми 

контролю  
Аудиторні Самостійна 

робота 

студента лекційні семінарські Практичні лабораторні 

1 

Атомно-

кристалічна 

будова 

металів 

10 4   2 4 1 

* 

*** 

2 Процеси 

кристалізації 

та пластичної 

деформації 

металів 

      8 4    4 2 * 

3 Теорія 

сплавів 

      14 4   2 4 3 * 
***  

4 Термічна та 

хіміко-

термічна 

металів і 

сплавів 

      20 4  6 2 8 4 * 
** 

*** 

5 Чорні метали 

та сплави 

     22 6  6 4 6 5 * 

** 
*** 

6 Кольорові 

метали та 

сплави 

      26 8  6 4 8 6 * 

** 
*** 

7 Спеціальні 

метали та 

сплави 

      20 8  4  8 7 * 

** 

8 Неметалеві 

матеріали 

    18 4  6  8 8 * 

** 



*- контрольне опитування 

**- перевірка завдань 

*** - захист лабораторних робіт 

 
 Методи навчання 

Лекційний курс з дисципліни викладається традиційно, в аудиторії. Бажаним  є 

застосування в ході лекцій комп’ютерного проектору та слайд-презентацій. Конспекти 

лекцій в електронному вигляді повинні бути розміщені ( в межах електронного НМКД 

дисципліни) у мережі університету і бути доступними для студентів, які мають доступ до 

внутрішньої мережі університету. 

 Лабораторні роботи з дисципліни  проводяться у лабораторіях кафедри з півгрупою. 

Лабораторії повинні мати необхідне обладнання та методичні матеріали.  Матеріали до 

лабораторних занять в електронному вигляді повинні бути доступними для студентів через 

внутрішню мережу університету (у межах електронного НМКД дисципліни). 

Самостійна робота студентів передбачає зокрема вивчення переліку джерел, 

обов’язкових для самостійного читання (так званий  “the reader’). Перелік таких джерел, а 

також електронні варіанти навчальної літератури з дисципліни повинні бути  доступними 

для студентів через електронний НМКД дисципліни розміщений у внутрішній мережі 

університету.  

Електронний НМКД дисципліни містить також доступну для студентів презентацію 

інструктивного характеру ( у форматі PowerPoint),  яка навчає їх роботі з тестовою 

програмою. Втім, по можливості, бажано додатково провести зі студентами спеціальний 

тренінг на комп’ютерах  з питань користування тестовою програмою, зокрема в ході 

консультації перед тестуванням.  

 

 Методи контролю.  

     Контроль  з дисципліни як правило проводиться  в спеціалізірованних лабораторіях 

кафедри у вигляді іспиту.   

Як виключення, можливий також режим тестування “online” через мережу Internet, в 

такому разі тестування проводиться одночасно для всіх студентів групи у визначений 

викладачем час,  встановленими обмеженнями по часу як на виконання тесту, так і на час 

відсилки рішень тестових завдань для перевірки викладачу електронною поштою.                                             

                                                                        
                             Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів за самостійну роботу протягом триместру вказано в таблицях розділу 8. 

Максимальне їх значення може бути 60 балів. За іспит студент отримує 40 балів.  

                                     Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оценка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  



35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

Викладач: 

Прищепов Олег Федорович, кандидат технічних наук, в.о. завідувача каф. 

Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Стаж науково-педагогічної 

діяльності більше 30 років. Кількість виданих наукових праць – більше 90. Кандидатська 

дисертація була захищена у 1986 році на тему “Застосування вакуумного всмоктування для 

підвищення якості чавуних відливок”. 

Сфера наукових інтересів – технологія та автоматизація виробництва, ДВЗ.  

 


