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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів   

денна - 5 

заочна - 6 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія 

0505 Машинобудування 

та матеріалообробка 

(шифр і назва) Нормативна 

(за вибором ВНЗ) 

 
Напрям підготовки  

6.133 Галузеве 

машинобудування 

6.050503 

Машинобудування 

(шифр і назва) 

Модулів - 3 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 1-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________                                         

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  

денна - 150 

заочна - 180 

2-й 5-й, 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 64 

самостійної роботи 

студента - 86 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 32 год.  12 год. 

Практичні, семінарські 

-  - 

Лабораторні 

32 год. 16 год. 

Самостійна робота 

56 год. 132 год. 

Індивідуальні завдання: 

30 год. 

Вид контролю:  

пмк, диф. залік, іспит, 

захист курсової роботи 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,74 



МЕТА 

Мета вивчення дисципліни  дати майбутнім фахівцям знання про методи 

виробництва конструкційних матеріалів та їх властивості, про основні технологічні методи 

формоутворення заготовок і деталей; ознайомити з можливостями сучасного 

машинобудування і перспективних технологій обробки конструкційних матеріалів; розкрити 

фізичну суть явищ, що відбуваються в матеріалах при дії на них різних факторів в умовах 

виробництва та експлуатації, їх вплив на властивості матеріалів; економічні та екологічні 

проблеми при одержанні та обробці матеріалів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 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. 

а також вміти: 

 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. 

Дана дисципліна викладається на другому курсі, тому зорієнтована на формування 

необхідної бази для подальшого успішного засвоєння знань та оволодіння 

спеціальністю. 

Передумовою для вивчення дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство" є: "Фізика" (основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, 

основні відомості про електромагнітні явища, будову атомного ядра), "Опір матеріалів" 

(механічні властивості матеріалів, випробування металів), "Інженерна графіка" (читання 

креслень). 

ПРОГРАМА 

Вступ (в структурі залікового кредиту реалізується за рахунок обсягу годин теми 1). 

Предмет і задачі дисципліни, її значення в підготовці інженерів-механіків. Зміст курсу. 

ТЕМА 1. Властивості та будова конструкційних матеріалів. 

Конструкційні матеріали, їх класифікація та вимоги до них. Основні властивості металів. 

Залежність властивостей металів від їх будови. Поліморфізм та анізотропія. 

ТЕМА 2. Основи металургійного виробництва. 

Короткі відомості про розвиток металургії. Поняття про основні фізико-хімічні процеси в 

металургійному виробництві. Металургія чавуну. Виробництво сталі в мартенівських печах, 

кисневих конвертерах та електропечах. Розливання сталі. Виробництво міді, алюмінію, 

магнію та титану. Способи підвищення якості металів та техніко-економічні показники в 

металургійному виробництві. Перспективи розвитку металургійного виробництва. Питання 

охорони навколишнього середовища. 

ТЕМА 3. Основи технології ливарного виробництва. 

Загальна характеристика ливарного виробництва, роль вітчизняних вчених у його 

розвитку. Фізичні основи виробництва виливків. Класифікація і властивості ливарних 

сплавів. Процеси, що відбуваються при заповнені ливарної форми та затвердінні металів у 

формі. Дефекти у виливках та способи їх попередження. Способи виготовлення виливок, 

виготовлення виливків у піщано-глинистих формах, схема технологічного процесу. 

Ливарна форма та ливникова система, їх елементи. Формові та стержневі суміші. 

Виготовлення виливок за моделями, що виплавляються, та литтям в оболонкові (кіркові) 

форми. Виготовлення виливків у постійних формах: у кокіль, під тиском та відцентровим 

литтям. Виготовлення виливків з чавуну, сталі, сплавів на основі кольорових металів. 

Принципи конструювання литих конструкцій. 

ТЕМА 4. Основи технології обробки тиском. 



Суть обробки металів тиском (ОМТ). Класифікація видів обробки металів тиском. Види 

деформації, механізм пластичної деформації. Вплив різних факторів на опір деформуванню 

та пластичність. Напружений стан. Наклеп та рекристалізація металу. Холодна та гаряча 

деформації. Температурний інтервал та режими нагріву металів, явища що супроводжують 

цей процес. Прокатування: схема, умови, види, продукція прокатного виробництва та 

устаткування. Прокатування листа, виготовлення труб та спеціальних видів прокату. 

Пресування та волочіння металу: призначення, устаткування, інструмент та сортамент 

виробів. Кування: характеристика процесу, види ковальських операцій, інструмент, 

обладнання, основні технологічні операції. Гаряче об’ємне штампування (ГОШ): 

характеристика процесу, різновиди процесу, класифікація штампів, обладнання для ГОШ.  

Холодне об’ємне штампування (ХОШ): характеристика процесу, різновиди процесу, холодне 

видавлювання, висадка, холодне формування. Холодне листове штампування: 

характеристика процесу, технологічні операції і штампи для листового штампування. 

Особливі способи листового штампування. 

ТЕМА 5. Виготовлення деталей із композиційних порошкових матеріалів та 

неметалевих матеріалів. 

Характеристика композиційних порошкових матеріалів. Способи одержання та 

технологічні властивості порошків. Готування суміші, формоутворення та остаточна 

обробка заготовок. Технологічні особливості проектування та додаткової механічної обробки 

деталей із композиційних матеріалів. Загальні відомості про неметалеві матеріали, їх 

застосування. Класифікація та технологічні властивості пластмас, способи формоутворення з 

них деталей. Одержання деталей з композиційних пластиків. Склад, властивості, галузі 

застосування гумових деталей. Способи формоутворення гумових деталей. 

ТЕМА 6. Основи технології зварювального виробництва. 

Загальна характеристика зварювального виробництва. Короткі відомості з історії 

розвитку зварювання. Фізичні основи одержання зварного з’єднання. Класифікація способів 

зварювання. Дугове зварювання, сутність процесу. Електричні властивості дуги. Ручне 

дугове зварювання: режим та класифікація електродів. Автоматичне та 

напівавтоматичне дугове зварювання під шаром флюсу. Флюси, їх характеристика. Дугове 

зварювання в середовищі захисних газів: особливості, переваги та застосування зварювання в 

аргоні і вуглекислому газі. Плазмове зварювання, сутність процесу. Газове зварювання, 

сутність процесу, устаткування що застосовується та матеріали. Термохімічне різання 

металів. Контактне зварювання, сутність процесу, способи. Зварювання акумульованою 

енергією: сутність і схема процесу конденсаторного зварювання. Холодне зварювання: 

сутність, схема, різновиди. Нанесення зносостійких і жаростійких покриттів: різновиди 

наплавлення, матеріали що застосовуються; металізація. Пайка: сутність процесу, способи, 

матеріали, типи паяних з’єднань. Особливості зварювання та наплавлення різних металів і 

сплавів. Поняття про зварюваність металів і сплавів у зв’язку з їх властивостями. Види 

дефектів та контроль якості зварних та паяних з’єднань. 

ТЕМА 7. Фізичні основи обробки конструкційних матеріалів різанням. 

Суть, призначення та основні методи обробки конструкційних матеріалів різанням. Види 

рухів в металорізальних верстатах. Основні частини і елементи різця, його геометричні 

параметри. Елементи режиму різання. Геометрія зрізуваного шару. схема процессу різання. 

Стружкоутворення, супровідні йому явища, типи стружок та її усадка. Пружне та пластичне  

деформування зрізуваного шару, утворення наросту, зміцнення при обробці різанням. Сили 

різання і потужність що затрачується при точінні. Теплоутворення при різанні. Спрацювання 

та стійкість різального інструмента. Основні інструментальні матеріали, вимоги до них. 

Застосування мастильно-охолоджуючих речовин. Якість оброблених поверхонь. Вибір 

режиму різання. Класифікація і умовні позначення металорізальних верстатів та система їх 

позначення. Загальні відомості про привід та передачі. Обробка на верстатах токарної групи: 

типи верстатів, основні схеми обробки та інструмент що застосовується. Обробка заготовок 

на свердлильних верстатах: типи верстатів, види робіт що на них виконуються, типи 

свердлів, зенкерів та розверток, геометричні параметри та елементи режиму різання. 

Обробка заготовок на фрезерних верстатах: призначення та схеми фрезерування, елементи 

режиму різання, основні типи фрез та їх призначення, типи фрезерних верстатів. Обробка 



заготовок на стругальних, довбальних та протяжних верстатах: призначення, інструмент що 

використовується. Зубонарізання: призначення, методи, інструмент. Фінішні методи 

обробки: шліфування (призначення, схеми шліфування, класи верстатів), фізична сутність та 

технологічні можливості хонінгування, суперфінішу та притирання. Характеристика 

абразивного інструменту. 

ТЕМА 8. Атомно-кристалічна будова металів. Кристалізація металів. 

Атомно-кристалічна будова металів. Поняття про кристалічні решітки. Реальна будова металів. 

Дефекти внутрішньо кристалічної будови, їх вплив на властивості металів. Кристалізація металів, 

механізм процесу кристалізації та фактори, що впливають на процес. Модифікування рідкого 

металу. Будова металевого зливка. Перетворення у твердому стані. Пружна і пластична 

деформація та механічні властивості. Рекристалізаційні процеси. Холодна і гаряча деформація. 

Конструктивна міцність металів. Властивості металів, що визначають довговічність виробів. 

Шляхи підвищення міцності металів. 

ТЕМА 9. Теорія сплавів. Види сплавів. Хімічні сполуки. Діаграми стану. 

Сплав, система, компонент, фаза. Правило фаз Гіббса. Види сплавів. Тверді розчини. 

Механічні суміші. Хімічні сполуки. Діаграми стану подвійних сплавів, експериментальні 

методи їх побудови. Діаграми стану сплавів із повною розчинністю компонентів у твердому 

стані. Правило відрізків. Діаграми стану сплавів з евтектичною кристалізацією. Діаграми 

стану з утворенням стійкої хімічної сполуки та обмеженого твердого розчину на базі хімічної 

сполуки. Зв’язок між типом діаграми та характером зміни властивостей сплавів (правило 

Курнакова). Діаграма стану потрійних сплавів. Діаграма стану залізо-вуглець. Діаграма стану 

залізо-цементит. Компоненти, фази та структура сталей та білих чавунів, їх характеристики, 

умови утворення та властивості. Вуглецеві сталі та чавуни, класифікація та маркірування. 

Вплив легуючих елементів на поліморфізм заліза та властивості фериту та аустеніту. 

Структурні класи легованих сталей в умовах рівноваги. Вплив вуглецю, кремнію та 

швидкості охолодження на властивості чавунів. Типи графітних чавунів: сірий, ковкий, 

модифікований та високоміцний. 

ТЕМА 10. Теорія термічної обробки. 

Основи теорії термічної обробки. Перетворення сталі при нагріванні. Ріст зерна аустеніту: 

вплив розміру зерна на механічні та технологічні властивості сталі. Перегрів та перепал. 

Перетворення аустеніту при охолодженні. Діаграма ізотермічного перетворення аустеніту. 

Перлітне перетворення. Мартенситне перетворення та його особливості. Бейнітне 

перетворення. Перетворення при відпуску загартованої сталі. Оборотна та необоротна 

відпускна крихкість. Старіння сталі. 

ТЕМА 11. Технологія термічної обробки. 

Загальна характеристика процесу термічної обробки сталі. Класифікація видів термічної 

обробки. Відпал сталі: призначення, відпал першого та другого роду, повний та неповний, 

ізотермічний та сфероідизуючий відпал. Нормалізація сталі. Гартування сталі: вибір 

температури гартування, тривалість нагрівання. Контрольовані атмосфери. Гартівні 

середовища та вимоги запропоновані до них. Гартівні напруги, методи загартування. 

Загартовуваність та прогартовуваність сталі. Дефекти, що виникають при гартуванні. 

Відпуск сталі: види та призначення, технологія проведення відпуску. Методи поверхневого 

зміцнення сталі. Термомеханічна обробка: види та галузі застосування. Основне 

устаткування термічних цехів. Фізичні основи хіміко-термічної обробки сталі. Цементація, 

призначення та різновиди. Термічна обробка після цементації та властивості цементованих 

деталей. Азотування сталі: призначення, галузі застосування, властивості азатованого шару. 

Ціанування (нітроцементація): призначення, види. Дифузійна металізація. Особливості 

термічної обробки легованих сталей. 

ТЕМА 12. Машинобудівні сталі та сплави. 

Конструкційні сталі та сплави, що застосовуються при звичайній температурі: цементуємі 

сталі, поліпшуємі сталі, пружинно-ресорні сталі і сплави, підшипникові сталі. Конструкційні 

сталі та сплави, що застосовуються при підвищеній температурі: жаростійкі та жароміцні 

сталі і сплави, жаростійкість та жароміцність. Інструментальні сталі та сплави: класифікація, 

сталі для ріжучого та вимірювального інструменту, сталі для штампових інструментів, 

швидкорізальні сталі, тверді сплави. Сталі та сплави з особливими властивостями: 



корозійностійкі (нержавіючі) сталі, зносостійкі сталі, магнітні та немагнітні сталі та сплави, 

сталі та сплави з особливими електричними властивостями, сплави з особливими тепловими 

властивостями. Титан та його сплави. Тугоплавкі метали та сплави на їх основі. 

ТЕМА 13. Кольорові метали та сплави в машинобудуванні. Антифрикційні сплави. 

Припої. Металокерамічні сплави. 

Мідь та її сплави. Латуні та бронзи: склад, властивості, маркування та застосування. 

Алюміній та його сплави. Алюмінієві ливарні сплави (силуміни), властивості та термічна 

обробка. Алюмінієві сплави, що деформуються. Дюралюміни. Антифрикційні сплави на 

олов’яній, свинцевій та цинковій основі. Припої. Металокерамічні сплави. 

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ 

Тема 

Загальний 

обсяг, 

годин 

Лекції, 

годин 

Практичні 

(семінарські 

заняття, 

годин) 

Лабора- 

торні 

роботи, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу (у 

тому числі 

ІРС), 

годин 

Індивід. 

завдання, 

годин 

1-й модульний цикл (2 кредити, 60 год.) 

Тема 1. «Властивості та 

будова конструкційних 

матеріалів» 

8 2  2 4  

Тема 2. «Основи 

металургійного виробництва» 
8 2 - 2 4  

Тема 3. «Основи технології 

ливарного виробництва» 
8 2 - 2 4  

Тема 4. «Основи технології 

обробки тиском» 
8 2 - 2 4  

Тема 5. «Виготовлення деталей 

із композиційних порошкових 

матеріалів та неметалевих 

матеріалів» 

14 4  4 6  

Тема 6. «Основи технології 

зварювального виробництва» 
14 4  4 6  

Всього по модульному циклу 60 16 - 16 28 - 

2-й модульний цикл (3 кредити, 90 год.) 

Тема 7. «Фізичні основи обробки 

конструкційних матеріалів 

різанням» 

8 2 - 2 4  

Тема 8. «Атомно-кристалічна 

будова металів. Кристалізація 

металів» 

8 2  2 4  

Тема 9. «Теорія сплавів. Види 

сплавів. Хімічні сполуки. 

Діаграми стану» 

12 4 - 4 4  

Тема 10. «Теорія термічної 

обробки» 
8 2  2 4  

Тема 11. «Технологія термічної 

обробки» 
8 2 - 2 4  

Тема 12. «Машинобудівні сталі 

та сплави» 
8 2  2 4  

Тема 13. «Кольорові метали та 

сплави в машинобудуванні. 

Антифрикційні сплави. Припої. 

Металокерамічні сплави» 

8 2 - 2 4  

Виконання курсової роботи 30 - - - - 30 

Всього по модульному циклу 90 16 - 16 28 30 

Всього з навчальної 

дисципліни 
150 32 - 32 95 30 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 



Практичні заняття не передбачені навчальним планом. 

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

1. Лабораторна робота 1  Способи розливання сталі і будова сталевого зливка  4 

години. 

2. Лабораторна робота 2  Вивчення процесу виготовлення разової ливарної форми  6 

години. 

3. Лабораторна робота 3  Зміна властивостей сплавів та загальних величин деформації 

при прокатуванні  6 години. 

4. Лабораторна робота 4  Вивчення основних геометричних параметрів ріжучої 

частини токарного різця  6 години. 

5. Лабораторна робота 5  Вивчення мікроструктур вуглецевих сплавів (сталей та 

чавунів) в рівноважному стані  6 годин. 

6. Лабораторна робота 6  Термічна обробка вуглецевої сталі 6 години. 

7. Лабораторна робота 7  Практика маркування і розшифровки машинобудівних 

матеріалів – 6 годин. 

ВСЬОГО: 40 годин 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

А. Завдання для самостійної роботи, передбачені навчальним паном 

Самостійна робота не передбачена навчальним планом. 

 

Б. Навчальний проект 

Курсова робота: за призначеним номером варіанту студентом виконується індивідуальне 

завдання  30 годин. 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції: викладення теоретичного матеріалу, оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту. 

Лабораторні роботи: проводяться бригадним методом, з видачею 7 завдань, передбачають 

процедуру допуску та захист завдань. 

Практичні заняття: навчальним планом не передбачені. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою (регламент додається). 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

№ п/п 40; 41 з переліку розділу «Література» 

ЛІТЕРАТУРА 

А. Основна навчальна література 

№ 

п/п 
Назва навчальної літератури Вид 

Наявність, 

примірників 

1. 
Дальский А.М. и др. Технология конструкционных материалов.  М.: 

Машиностроение, 1986.  448 с. 
Підручник 15 

2. Гарнець В.М. Матеріалознавство.  К.: Кондор, 2009.  386 с. Підручник 2 

3. 
Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение.  М.: Машиностроение, 

1986.  493 с. 
Підручник 3 

 

Б. Додаткова рекомендована література 

4. Лейкин А.Е., Родин Б.И. Материаловедение.  М.: Высшая школа, 1971.  416 с.  

5. Арзамасов Б.Н. Материаловедение.  М.: Машиностроение, 1986.  383 с. 

6. Барановский Ю.В., Брахман Л.А., Бродский Ц.З. Режимы резания металлов: Справочник.  

М.: Машиностроение, 1972.  410 с. 

7. Берлин А.А. Принципы создания композиционных полимерных материалов. – М.: Химия, 

1990. 

8. Бернштейн М.Л. Термомеханическая обработка металлов и сплавов в 2-х т. – М.: 

Металлургия, 1968. 

9. Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия, 

1971.  494 с. 

10. Бокштейн С.З.Строение и свойства металлических сплавов. – М.: Металлургия, 1971.  496 с. 

11. Васильев В.В., Протасов В.Д. и др. Композиционные материалы: Справочник. – М.: 

Машиностроение, 1990. – 512 с. 

12. Геллер Ю.А. Инструментальные стали  М.: Металлургия, 1975.  584 с. 

13. Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение  М.: Металлургия, 1975.  448 с. 

14. Гуляев А. П. Металловедение.  М.: Металлургия, 1966.  480 с.  

15. Гуляев А. П. Металловедение.  М.: Металлургия, 1986.  544 с. 

16. Дальский А. М. и др. Технология конструкционных материалов.  М.: Машиностроение, 1977, 

 664 с. 

17. Жуков А.П., Малахов А.И. Основы металловедения и теории коррозии. – М.: Высшая школа, 

1991. 

18. Захарова М.И. Атомно-кристаллическая структура и свойства металлов и сплоавов  М.: Изд-

во МГУ, 1972.  215 с. 

19. Захаров М.В., Захаров А.М. Жаропрочные сплавы.  М.: Металлургия, 1972.  384 с. 

20. Кирпичников П. А., Аверко-Антонович Л.А., Аверко-Антонович Ю.О. Химия и технология 

синтетического каучука.  Л.: Химия, 1975.  480 с. 



21. Колачев Б.А., Ливанов В.А, Елагин В.И. Металловедение и термическая обработка цветных 

металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1981. – 416 с. 

22. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование стали.  М.: Машиностроение, 1976.  256 с. 

23. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов.  М.: Металлургия, 1977.  

406 с. 

24. Масленков С.Б. Жаропрочные стали и сплавы: Справочное издание.  М.: Металлургия, 1983. 

 192 с. 

25. Материалы в машиностроении. Т. 15.  М.: Машиностроение, 19691970. 

26. Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов.  М.: Машиностроение, 1965.  

491 с. 

27. Назаров Г.И., Сушкин В.В., Дмитриевская Л.В. Конструкционные пластмассы: Справочник.  

М.: Машиностроение, 1973.  192 с. 

28. Новиков И.И. Теория термической обработки металлов.  М.: Металлургия, 1978.  391 с. 

29. Новиков И.И. Дефекты кристаллического строения металлов.  М.: Металлургия, 1975.  

207 с. 

30. Портной К.И., Салибеков С.Е., Светлов И.Л., Губаров В.М. Структура и свойства 

композиционных материалов. − М.: Машиностроение, 1979. 

31. Прейс Г.А. Технология конструкционных материалов.  К.: Высшая школа, 1984.  359 с. 

32. Прейс Г.О. Технологія металів та інших конструкційних матеріалів.  К.: Вища школа, 1973.  

512 с. 

33. Современные композиционные материалы / Под ред. Л. Браутмана, Р. Крока.  М.: Мир, 1970. 

34. Сокол И.Я. и др. Структура и коррозия металлов и сплавов. Атлас: справочное издание. – М.: 

Металлургия, 1989. 

35. Справочник технолога-машиностроителя: В 2-х т. / Под ред. А.Г. Косиловой, 

Р.К. Мещерякова.  М.: Машиностроение, 1986. 

36. Термическая обработка в машиностроении: Справочник.  М.: Машиностроение, 1980.  

780 с. 

37. Травин О.В., Травина Н.Т. Материаловедение.  М.: Металлургия, 1989.  384 с. 

38. Чечулин Б.Б., Ушков С.С., Разуваева И.Н., Гольдфайн В.Н. Титановые сплавы в 

машиностроении.  Л.: Машиностроение, 1977.  248 с. 

39. Шмыков А.А. Справочник термиста.  М.: Машиностроение, 1961.  496 с. 

40. Юскаев В.Б. Технология конструкционных материалов и материаловедение. Часть 1. 

Технология конструкционных материалов, программа, методические указания, задания к 

контрольным работам и примеры их выполнения.  Сумы: Издательство Сум ГУ, 2001.  

145 с. 

41. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. 

 
 

 

Розробник програми   _________________ Закусило Р.В. 

 

Завідувач кафедри   _________________ Лукашов В.К. 

 

 



РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

"ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО" 

 (2016/2017 навч. рік, ІІ семестр, гр. ХМ)  

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год/5 кред; Лк.  32 год/16; 

Лб.  32 год/16; пмк (диференційований залік). 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання  1; модульних циклів  2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів. 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях (0,24·R = 25 балів): 

 Лекції: 16 лк. х 1 бали/лк. = 16 балів. 

 Практичні заняття: 16 лб. х 0,5 бал/лб. = 8 балів. 

б) Виконання завдань на лабораторних роботах (7 робіт)  максимально 42 

балів (при позитивному оцінюванні з кожної лабораторної роботи від 3,6 до 6 балів); 

в) Складання письмових модульних контролів
*
  всього 36 балів (один у 

кожному модульному циклі, при позитивному оцінюванні: перший модуль від 6 до 10 

балів, у другому, підсумковому модулі, пмк від 14,4 до 24 балів). 

_________________________________________________________________________ 

  при невиконанні Лб студент не допускається до модульних контролів. 

 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклом (при позитивному оцінюванні): 

 

3-ий модульний цикл: (8 лк., 8 лб. занять; захист 3 лб.; мод. контр.)  24…40 балів. 

4-ий модульний цикл: (8 лк., 8 лб. занять; захист 4 лб.; мод. контр.)  36…60 балів. 

КР оцінюється за 100-бальною шкалою окремо. 

 

 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового модульного контролю студентам, які отримали рейтинговий бал за модульний 

цикл, що відповідає незадовільній оцінці (меншої зазначеної в п.5), проводиться не пізніше 

двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його 

складових не підвищуються. 

 

 

 

 

 

 



7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів: оцінювання 

відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 

 

Шкала 

оціню- 

вання 

ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання    

 

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

В ДОБРЕ 4 (добре) 82-89 

С ДОБРЕ 4 (добре) 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 64-73 

E ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 60-63 

FХ 

НЕЗАДОВІЛЬНО  можливе 

повторне складання заходу 

підсумкового контролю  

2 (незадовільно) 35-59 

F 

НЕПРИЙНЯТНО  до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

2(незадовільно) 0-34 

 

Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями (Rki) здійснюється у відповідності 

до визначеної шкали оцінювання модуля за вищенаведеними співвідношеннями традиційної 

чотирибальної оцінки і рейтинговими балами.  

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атестацій 

менш 35 % від призначених на них (Rм.а.=60х0,35=21 бала), він не допускається до заходу 

ПМК. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання загального 

рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (35-59), студентові надається 

право на дворазове складання заходу ПСК (підсумковий семестровий контроль), але без 

урахування рейтингових балів модульних атестацій. При успішному складанні ПСК 

студентові виставляється оцінка «задовільно» («Е» за шкалою ECTS) із зазначенням 

рейтингового балу RD=0,6R=100х0,6=60 балів. 

При отриманні за наслідками модульних атестацій та загального рейтингового балу, 

що відповідає оцінці «F» - «неприйнятно» (RD0,35R=0-34 балів), студентові призначається 

повторне вивчення дисципліни. 

Лектор потоку    _________Закусило Р.В. 

Завідувач кафедри     _________Лукашов В.К. 

 

                                                               "       "               2017 р. 
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