
 

 



 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва 

навчальної 

дисципліни 

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів 

Розробник(и) Оласюк Ярослав Віталійович, викладач вищої 

категорії 

E -mail:yaroslav.olasyuk@googlemail.com 

https://sites.google.com/view/olasyuk 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
II  курс (1-й семестр) 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредити ЄКТС;  

лекції: 52 год. 

практичні заняття: 20 год. 

самостійна робота: 48год. 

Форма контролю – екзамен. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна за освітньоо-

професійною                                        програмою 

Передумови для 

вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Вищої математики», «Фізика» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені (забезпечені): 

«Основи нарисної геометрії», «Основи теплотехніки 

та гідравліки». 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям знання про будову і властивості 

матеріалів, вибір та застосування технологічних методів одержання i обробки заготовок деталей 

машин, які забезпечують високу якість виробів, економію матеріалів та високу продуктивність 

праці.  

Знання та навички, надбані студентом при вивченні даної дисципліни, необхідні йому для 

подальшого вивчення спеціальних дисциплін, при курсовому проектуванні та виконанні 

дипломного проєкту, у повсякденній виробничій діяльності.  

Завдання навчальної дисципліни: вивчення дисципліни передбачає такі основні аспекти: 

виробництво та властивості чорних і кольорових металів та сплавів, різноманітну обробку 

металів та сплавів, зварювання металів, методів одержання композиційних та конструкційних 

матеріалів. 

4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті 

вивчення дисципліни 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

СК2. Здатність оцінювати параметри працездатності матеріалів, конструкцій та машин у 

процесі експлуатації та знаходити відповідні рішення для забезпечення їх надійності, втому 



числі і за наявності деякої невизначеності. 

5. Програмні результати навчання 

РН7. Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів та механізмів 

технологічного обладнання, виконувати конструкторські розрахунки окремих елементів 

вузлів та машин (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість), пропонувати 

зміни в конструкторську та технологічну документацію. 

6. Вимоги до знань і вмінь 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

1. Значення конструкційних матеріалів в народному господарстві. 

2. Будову металів і сплавів, їх основні властивості та способи  визначення.                                                                                                                            

3. Будову і класифікацію, позначення і галузь застосування конструкційних матеріалів. 

4. Теорію і практику термічної і хіміко-термічної обробки. 

5. Характеристику основних неметалевих матеріалів. 

6. Загальні відомості про металургію чорних та кольорових металів. 

7. Основні способи отримання металевих заготовок та їх характеристику. 

8.       Поняття про корозію металів і способи захисту від неї. 

В результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні вміти: 

1.      Визначати основні механічні властивості металів і сплавів. 

2. Визначати за зовнішніми ознакам і деякими властивостями види металів. 

3. Оволодіти прийомами виконання макро-  та мікроаналізу металів і сплавів. 

4. Визначати за структурою вміст вуглецю в сталі та вид чавунів. 

5. Встановлювати режим термічної обробки сталі і чавуна.  

6. Оволодіти прийомами виконання дослідження різних конструкційних матеріалів. 

7. Призначати способи обробки різних видів деталей. 

7. Програма навчальної дисципліни 

І. ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ЧОРНИХ 1 КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 

1.1. Виробництво чавуну 

Види металургійних процесів. Вихідні матеріали для виплавки чавуну: залізна руда, 

агломерат, кокс, флюси. 

Будова доменної печі та її робота. Продукти доменної плавки. Техніко-економічні 

показники роботи доменної печі. Сучасні методи підвищення продуктивності доменних печей. 

1.2. Виробництво сталі 

Сутність процесу переробки чавуну в сталь. 

Сучасні способи одержання сталі. Поняття про бесемерівський процес, киснево-

конверторний спосіб та мартенівське виробництво сталі. 

Показники нових технологій виробництва сталі. Поняття про плавку сталі в 

електродугових та індукційних печах. Пряме відновлення заліза. Способи розливання сталі. 

1.3. Виробництво кольорових металів 

Мідні та алюмінієві руди і підготовка їх до плавки. Сутність процесу виробництва міді, 

алюмінію. Поняття про виробництво магнію і титану. 

 

2. ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 

2.1. Будова і властивості металів 

Класифікація металів. Атомно-кристалічна будова металів. Анізотропність та її значення 

Алотропічні перетворення в металах. Криві нагрівання й охолодження чистого металу і 

аморфного тіла. Поняття про властивості металів: технологічні, фізичні, механічні та хімічні. 

Випробування на твердість за методом Брінелля, Роквелла і Віккерса. Основні відомості 

про випробування металу на міцність і в'язкість. 

Лабораторно – практична  робота №1 Вивчення твердості металів. 

2.2. Основи теорії сплавів 

Загальні відомості про сплави. Фази, компоненти. Тверді розчини (проникнення і 

заміщення), хімічні сполуки та механічні суміші. 



Способи одержання сплавів. Криві охолодження сплавів. Діаграми стану подвійних 

сплавів. 

Лабораторно – практична  робота №2  Макро-  і мікроаналіз сплавів. 

2.3. Властивості та діаграми стану залізовуглецевих сплавів 

Властивості заліза й вуглецю. Алотропічні перетворення заліза Характеристика 

структурних складових залізовуглецевих сплавів. Структурні перетворення при нагріванні та 

охолодженні в залізовуглецевих сплавах. Діаграма стану залізо-цементит. Практичне 

застосування діаграми. 

2.4. Чавуни 

Класифікація чавунів та вплив домішок на їх структуру і властивості. Види чавунів, їх 

застосування і маркування за стандартами. 

Вплив домішок і графіту на структуру і властивості чавуну. 

Вплив графічних включень і структури на механічні властивості чавунів. 

2.5.Вуглецеві сталі 

Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості вуглецевих сталей. Класифікація, 

застосування і маркування вуглецевих сталей згідно з стандартами. 

2.6. Леговані сталі 

Легуючі елементи та їх вплив на властивості і структуру сталі. Класифікація, маркування 

і застосування конструкційних та інструментальних легованих сталей. 

Маркування та застосування сталей і сплавів з особливими властивостями. 

Лабораторно – практична  робота №3  Маркування сталей і чавунів 

2.7. Основи термічної і хіміко-термічної обробки сталі 

Призначення і класифікація видів термічної обробки. Перетворення при нагріванні та 

охолодженні сталі. Охолоджуючі середовища. Режими проведення гартування, відпуску. 

Основні поняття про відпалювання і нормалізацію. Суть поверхневого гартування СВЧ. 

Особливості термічної обробки легованих сталей і чавунів. 

Обгрунтування доцільності застосування термічної обробки. 

Призначення і основи хіміко-термічної обробки. Суть процесу цементації сталі. Термічна 

обробка сталі після цементації. 

Поняття про азотування, ціанування, дифузійну металізацію та інші види хіміко-термічної 

обробки. Патентування дроту. 

Термомеханічна обробка. Дефекти та браки термічної обробки. 

2.8. Сплави кольорових металів. Порошкові матеріали. Корозія металів  

Властивості міді. Сплави на мідній основі, їх властивості маркування і застосування. 

Властивості алюмінію, Сплави на алюмінієвій основі га їх застосування. Антифрикційні сплави 

Бабіти, Припої. Властивості, маркування і застосування бабітів. 

Загальні відомості про порошкову металургію. Технологія одержання порошку. 

Класифікація і застосування порошкових матеріалів. 

Класифікація, властивості, маркування і застосування металокерамічних твердих сплавів. 

Корозія металів, її види .Фактори, які впливають на процес корозії Методи захисту металів 

від корозії. Способи захисту техніки від корозії. 

2.9. Неметалеві конструкційні матеріали 

Деревні матеріали. Пудова.і властивості та застосувати деревини з конструкційного 

матеріалу. 

Пластичні маси. Особливості пластмас, їх переваги і недоліки. Види пластмас: 

термореактивні та термопластичні. Застосування в сільськогосподарському автотракторному 

машинобудуванні. 

Прокладні матеріали, їх властивості і застосування. 

Гума, її властивості і застосування. Фрикційні матеріали. 

Поняття про технологію виготовлення гумових виробів. 

Лакофарбні матеріали, їх призначення і застосування. 

Фрикційні матеріали, їх властивості га застосування. 

Технологія одержання виробів. 

3. ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО 



Ливарний модельний комплект, його призначення і матеріал. Формувальні та стрижневі 

суміші, склад і вимоги, пропоновані до них. Готування формувальних і стрижневих сумішей. 

Формування. Способи виготовлення форм. Разові та постійні форми. Ручне формування. 

Машинне формування. 

Метали та сплави, застосовувані в ливарному виробництві. Вимоги до ливарних 

матеріалів. Плавильні агрегати: вагранка, електричні печі, будова і робота. Заливання форм. 

Вибивка виливків з форм і їхнє очищення. 

Види браку в ливарному виробництві та способи їх попередження. 

Сутність лиття за виплавлювальними моделями в оболонкові форми, у металеві форми, 

підтиском. Відцентрове лиття. Переваги та недоліки.  

Лабораторно – практична  робота №4 Виготовлення виливків у разових формах. 

4. ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ 

Вплив температури га хімічного складу на пластичність металів,. Холодна і гаряча 

обробка металів тиском. Нагрівання металу. Температурний інтервал обробки металів тиском, 

тривалість і час нагрівання. Нагрівальні пристрої. 

Прокат металів. Типи прокатних станів. Сортимент прокату і його маркування. 

Застосування прокату в машинобудуванні, 

Волочіння і пресування. Технологія процесів волочіння і пресування. 

Вільне кування. Основні операції та інструмент і пристосування вільного кування. Ручне 

і машинне вільне кування. Кувальні молоти, їх будова і робота. Застосування вільного кування в 

ремонтному виробництві. 

Об'ємне штампування. Гаряче об'ємне штампування і його переваги в порівнянні з 

вільним куванням, Деталі машин, виготовлені штампуванням. Штампування у відкритих і 

закритих штампах. Листове штампування. Холодне штампування листового матеріалу. Операції 

листового штампування. Деталі машин, виготовлені холодним листовим штампуванням. Загальні 

відомості про карбування. 

5. ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО 

5.1. Загальні відомості про зварювальне виробництво. Дугове зварювання і різання 

металу. Газове зварювання і різання металів 

Сутність процесу зварювання. Роль зварювання і наплавлення в машинобудуванні та 

ремонтному виробництві. Зварювання тиском і плавленням. Металургійні процеси при 

зварюванні. Зварювальні напруги та деформації, причини їх появи, методи зменшення. Види 

зварних швів і з'єднань, їх позначення на кресленнях. Зварюваність етапі," чавуну, міді та її 

сплавів, алюмінію і його сплавів. 

Матеріали для газового зварювання і різання: горючі гази, присадний дріт, флюси. 

Устаткування і пристосування для газового зварювання і різання: ацетиленові генератори, 

редуктори, пальники, різаки, балони, шланги, їх будова і робота. Газове полум'я і його 

характеристика Методи та техніка газового зварювання і різання. 

Особливості зварювання чавуну та легованих сталей. 

Зварювальна електрична дуга й умови її виникнення Особливості горіння дуги при 

постійному та змінному струмі. 

Устаткування для електродугового зварювання змінним і постійним струмом: генератори, 

випрямлячі, трансформатори, їх будова і робота. Пристосування для електродугового 

зварювання. Електроди для електродугового зварювання і наплавлення, їхнє маркування. Методи 

виготовлення електродів. 

Дугове зварювання та різання. Вибір режимів дугового зварювання та різання. 

Технологія дугового зварювання та різання металів. 

 

Лабораторно – практична  робота №5. Розробка технології ручного електродугового 

зварювання. Розробка технології газового зварювання і різання. 

5.2. Спеціальні методи зварювання 

Контактне електричне зварювання. Застосування контактного зварювання в 

машинобудуванні. 



Автоматичне електродугове зварювання під флюсом. Зварювання в середовищі захисних 

газів. Поняття про електрошлакове зварювання, зварювання трифазною дугою, електронним 

променем, ультразвукове зварювання, зварювання тертям. 

Контроль зварювання. Методи контролю зварних швів. 

Застосування зварювання при ремонті техніки. Наплавлення зношених деталей. 

6. ОСНОВИ: СЛЮСАРНОЇ ОБРОБКИ 

Стан і перспективи розвитку техніки слюсарної обробки. Робоче місце й організація праці 

слюсаря. 

Розмітка і її призначення. Інструменти та пристосування, застосовувані при розмітці. 

Основні етапи розмітки. Розмітка за шаблонами виробом і кресленням. 

Рубання металу, інструмент для рубання і прийоми користування ним Рубання в лещатах, 

на плиті та на ковадлі. Механізація процесу рубання. 

Виправлення і гнуття металу, застосовувані інструменти і устаткування. Різновидності 

процесів виправлення і гнуття. Навивання пружин. Різання металу, застосовувані інструменти та 

устаткування. Будов; слюсарної ножівки та правила користування нею. Різання металу ножицями 

Прийоми різання різних заготовок. Механічна ножівка. 

Поняття про обпилювання. Конструкція і класифікація напилків Вибір напилка. Правила 

поводження і догляд за напилками. Прийоми ті правила обпилювання. Механізація 

обпилювальних робіт. 

Слюсарна обробка отворів, застосовувані інструменти т; пристосування. Зенкерування, 

зенкування і розвертання отворів. Причині поломки свердла. Брак при обробці отворів. 

Загальні поняття про різьбу і її елементи. Види і призначення різьби .Інструменти для 

нарізування різьби. Підбір свердла для свердління отвору під різьбу і вибір діаметра стержня при 

нарізуванні зовнішньої різьби Прийоми нарізування різьби: Механізоване нарізування різьби. 

Брак по нарізуванні різьби і способи його попередження. 

Загальні поняття про клепання. Заклепки та заклепкові з'єднанню Інструмент і 

пристосування для клепальних робіт. Ручне і механічне клепання. 

Поняття про шабрування. Інструменти та пристосуванню застосовувані при шабруванні. 

Прийоми шабрування різних поверхонь. Механізоване шабрування Контроль точності 

шабрування. 

Притирання і доводка, їх призначення та застосування. Притири і абразивні матеріали. 

Притирання плоских, циліндричних і конічних поверхонь. Механізація притирання. 

Полірування. 

Поняття про паяння і лудіння. Паяльники і паяльна лампа. Припої та флюси. Паяння 

м'якими і твердими припоями. Паяння алюмінію. Прийоми лудіння. 

Загальні поняття про слюсарно-складальні роботи. Безпека прані 

7. МЕХАНІЧНА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ РІЗАННЯМ 

 

7.1. Основи теорії різання 

Рухи робочих органів металорізальних верстатів. Основні види обробки металів різанням. 

Поверхні оброблюваної деталі. Частини й елементи прохідного токарного різця. Координатні 

площини для визначений кутів різця. Кути прохідного токарного різця, призначення кутів Іі їх 

числові значення. Елементи режиму різання. Процес стружкоутворення при різанні 

конструкційних матеріалів. Усадка стружки. Зміцнення металу (явище наклепу). 

Наріст і його вплив на процес; різання. Види стружок,, Площа зрізу й обсяг знятої стружки 

при точінні. 

Теплові явища в процесі різання. Знос різців і методи його оцінки Мастильно-охолоди і 

рідини і їх не підведення в зону різання. 

Сили, що діють на різець у процесі різання. Фактори, що впливають на зусилля різання. 

Швидкість різання і фактори, що впливають на неї. Потужність різання і потужність приводу 

верстата при точінні. Вибір режиму різання і швидкісне різання металів. 

Лабораторно – практична  робота №6 Токарні різці. 

7.2. Класифікація та механізми металорізальних верстатів 

Класифікація металорізальних верстатів. 



Види приводів у металорізальних верстатах. Ряди частот обертання шпинделя і подач у 

верстатах. Види передач і визначення передаточні-відношень. Елементарні механізми верстатів. 

Поняття про кінематичну схему верстата та рівняння кінематичного балансу. Паспорт верстат 

Фундаменти для верстатів. Монтаж і випробування верстатів. 

Техніка безпеки під час роботи на. металорізальних верстатах. 

7.3. Обробка на токарних верстатах 

Будова універсального токарно-гвинторізального верстата, призначення основних вузлів. 

Кінематична схема токарно-гвинторізального верстата. Загальне рівняння кінематичних 

ланцюгів головного руху та подачі. 

Токарні різці й інструмент для нарізування різьб. Різці для швидкісного точіння. 

Пристосування для токарних верстатів. Основні роботи, щ виконуються на токарних 

верстатах. Налагодження і настроювання верстата. Досвід роботи. 

Лабораторно – практична  робота №7 Вивчення токарно – гвинторізного верстата 16К20 

7.4. Обробки на свердлильних і розточувальних верстатах 

Процес свердління й особливості процесу стружкоутворення при свердлінні. Спіральне 

свердло, його частини і геометрія загострення. Сили що діють на свердло в процесі різання. 

Швидкість і потужність різання при свердлінні. 

Призначення й область застосування свердлильних і розточувальних верстатів. 

Будова вертикально-свердлильного верстата і призначення його основних вузлів. 

Кінематична схема вертикально-свердлильного верстата Розточувальні верстати, застосовувані 

в сільськогосподарських ремонтний майстернях. Радіально-свердлильні верстати. 

Пристосування для свердлильних і розточу зальних верстатів. 

Роботи, виконувані на свердлильних і розточувальних верстатах. 

Лабораторно – практична  робота №8. Вивчення вертикально – свердлильного верстата 

7.5. Обробка на стругальних, довбальних і протяжних верстатах. 

Особливості процесу різання при струганні і довбанні. 

Стругальний і довбальний різці Призначення й застосування  стругальних і довбальних 

верстатів. Будова поперечно-стругального 

верстата, основні вузли і їхнє призначення. Кінематична схема поперечно стругального 

верстата. Особливості конструкції довбального і повздовжньо-стругального верстатів. 

Пристосування, що використовуються при роботі на поперечно-стругальних і довбальних 

верстатах. Основні роботи, виконувані на верстатах цієї групи. 

Протяжні верстати, інструменти та основні роботи. Прошивання. 

7.6. Обробка на фрезерних верстатах 

Особливості процесу фрезерування. Основні тини фрез. Геометричні параметри ріжучої 

частини фрези. Фрезерування за подачею та проти подачі. Режими різання при фрезеруванні. 

Сили, що діють на фрезу і заготовку в процесі фрезерування. Швидкість різання при 

фрезеруванні та фактори, що впливають на неї. Крутий момент на шпинделі та потужність 

різання при фрезеруванні. 

Призначення і застосування фрезерних верстатів. Будова універсального горизонтально-

фрезерного верстата, його основні вузли і їхнє призначення. Кінематична схема горизонтально 

фрезерного верстата. Особливості конструкції універсальних вертикально-фрезерних верстатів. 

Призначення і пристосування для фрезерних верстатів. Роботи, виконувані на фрезерних 

верстатах. 

Методи нарізування зубів зубчастих коліс. Дискові та кінцеві модульні фрези, черв'ячні 

фрези. Ділильні головки. Будова універсальної ділильної головки. Безпосередній, простий і 

диференціальний способи ділення. Настроювання ділильної головки для фрезерування зубчастих 

коліс. 

Лабораторно – практична  робота №9 Вивчення фрезерного верстата. 

7.7. Обробка на шліфувальних верстатах 

Особливості процесу різання при шліфуванні. Абразиви інструмент: матеріал, 

зернистість, зв'язки, твердість, структура. Фор шліфувальних кругів. Маркування кругів. Вибір 

шліфувальних круг Випробування, балансування і правка кругів. 

Схеми шліфування і класифікація шліфувальних верстатів. Елемент режиму різання при 

круглому зовнішньому шліфуванні в центрах. Сили різання і потужність.  



Будова і робота круглошліфувального верстата. Короткі відомості про конструкцію та 

роботу внутрішньо-шліфувального, плоскошліфувального безцентрово-шліфувального, 

заточувального, вертикально-хонінгувального верстатів. Пристосування, застосовувані під час 

роботи на шліфувальних верстатах. Основні види шліфувальних робіт.  

Поняття про методи остаточної обробки деталей абразивні інструментом: хонінгування, 

суперфінішування, ультрафінішування притирання і полірування. Досвіт роботи. 

Лабораторно – практична  робота №10 Вивчення шліфувального верстата. 

7.8. Обробка поверхні деталей без зняття стружки.  

Сутність методів обробки деталей пластичним деформуванням (обкатування поверхні 

роликами чи кульками, вигладжування поверх дорнування, дробоструминне зміцнення). 

Особливості та переваги електрофізичних і електрохімічних мето, обробки металів. 

Електромеханічні й електроерозійні методи обробки електроерозійний, електроіскровий, 

електроімпульсний, аноди механічний, електроконтактний і ультразвуковий. 

7.9 Обробка деревини та пластмас 

Електрохімічна обробка металів. Обробка лазерами, електрони променем і плазмою. 

Особливості різання деревини. Основні операції та застосовуваний інструмент. Будова 

деревообробних верстатів. Обробка пластмас різанням. 

 

 
8. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ї ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ 

8.1. Проектування технологічного пронесу механічної обробки. Технічне 

нормування технологічної о процесу механічної обробки 

Основні види виробництва та їх коротка техніко-економічна характеристика. 

Поняття про технологічний процес на машинобудівному заводі, Технологічний процес 

механічної обробки й елементи його структури. 
Загальні поняття про правила встановлення деталей на верстатах при обробці. Поняття 

про бази. Основні правила вибору баз і вплив правильного базування на точність обробки. 
Вихідні дані для, проектування технологічного процесу. Основні фактори., що впливають на 
побудову технологічного процесу. Поняття про технологічність конструкції машини і її деталей. 
Рекомендована послідовність операцій і переходів. Поняття про концентрацію та диференціацію 
операцій технологічного процесу і техніко-економічне значення нього заходу.. Види заготовок 
та їх техніко-економічні характеристики. Поняття про припуск на механічну обробку. 
Економічне значення правильного вибору припусків і допусків на проміжні (технологічні) 
розміри. Основні форми технологічної документації за стандартом ССТД. Практичне значення 
технічного нормування., Технічна норма часу, її структура й обчислення. Особливості 
нормування робіт на металорізальних верстатах. Таблиці норми часу. Залежність норми часу від 
раціонального вибору режиму різання. Способи підвищення продуктивності праці. 



8.Тематичне планування навчальної дисципліни (стркутура дисципліни) 

 

Назва розділу і теми Кількість годин 

 

 
Всього аудиторні ЛПЗ 

самостійне 

вивчення 

1.Основи виробництва чорних і кольорових 

металів 
    

Виробництво чавуну. Виробництво сталі 4 2  2 

Виробництво кольорових металів 4 2  2 

2. Основи матеріалознавства     

Будова і властивості металів 6 2 2 2 

Основи теорії сплавів 6 2 2 2 

Властивості та діаграма стану 

залізовуглецевих сплавів 
4 2  2 

Чавуни Вуглецеві сталі Леговані сталі 6 2 2 2 

Основи термічної та хіміко - термічної 

обробки сталі 
4 2  2 

Сплави кольорових металів.Порошкові 

матеріали.Корозія металів Неметалеві 
конструкційні матеріали 

4 2  2 

Всього з  двох розділів 38 16 6 16 

3.Ливарне виробництво 8 4 2 2 

4.Обробка металів тиском 4 2  2 

5.Зварювальне виробництво     

Загальні відомості про зварювальне 

виробництво 
4 2 

 2 

Газове зварювання і різання металів Дугове 

зварювання і різання металу 
6 2 

2 2 

Спеціальні методи зварювання 4 2  2 

6.Основи слюсарної обробки 9 6  3 

7.Способи обробки металів     

Основи теорії різання Класифікація та 
механізми металорізальних верстатів 

6 2 2 2 

Обробка на токарних верстатах 6 2 2 2 

Обробка на свердлильних і 
розточувальних верстатах 

6 2 2 2 

Обробка на стругальних довбальних і протяжних 

верстатах. 
5 2  3 

Обробка на фрезерних верстатах 6 2 2 2 

Обробка на шліфувальних верстатах 6 2 2 2 

Обробка поверхні деталей без зняття стружки 4 2  2 

Обробка деревини та пластмас 4 2  2 

8.Основи проектування і технічне 

нормування технологічного процесу 

механічної обробки 

    

Проектування технологічного процесу механічної 

обробки.Технічне нормування технологічного 

процесу механічної обробки 

4 2  2 

Всього  82 36 14 32 

Разом з дисципліни 120 52 20 48 

 

 

 



9.Планування лабораторно - практичних занять 

  № 
    п/п Назва теми 

К-сть 

годин на 
практичне 

заняття 

Теми практичних занять Література 
Дата 

проведення 

1 
Будова і 

властивості металів 2 
Лабораторно-практичне заняття 
Визначення твердості металів. 

Методичні 

рекомендації 

 

2 
Основи теорії 

сплавів 2 
Лабораторно-практичне заняття 

Макро – мікро аналіз 
Методичні 

рекомендації 

 

3 Леговані сталі 2 
Лабораторно-практичне заняття 
Маркування сталей і чавунів. 

Методичні 

рекомендації 
 

4 
Ливарне 

виробництво 
2 

Лабораторно-практичне заняття 
Виготовлення виливків у разових 

формах 

Методичні 

рекомендації 

 

5 

Газове 
зварювання і 

різання металів  
2 

Лабораторно-практичне заняття 
Розробка технології ручного 

електродугового зварювання.Розробка 
технології газового зварювання і 

різання.  

Методичні 

рекомендації 

 

6 

Основи теорії 
різання 

Класифікація та 
механізми 

металорізальних 
верстатів 

2 
Лабораторно-практичне заняття 

Токарні різці. 

Методичні 

рекомендації 

 

7 
Обробка на 

токарних верстатах 
2 

Лабораторно-практичне заняття 
Вивчення токарно-гвинторізального 

верстата 

Методичні 

рекомендації 

 

8 

Обробка на 
свердлильних і 
розточувальних 

верстатах 

2 

Лабораторно-практичне заняття 
Вивчення конструщії і керування 

вертикально-свердлильним верстатом 
Вибір пристроїв інструмента та 

режиму різання. 

Методичні 

рекомендації 

 

9 

Обробка на 
фрезерних 
верстатах 

2 

Лабораторно-практичне заняття 
Вивчення будови та роботи фрезерного 

верстата. 

Методичні 

рекомендації 

 

10 

Обробка на 
шліфувальних 

верстатах 
2 

Лабораторно-практичне заняття 
Вивчення будови шліфувального 

верстата. 

Методичні 

рекомендації 

 

 Всього 20    

 

 

10.Планування самостійної роботи 

 

№ п/п Назва теми та зміст самостійної роботи 
Час виділений на 

опрацювання теми 

Форма 

контролю 

1 
Основи виробництва чорних і кольорових 

металів 
4 

 

2 Основи матеріалознавства 12  

3 Ливарне виробництво 2  

4 Обробка металів тиском 2  

5 Зварювальне виробництво 6  

6 Основи слюсарної обробки 6  

7 Способи обробки металів 17  

8 
Основи проектування і технічне нормування 

технологічного процесу механічної обробки 
2  

 Всього 48  



 

 

11.Форми організації навчання 

Основними формами організації навчання під час вивчення дисципліни  є лекції, з 

використанням мультимедійних засобів навчання, лабораторні та практичні заняття, 

підготовка рефератів, доповідей на щорічні студентські конференції, консультації, 

самостійна робота здобувачів освіти. 

Відповідно до вище зазначених форм організації навчання формами контролю 

засвоєння програми є: самоконтроль, написання контрольних робіт, реферату, виконання 

індивідуальних практичних та розрахунково-графічних завдань та екзамен за період 

вивчення дисципліни. 

Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів, які 

використовуються при вивченні дисципліни: 

1.В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні         

(ілюстрація, демонстрація). 

2. В аспекті логічності та мислення: пояснювально - ілюстративні

 (презентація); репродуктивні (короткі тестові контрольні). 

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; 

самостійна робота під керівництвом викладача. 

4. В аспекті діяльності в колективі: методи стимулювання (додаткові оцінки за 

реферати, статті, тези). 

Засоби діагностування результатів навчання 

Контрольні заходи, які проводяться в коледжі визначають відповідність рівня 

набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів 

щодо фахової передвищої освіти і забезпечують своєчасне коригування освітнього 

процесу. 

Вхідний контроль проводиться перед вивченням предмету з метою визначення рівня 

підготовки студентів з відповідних дисциплін, які формують базу для його опанування. 

Вхідний контроль проводиться на першому занятті по питаннях, які відповідають програмі 

попередньої дисципліни. Результати вхідного контролю враховують при коригуванні 

завдань для самостійної роботи студентів. 

Поточний контроль проводиться викладачами у ході аудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів освіти за 

визначеною темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку 

між викладачами та студентами, управління навчальною мотивацією студентів. 

Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для 

коригування методів і засобів навчання, - так і студентами – для планування самостійної 

роботи. Особливим видом поточного контролю є підсумковий контроль за контрольними 

роботами, захист лабораторних та практичних робіт і РГР. Поточний контроль може 

проводитися у формі усного опитування, письмового експрес-контролю, виступів 

студентів при обговоренні теоретичних питань, а також у формі комп’ютерного тестування. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для 

визначення підсумкової оцінки з дисципліни при рубіжному контролі за теми. 

Семестровий контроль з дисципліни проводи освітнього процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни згідно з діючим 

Положенням про екзамени та заліки в ВСП «»Любеівський ТФК ЛНТУ. 

Форма проведення семестрового контролю є комбінованою (частково усна - при 

проведенні співбесіди, частково письмова - при відповідях на теоретичні питання та 

виконання розрахунків), зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань), 

критерії оцінювання визначаються рішенням ЦМК у НМК дисципліни «опір матеріалів» й 

доводяться до відома студентів. 

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до систематичної 

проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої лекції, встановити ступінь 

засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для сприйняття студентів розділи з наступним 



роз'ясненням їх. 

 

 

Контроль у позааудиторний час: 

1. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури. 

2. Перевірка і оцінка рефератів   по   частині лекційного курсу, який самостійно                                   пророблюється. 

3. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

Консультації. Мета консультацій - допомогти здобуавачам освіти розібратись у 

складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно розібратись не можуть. 

Одночасно консультації надають можливість проконтролювати знання студентів, скласти 

правильнее уявлення про перебіг і результати навчальної роботи. 

 
12.Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

Контроль навчальної роботи здобувачів освіти і оцінювання здійснюються за 4-

бальною (традиційною) шкалою: 

 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі 
елементи навчального матеріалу та викопує зі значними 
труднощами окремі елементи практичних завдань. Під час відповіді і   
при  виконанні   практичних   завдань  припускається   суттєвих  
помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та 
виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 
помилками дає визначення основних понять. Може частково 
аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. 
Користується окремими видами технічної і конструктивно-
технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 
завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і 
графічній формах та застосовує його при виконанні практичних 
завдань як в типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає 
визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує 
інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 
логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з 
типовим алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено 
користується довідковою інформацією. При відповіді та виконанні 
практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які може 
виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 
застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені 
навчальною програмою. Відповідь студента повна, правильна, 
логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє 
самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, 
оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 
міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. 
Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням 
типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

 

13.Політика навчальної дисципліни 
Активна участь здобувачів на практичних та лабораторних заняттях під час 

опитування, відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, 

своєчасність виконання РГР, самостійної роботи, заохочення здобувачів до науково-

дослідної роботи. 



Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного 

заняття, здобувач презентує виконані завдання під час консультації викладача. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не допустимо 

порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та 

оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну доброчесність у 

Відокремленому структурному підрозділі «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87

%d 0%bd%d0%b0 

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1 

%96%d1%81%d1%82%d1%8c/ 

Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може здійснюватися 

з використанням технологій дистанційного навчання коледжу; з метою контролю 

виконання завдань екзамену в дистанційній формі викладач має право протягом усього 

заходу користуватись засобами інформаційно-комунікаційного зв’язку, які дозволяють 

ідентифікувати здобувача освіти (Zoom, GoogleMeet, Viber тощо). 

 

14. Рекомендована література 

 

1. Гуляев, А.П. Металознавство: підручник для внз / А.П.Гуляев. - М.: Металургія, 1986.- 

541 с. 

2. Мозберг, Р. К. Матеріалознавство: підручник для внз / Р. К.Мозберг. - М.: Металургія, 

1991. - 500 с. 

3. Лахтин, Ю.М. Основи металознавства : підручник для внз / Ю.М.Лахтин. - М.: 

Металургія, 1988. - 400 с. 

4. Новиков, И.И. Теорія термічної обробки : підручник для внз / И.И.Новиков. - М.: 

Металургія, 1988. - 479 с. 

5. Конструкційні матеріали: Довідник / під ред. Б.Н.Арзамасова. - М.: Машинобудування, 

1990. - 687 с. 

6. Арзамасов, Б.Н. Матеріалознавство: підручник для внз / Б.Н.Арзамасов. - М.: 

Машинобудування, 1986. - 383 с. 

7. Башнин, Ю.А. Технологія термічної обробки / Ю.А.Башнин, Б.К.Ушаков, А.Г.Секей. - 

М.: Металургія, 1986. - 424 с. 

8. Гольдштейн, М. И. Спеціальні стали / М. И. Гольдштейн, С. В. Грачев, Ю.Г.Веслер. - 

М.: металургія, 1985. - 407 с. 

9. http://www.ltklntu.org.ua/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%

d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%96-

%d1%82%d0%ba%d0%bc/ 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%25d
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%25d
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