
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 
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ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 
 

Силабус дисципліни 
“МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ” 
 

1. Профіль дисципліни 
 
 
 

Кафедра 
машиновикористання та 
сервісу технологічних 

систем 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 20 “Аграрні науки та продовольство” 
Спеціальність: 208 “Агроінженерія” 
Освітньо-професійна програма: “Агроінженерія” 
Кількість кредитів – 5,0 
Загальна кількість годин – 150 
Рік підготовки, семестр – 2-й рік, 3-й семестр 
Компонент освітньої програми: обов’язкова  
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська  

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Куликівський Володимир Леонідович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-
fakultet/m-about-mmests/m-sklad-mmests/kulikivskij-
volodimir-leonidovich 

Контактна інформація +38 (097)-648-45-75, kylikovskiyv@ukr.net 
Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=903 

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber, Messenger, 
 щовівторка та щочетверга  з 15.00 до 17.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

Матеріалознавство належить до пріоритетних напрямів сучасної науки, що вивчає 
будову, структуру, властивості матеріалів та зв'язок між ними, досліджує залежність 
будови і властивості від методів виробництва та обробки матеріалів, а також їх зміну під 
впливом зовнішніх чинників: силових, термічних, радіаційних та ін. 

З розвитком науки і техніки перелік використовуваних матеріалів доповнюють нові 
матеріали з оптимальними властивостями – магнітні, теплофізичні, тугоплавкі, 
напівпровідникові, полімерні, тощо. Технологія конструкційних матеріалів знайомить із 
закономірностями технологічних процесів, способами їх оптимізації, дозволяє 
орієнтуватися в основних напрямах науково-технічного прогресу. 

Завданнями дисципліни є: 
- надати інформацію з теоретичних основ будови та виробництва чорних і 

кольорових металів; 
- розкрити основні закономірності зміни властивостей і структури матеріалів під 

дією термічного, хімічного або механічного впливу; 
- надати інформацію з методів зміни властивостей матеріалів; 
- надати інформацію з сучасних технологій виготовлення деталей машин; 



- навчити студента методиці вибору раціональних способів і розробки 
технологічних процесів виробництва деталей машин; 

- надати вимоги до оформлення технологічної документації. 
 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей оволодіння знаннями про конструкційні матеріали та їх властивості, 
основні технологічні методи виготовлення деталей. Відкрити фізичну суть явищ, які 
проходять у матеріалах при дії на них різних факторів в умовах виробництва та 
експлуатації, їх вплив на властивості металів, навчити теорії та практиці термічної 
обробки та іншим способам зміцнення, які дають високу надійність та довговічність 
деталям машин. 

Компетентності освітньої програми: 
1) Інтегральна компетентність:  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі  

агропромислового виробництва, що передбачає застосування певних знань та вмінь, 
технологічних методів та прийомів і характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов.  

2) Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (ФК): 
СК 01. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних 

характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних процесів 
аграрного виробництва.  

СК 03. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; 
матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови, та теорії 
сільськогосподарської техніки. 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 30 6 
Практичні / лабораторні 34 8 
Самостійна робота 86 136 

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни – змішаний (поєднання традиційних форм 
навчання з елементами електронного навчання через систему Moodle).  

Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного та дистанційного 
форматів викладання дисципліни. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 
Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 5 
1 Т1 Сучасне металургійне виробництво. Виробництво чавуну. 2  
2 Т2 Виробництво сталі і кольорових металів. 4  
3 Т3 Загальні поняття про метали. Теорія сплавів.  4 2 



1 2 3 4 5 
4 Т4 Залізовуглецеві сплави. 2 2 
5 Т5 Леговані сталі, кольорові метали та сплави. 4  
6 Т6 Термічна обробка металів і сплавів. 4  
7 Т7 Фізичні основи процесу різання металів.  2  
8 Т8 Будова різального інструменту. 2  
9 Т9 Класифікація металорізальних верстатів. Токарно-гвинторізні 

верстати. 4 2 

10 Т10 Верстати фрезерної групи і роботи на них.  2  
Разом: 30 6 

 
 

Теми лабораторних занять 

№
 з

/п
 

Те
ма

 
 Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Вихідні матеріали та продукти доменного виробництва. 2  

2 Т2 Вихідні матеріали і продукти виробництва сталеплавильних, 
прокатних та ковальсько-пресових цехів. 2  

3 Т3 Макроструктурний аналіз металів та сплавів. 2  
4 Т3 Визначення твердості металів та сплавів. 2 2 
5 Т4 Аналіз стану діаграми сплавів «Залізо-цементит». 4 2 
6 Т5 Класифікація та маркування сталей і чавунів. 4  

7 Т5 Мікроаналіз вуглецевих сталей та чавунів у рівноважному 
стані. 2  

8 Т6 Термічна обробка вуглецевої сталі. 4  
9 Т7 Вивчення конструкції токарних різців. 2 1 
10 Т8 Вивчення конструкції свердел, зенкерів, розверток. 2 1 

11 Т9 Складання кінематичних схем та налагодження токарно-
гвинторізних верстатів. 4 1 

12 Т9 Налагодження токарно-гвинторізного верстата на 
нарізування різьби підвищеної точності. 2 1 

13 Т10 Вивчення конструкції і налагодження горизонтально-
фрезерного верстата 6Н81 та ділильної головки УДГ-160. 2  

Разом: 34 8 
 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 

М
ак

си
ма

ль
на

 
кі
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кі

ст
ь 
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лі

в 
за

 
1 

за
ня

тт
я 

 
 

Загальна система 
оцінювання 

 

1 2 3 
Лекції 1,0 15 
Лабораторні роботи 1,5 25,5 
Самостійна робота 0,17 7,5 
Модульна контрольна робота 12 12 



1 2 3 

Умови допуску до підсумкового 
контролю 

Максимальна кількість балів становить 60. 
Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60% від максимальної 
кількості балів, отриманих під час 
вивчення дисципліни – 36 балів. 

Критерії оцінювання 
Участь у роботі впродовж 

семестру/екзамен 
60/40 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
Програмні результати навчання: 
ПР 07. Розв’язувати складні інженерно-технічні задачі, пов’язані з 

функціонуванням сільськогосподарської техніки та технологічними процесами 
виробництва, зберігання, обробки та транспортування сільськогосподарської продукції. 

ПР 14. Відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з вимогами 
системи конструкторської документації. Застосовувати вимірювальний інструмент для 
визначення параметрів деталей машин.  

 
7. Пререквізити 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
- студент повинен знати: 

загальні відомості про виробництво чорних та кольорових металів;  
будову і класифікацію, позначення та галузь застосування конструкційних 

матеріалів;  
характеристику основних неметалевих матеріалів;  
основні зв'язки між складом, структурою і властивостями металів, сплавів, а також 

закономірності їх зміни під дією термічного, хімічного або механічного впливу;  
основні технологічні процеси виробництва деталей;  
закономірності різання конструкційних матеріалів інструментом, будову та 

налагодження металорізальних верстатів; 
- студент повинен вміти: 

визначати основні механічні властивості матеріалів;  
вибирати необхідний конструкційний матеріал для виготовлення деталей, 

визначати вид і встановлювати режими термічної обробки для отримання відповідних 
властивостей;  

вибирати раціональний спосіб, обладнання та режими для виготовлення виробів і 
заготовок;  

вибирати раціональний спосіб механічної обробки деталей, розраховувати та 
призначати раціональні режими обробки. 
 

8. Політики дисципліни 
Політика курсу: 
 курс передбачає індивідуальну та групову роботу;  
 середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики;  



 усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
термін;  

 якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує 
виконані завдання під час консультації викладача;  

 під час роботи над індивідуальними науково-дослідними завданнями та 
проектами не допустимо порушення академічної доброчесності;  

 презентації та виступи мають бути авторськими оригінальними. 
 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Лабораторні роботи проводяться у 
аудиторіях, лабораторіях з належним обладнанням, методичним забезпеченням та 
довідковою інформацією (схеми, плакати, нормативи, каталоги, технічні характеристики). 

 
10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 
1. Атаманюк В.В. Технологія конструкційних матеріалів / В.В. Атаманюк. – К: 

Кондор, 2006. – 528 с.  
2. Матеріалознавство: підруч. / М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, Т.С. Климова, І.Г. 

Черниш. – К.: НАУ, 2012. – 492 с. 
3. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Підручник / В.Ф. 

Ясюк, П.П. Тонкоглас, В.В. Мартинюк. –  К.: Вища освіта, 2005. – 528 с. 
4. Журавлев Л.Г. Физические методы исследования металлов и сплавов / Л.Г. 

Журавлев, В.И. Филатов. – Челябинск: Из-во ЮУрГУ, 2004. – 157 с.  
5. Кузін О.А. Металознавство та термічна обробка металів / О.А. Кузін, Р.А. 

Яцюк. – Львів: Афіша, 2002. – 304 с. 
6. Матеріалознавство: підручник / С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна, А.О. Мовлян, 

E.I. Плешаков; за ред. проф. С.С. Дяченко. – Харків: ХНАДУ, 2007. – 440 с. 
7. Металознавство: підручник / О.М. Бялік, В. С. Черненко. - 2-ге вид., перероб. і 

доп. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. – 384 с. 
8. Пахолюк А.П. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: посібник / А.П. 

Пахолюк, О.А. Пахолюк. – Львів: Світ, 2005. – 172 с. 
9. Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: 

підручник / В.В. Попович. – Львів: Світ, 2006. – 624 с. 
10. Попович В. Технології конструкційних матеріалів і матеріалознавство: 

Навчальний посібник / В. Попович, В. Голубець. – Суми: Університетська книга, 2012. – 
Книга ІІ. – 260 с. 

11. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / М. А. Сологуб, І. О. 
Рожнецький, О. І. Некоз та ін.; За ред. М. А. Сологуба. -2-ге вид., перероб. і допов. – К.: 
Вища шк., 2002. – 374 с. 

12. Хільчевський В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: 
Навч. посібник / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, В.О. Степаненко, К.Г. Лопатько. – 
К.: Либідь, 2002. – 328 с. 

Допоміжна 
13. Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і 

матеріалознавства: Посібник / А.С. Опальчук, О.О. Котречко, Л.Л. Роговський. – К.: Вища 
школа, 2006. – 287 с.  

14. Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із застосуванням 
комп'ютерних технологій навчання: підручник / Ю.М. Таран, Є.П. Калінушкін, В.З. 
Куцова; під ред. Ю.М. Тарана .– Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2002. – 360 с. 

15. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фізика 
конденсованого стану матеріалів» / укладачі: Т.П. Говорун, В.О. Пчелінцев. – Суми: Вид-



во СумДУ, 2011. – 28с. 
16. Пчелинцев В.А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

курсу «Физические свойства и методы исследования металлов» / В.А. Пчелинцев. – Сумы: 
Изд-во СумГУ, 2007. – 75 с.  

17. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: підручник для 
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / За ред. А.С. Опальчука. – Ніжин: 
ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 792 с. 

 
 

 


