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Кафедра  металознавства та термічної обробки 

І. Загальні відомості 

Навчальна дисципліна ―Металознавство‖ належить до нормативних професійно-орієнтованих 

дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напрямку 0901 ―Інженерне 

матеріалознавство‖ спеціальності 7.090103 – ―Композиційні та порошкові матеріали, покриття‖ та 

спеціалізації 7.090103.01 ―Порошкова металургія‖. 

 Вивчення цієї дисципліни повинно передувати глибоке засвоєння таких загально-наукових та 

професійно-орієнтованих дисциплін, як ―Вища математика‖, ―Фізика‖, ―Хімія‖, ―Інформатика та 

обчислювальна техніка‖, ―Фізична хімія‖, ―Теоретична та прикладна механіка‖, ―Кристалографія, 

кристалохімія та мінералогія‖, ―Технологія виробництва та обробки матеріалів‖. 

У багатоступеневій системі вищої освіти, перехід на яку передбачено ―Законом про освіту‖ 

України, цей курс віднесено на початковий етап формування бакалавра ―Інженерне 

матеріалознавство‖. 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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4 НП-07 5/180 36/2 - 36/2 108 1 реферат іспит 

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою вивчення дисципліни є створення у студентів чітких уявлень про взаємозв‘язок між 

хімічним складом, структурою та властивостями металів, сплавів та про закономірності їхньої зміни 

під впливом різних видів обробок. 

 В даному курсі розглядається фізико-хімічна природа процесів при формуванні структури 

металів при кристалізації, пластичній деформації, а також внаслідок фазових перетворень в 

твердому стані. Розглядаються технологічні, механічні та інші властивості сталей та чавунів, 

принципи раціонального вибору металів і сплавів для виробів, що працюють в заданих умовах, 

принципи вибору режимів термічної та хіміко-термічної обробок. Окремими розділами 

розглядаються геометричні основи побудови потрійних діаграм стану та їх аналіз, а також 

різновиди, властивості, маркировка  та застосування кольорових металів та сплавів.   

 Основними завданнями дисципліни є: 

- вивчення основ наукового металознавства та основ аналізу подвійних та потрійних діаграм 

стану; 

- встановлення взаємозв‘язків між хімічним, фазовим складом, структурою  та властивостями 

сплавів на основі заліза, міді, алюмінію тощо; 

- вивчення основ легування сталей і вплив легування на властивості сталей   і сплавів; 

 Основними знаннями та уміннями, набутими студентами при вивченні дисципліни є: 

З н а н н я: 

- закономірностей формування структури металів і сплавів при кристалізації,  пластичному 

деформуванні тощо; 

- впливу структури на фізико-механічні властивості металів із урахуванням  умов експлуатації 

виробів з таких металів і сплавів; 

- основних принципів легування сталей та визначення основних областей  їх використання у 

відповідності з отриманими структурами та властивостями. 

У м і н н я: 

- раціонально обирати для виробів метали, сплави; 

- досліджувати структуру та механічні властивості металів та сплавів; 



- прогнозувати властивості та сфери використання сплавів в залежності від їх фазового складу та 

структури. 

IV. Зміст кредитного модуля 

Найменування розділів Розподіл навч.часу, годин 

Всього   Лекцій  Лаборатор.         С Р С  

В с т у п 1 1 - - 

1.Атомно-кристалічна будова  

   металів 

12 2 4 6 

2.Кристалізація металів 20 2 4 14 

3.Пластична деформація та  

   рекристалізація 

13 3 2 8 

4.Фази в металевих сплавах 8 2 - 6 

5.Діаграми стану подвійних     

   систем та їх взаємозв‘язок із 

структурами та властивостями 

38 10 8 20 

6. Діаграма стану системи залізо-

вуглець, стабільна та метастабільні 

системи 

12 2 2 8 

7.Залізовуглецеві сплави 26 4 6 16 

8.Кольорові метали та сплави 22 6 4 12 

9.Діаграми стану потрійних 

   систем 

28 4 6 18 

Всього в 4 семестрі 180 36 36 108 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

При викладанні дисципліни використовується технічні/мультимедійні засоби навчання, лекції 

читаються з урахуванням сучасного стану у представленій галузі; студентам надається роздатковий 

матеріал.  

Основна література 
1. Бялік О.М., Черненко В.С., Писаренко В.М., Москаленко Ю.Н.Металознавство. –К.: ІВЦ Видавництво 

―Політехніка‖, -2002. –384 с. 

2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. –М.: Машиностроение, 1990. –525 с. 

3. Гуляев А.П. Металловедение. –М.: Металлургия. –1986. –542 с. 

4. Лившиц Б.Г. Металлография. –М.: Металлургия. –1990. –236 с. 

5. Черненко В.С., Дудка О.І., Писаренко В.М., Голуб Л.В. Діаграми стану потрійних систем. –К.: ІЗМН, 2000. –90 с. 

6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по металознавству (Бялік О.М. та інш.) –К., НТУУ ―КПІ‖, 

1997. –71 с. 

яка знаходиться у технічній бібліотеці НТУУ «КПІ», НТБ та на сайтах Інтернету. Згідно із графіком 

щотижня проходять індивідуальні консультування по навчальній дисципліні. 

VI. Мова 

українська. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Вид занять Семестрова атестація 

1. Засвоєння теоретичного матеріалу 60 

2. Підготовка до лабораторних робіт 36 

3.Підготовка до модульної контрольної роботи (МКР)    та здача її 6 

4. Підготовка до колоквіуму (КОЛ) та здача його 4 

5. Тестовий контроль (ТК) 2 

У с ь о г о 108 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до розробленого лектором та 

затвердженого на засіданні кафедри Положення про рейтингову систему оцінки успішності 

студентів з кредитного модуля НП-07. 

IX. Організація 

Згідно із розкладом занять та семестрового контролю. 


