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I. Загальні відомості 

Дисципліна викладається в циклі професійнох і практичної підготовки учбового плану підготовки 

бакалаврів по спеціальності „Композиційні та порошкові матеріали, покриття‖. 

Дисципліни, які забезпечують вивчення цієї дисципліни: 

- фізика 2 – Оптика, атомна та ядерна фізика НФ-02/2, 5,5 кр; 

- хімія 1 – Загальна хімія, НФ-03/1, 6 кр; 

- хімія 2 – Хімія елементів, НФ-03/2, 5кр; 

 

II. Розподіл навчального часу 

 

Форма 

навчання 

 

Семестри 

 

Всього 

кред/год 

Розподіл часу по видам занять Семес-

трова 

атестація 

 

Лекції 

Лабораторні 

роботи 

СРС 

Денна 1 2/72 36 - 36 Залік д. 

III. Мета і завдання модуля  

Мета курсу – є ознайомлення студентів з принципами створення композиційних та 

порошкових матеріалів, а також можливостями досягнення нових властивостей або покращення 

експлуатаційних характеристик деталей машин та механізмів за рахунок використання порошкових 

матеріалів або нанесення покриттів. Першочергова увага надається особливостям виготовлення та 

застосування широкого кола порошкових та композиційних матеріалів, таких як конструкційних, 

триботехнічних, електротехнічних, спеціального призначення В курсі викладаються окремі питання 

економічної та технічної доцільності застосування виробів виготовлених методами порошкової 

металургії та нанесенням покриттів. 

Завдання дисципліни: прищеплення студенту навиків інженера-матеріалознавця широкого 

профілю в галузі використання, прогнозування і створення нових матеріалів на основі тугоплавких 

сполук. 

Дисципліни, вивчення яких забезпечує ця дисципліна: 

- порошкові зносостійкі матеріали та тверді сплави; 

- матеріалознавство тугоплавких та композиційних матеріалів; 

- неметалеві матеріали; 

- теорія процесів формування напилених покриттів. 

 

IV. Зміст дисципліни 

Найменування розділів та тем Розподіл навчального часу 

Всього Лекції Практ. Лабор. СРС 

Розділ   1.   Загальні   відомості   про принципи    створення    

порошкових матеріалів. 

Тема 1.1.-Вступ. Історичні відомості про становлення методу 

порошкової металургії. 

6 4   2 

Тема1.2. - Особливості будови порошкових матеріалів. Загальна 

технологічна схема їх виготовлення. 

20 15   5 

МКР 5 1   4 



Розділ 2 - Характеристика порошкових і композиційних 

матеріалів і галузі їх застосування. 

Тема 2.1. - Спечені вироби конструкційного, триботехнічного, 

електротехнічного,    інструментального    та спеціального   

призначення.   Основи технології виготовлення.   Структура та 

властивості. Вироби та галузі їх застосування. 

14 10 0  4 

ДКР 12    12 

Розділ 3 -  Напилені покриття. їх характеристика та галузі 

застосування. 

9 6   3 

Підготовка до заліку 6    6 

Всього: 72 36   36 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Основна література, що рекомендується для вивчення цієї дисципліни знаходиться у НТБ: 

1. Порошковая    металлургия    в    СССР.    История.    Современное состояние. 

Перспективьі. - М., Наука, 1986.- 294 с. 

2. Пучин В.С.,Чирков В.Г. Экономика порошковой металлургии. —. Металлургия, 1979.-

58 с. 

3. Степанчук А.Н.,Билык И.И.,Бойко П.А.. Технология порошковой металлургии. -Киев. 

Вища школа, 1989. -415 с. 

4. Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Учебник для вузов 

/В.И.Анциферов и др. -М. Металлургия. 1987. - 792 с. 

5. Кипарисов С.С.,  Либенсон Г.А.  Порошковая металлургия. -М. Металлургия, 1980, 

1486 с. 

6. Журнал «Порошковая металлургия». 

7. Журнал «Автоматическая сварка». 

8. Журнал «Інструментальні та надтверді матеріали». 

Щотижня проводяться консультації для студентів. 

 

VI. Мова 

Мова викладання – українська. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання відсутні 

  

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг з дисципліни визначається у відповідності з Положенням про систему підсумкового 

контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів з дисципліни.  

 

IX. Організація 

 

Лектор: Богомол Юрій Іванович 

Контактні телефони: 044 406 82 17 

e-mail: ubohomol@iff-kpi.kiev.ua 


