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І. ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ 

        Дисципліна відноситься до циклу природничо-наукової підготовки. 

Предмет відноситься до інженерних дисциплін, займає місце на перетині загальнотехнічних і 

спеціальних дисциплін, передбачених програмою підготовки інженерних кадрів. Загальна кількість 

кредитів ECTS  – 5. Номер за переліком дисциплін – 4. 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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Лекції 
Практичні   

семінарські 

Лабораторні   

комп‘ютерн. 

практикум 

4 72/2 18 18 - 36 1 - - 

ІІI. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – прищеплення майбутнім молодим спеціалістам знань, вміння, навичок в 

питаннях вибору конструкційних матеріалів, визначення їх властивостей, визначення оптимальних 

режимів термічних та інших методів обробки.  

Завданням дисципліни є отримання студентами теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок при виборі конструкційного матеріалу, з метою забезпечення економічних з високими 

службовими характеристиками деталей машин, приладів апаратів. 

Задача курсу "Технологія виробництва та обробки матеріалів" полягають у тому, щоб 

прищепити майбутньому молодому спеціалісту знання, вміння, навички в питаннях вибору сучасної 

та економічно обґрунтованої технології обробки деталей і конструкцій. Не менш важливим при 

цьому є закріплення технологічного фундаменту підготовки студентів у зв`язку з паралельним 

вивченням таких дисциплін як фізика, хімія, математика.  

Вивчення дисципліни згідно з ОПП повинне забезпечити такі уміння: 

- використовуючи відомості щодо екологічних особливостей даної місцевості та аналізуючи 

засоби і можливості виробництва визначити доцільний перелік реально можливих технологій (ПФ.Д 

1.02 ЗР.О 1.02.02) 

- аналізуючи технічну документацію визначити загальні та специфічні вимоги до металу чи 

сплаву (ПФ.Д 1.03 ПР.О 1.03.01) 

- зробити аналіз технічних і технологічних можливостей кожної ланки виробництва за 

пропонованою технологією (ПФ.Д 1.03. ЗП.О 1.03.02) 

- з урахуванням можливостей обраного виробництва розробити технологію виготовлення 

деталі ( ПФ.Д 1.04 ЗРП.О 1.04.01 ) 

- базуючись на заданий типовий технологічний процес визначити його параметри, що 

забезпечать одержання деталі відповідної якості ( ПФ.Д 1.04 ПП.О 1.0404 ) 

- виходячи з технічного завдання на деталь обрати доцільний технологічний процес (ПФ.Д 1.04 

ЗП.О 1.04.05 ) 

- виходячи з поточного контролю визначити порушення ходу технологічного процесу 

(ПФ.Д2.05 ЗП.О 2.05.04) 

- спираючись на технічно-нормативну документацію оцінити відповідність нормативним 

вимогам ливарних сплавів (ПФ.С 4.02 ПП.Р 4.02.01) 



- підготувати зразки для технологічних, структурних, металографічних досліджень та виконати 

лабораторні випробування (ПФ.Е 5.03 ПП.Н 5.03.01). 

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЛАКОНІЧНО 

Розділ 1. Обробка металів тиском: 1. Будова і властивості металів. Теоретичні основи 

обробки тиском., 2. Прокатне виробництво. Пресування, волочіння., 3. Гаряче об‘ємне та холодне 

листове штампування. 

Розділ 2. Технологія зварювального виробництва: 1. Фізична сутність і класифікація 

способів зварювання., 2. Термічне електрозварювання., 3. Термомеханічне та механічне зварювання.  

Розділ 3. Обробка матеріалів різальними інструментами: 1. Теоретичні основи обробки 

матеріалів різанням., 2. Способи формоутворення поверхонь деталей. Металорізальні інструменти та 

матеріали для їх виготовлення. 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекції проводяться із використанням роздаткового матеріалу. Лабораторні заняття проводяться в 

спеціальних лабораторіях кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій. Основна 

література: Хільчевський В.В., Кондратюк С.Є., Степаненко В.Ю., Лопатько К.Г. 

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. – Київ, Либідь, 2002. с.326; Сологуб 

М.А., Рожнецький І.О., Нікоз О. І., та інші. Технологія конструкційних матеріалів. – Київ, Вища 

школа, 2002, с. 379.; Прейс Г.А. и др. Технология конструкционных материалов. – К., - Вища 

школа, 1991, с. 391., знаходиться в бібліотеці НТУУ ―КПІ‖; методичні матеріали знаходяться 

також на кафедрі лазерної техніки та фізико-технічних технологій у паперовому та електронному 

видах. 

VІ. МОВА  

         Всі розділи курсу українською. 

VІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ  

          У навчальному семестрі виконуються рубіжні контрольні роботи: дві модульні контрольні 

роботи, завдання для кожного студента індивідуальні (у вигляді карток або окремих варіантів). 

VІІІ. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ  

          Рейтингове оцінювання знань здійснюється: на основі виконання контрольних, практичних та 

лабораторних робіт. Максимальний рейтинг за цими завданнями складає 60 RD. У  семестрі 

проводяться дві поточні атестації за результатами виконання лабораторних та практичних завдань. 

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ  

       Спеціальної реєстрації на вивчення дисципліни не потрібно. 

Розробник опису кредитного модуля   

асистент кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій                   Гончарук О.О. 


