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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Дисципліна «Неметалеві матеріали» ЗП-01 з загальним об‘ємом 3 кредити (108 год.) 

відноситься до дисциплінза вибором ВНЗ. 

Вивченню дисципліни  передують: неорганічна і фізична хімія, загальна фізика; 

кристалографія, кристалохімія та мінералогія; фізики конденсованого стану матеріалів. 

 

II.  РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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65 ЗП-01 3/108 36 - 18 54 1  - залiк 

 

 III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою дисципліни є надання знань стосовно фізико-хімічних основ неметалевих 

матеріалів, принципів їх будови, особливостей стану, структури, складу; фізичних явищ, що 

визначають властивості основних класів матеріалів (зокрема, конструкційних, жароміцних, 

зносостійких, ріжучих, корозійностійких, високопористих з комірковою структурою, тощо), а 

також сфер застосування, способів та технологічних варіантів отримання.  

Завданнями дисципліни є опанування студентами навчального матеріалу та 

прищеплювання знань, що стосуються: 

– фізико-хімічних принципів будови, складу та властивостей неметалевих матеріалів різного 

призначення; 

– технологічних основ виготовлення матеріалів різного призначення; 

– сфер застосування, місця та тенденцій розвитку виробництва матеріалів в сучасних умовах 

розвитку техніки; 

– ролі технічного регулювання складу та властивостей матеріалів для подолання перешкод у 

виробництві продукції високої якості; аналізу та прогнозування фізико-хімічних, механічних 

властивостей та поведінки матеріалів в умовах експлуатації. 

уміння, що стосуються: 

– використання набутих знань для створення, аналізу та прогнозування фізико-хімічних, 

механічних властивостей та поведінки матеріалів в умовах експлуатації; 

– користування спеціальною літературою та банками даних для практичного застосування, в 

т.ч. для механіко-математичного та комп`ютерного моделювання структурних типів та 

технологічних процесів створення матеріалів з наперед заданими властивостями 

 

 

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Розділ 1. Предмет та завдання курсу в комплексі споріднених наук 

Розділ 2. Керамічні матеріали 

Розділ 3. Скляні матеріали: традиційні і нові.  
Розділ 4. Синтетичні полімерні матеріали.  

Розділ 5. Деревинні матеріали.  
Розділ 6. Композиційні матеріали.  

Розділ 7. Лакофарбові матеріали. 

Розділ 8. Кам’яні матеріали.  

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою. По дисципліне 

розроблено конспект лекцій та електронних носіях. Перед читанням лекцій з дисципліни в 



кожну академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, план-

графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів. 

Основна література: 
1. Лейкин А.Е., Родин Б.И. Материаловедение. - М.: Высшая школа, 1971. - 416 с. 

2. Материаловедение/Под ред. Б.Н. Арзамасова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 

1986.  - 384 с. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

3. Мозберг Р.К. Материаловедение. -  Таллин: Валгус, 1976. -  554 с. 

4. Черниш І.Г., Лобода П.І., Черниш С.І. Неметалеві матеріали: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 

2008. – 406 с.    (НТБ…прим., каф. …прим.) 

5. Физическое материаловедение в СССР: История, современное состояние, перспективы развития. 

Редкол.: Трефилов В.И., Францевич И.Н. (ответственные редакторы) и др. – Киев: Наук. Думка, 

1986. – 584 с. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

6. Физическое металловедение/ Под ред. Р.У. Кана, П. Хаазена – 3-е изд., перераб. и доп. В 3-х т.: 

Пер. с англ. – М.: Металлургия, 1987, т. 2. – 624 с. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

7. Физическое металловедение / Под ред. Р.У. Кана, П. Хаазена – 3-е изд., перераб. и доп. В 3-х т.: 

Пер. С англ. – М.: Металлургия, 1987, т. 3. – 662 с. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

8. Энциклопедия неорганических материалов / Под ред. Федорченко И.М. В 2-х т. – К.: Высшая 

школа, 1977, т.1 – 840 с. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

9. Энциклопедия неорганических материалов / Под ред. Федорченко И.М. В 2-х т. – К.: Высшая 

школа, 1977, т.1 -  814 с. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

10. Сучасне матеріалознавство XXI сторiччя. – Киiв: Наукова думка, 1998.- 658 с. (НТБ…прим., каф. 

…прим.) 

11. Энциклопедия ―Неорганическое материаловедение‖, том 2, книга 1. – Киев: Наукова думка, 2008. 

– С. 240-249. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

12. Энциклопедия ―Неорганическое материаловедение‖, том 2, книга 2. – Киев: Наукова думка, 2009. 

– С. 31-42. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

13. Горбунов Г.И. Основы строительного материаловедения (состав, химические связи, структура и 

свойства строительных материалов). – М.: АСВ, 2002. – 168 с. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

14. Гузман И. Я. Высокоогнеупорная пористая керамика. – М.: Металлургия, 1971. – 208 с. (НТБ…прим., 

каф. …прим.) 

15.  Баженов Ю.М., Алимов Л.А., Воронин В.В., Магдеев У. Х. Технология бетона, строительных 

изделий и конструкций. – М.: АСВ, 2004. – 256 с. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

16.  Горяйнов К. Э и др. Технология минеральных теплоизоляционных материалов и легких 

бетонов. – М.: Высшая школа, 1976. – 324 с. (НТБ…прим., каф. …прим.) 

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

VІ.  Мова 

Українською мовою і може викладатися російською мовою. 

VІІ. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни. Метод перевірки засвоєння знань – тестовий контроль і модульні контрольні 

роботи, що передбачені планом-графіком самостійної роботи. 

VІІІ. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні  визначається у відповідності з Положенням про систему 

підсумкового контролю оцінювання знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг 

підраховується після кожного виконаного студентом завдання і доводиться до студента.  

ІХ. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається 

загальними вимогами факультету. 

 


