
 

 
 



 

  

 
 



 

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Матеріалознавство» згідно з чинним РНП,  розподіл по 

семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує таблиця 1.  
 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Матеріалознавство» 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  

 

4-ий  

Денна 

форма 

нав-

чання 

(ДФН) 

Заочна 

(диста-

нційна) 

форма 

навчан-

ня) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

нав-

чання 

(ДФН) 

Заочна 

(дис-

тан-

ційна) 

форма 

нав-

чання) 

(ЗФН) 

  

Кількість кредитів ЕСТS 5 - 5 -   

Кількість модулів 2 - 2 -   

Загальний обсяг часу, год 150 - 150 -   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 72 - 72 -   

лекційні заняття 36 - 36 -   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  - - - -   

лабораторні заняття 36 - 36 -   

Самостійна робота, год, у т.ч. 78 - 108 -   

виконання курсової роботи - - - -   

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

- - - -   

опрацювання матеріалу, вине-

сеного на самостійне  вивчення 

54 - 54 -   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

6 - 6 -   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

18 - 18 -   

Форма семестрового контролю  Залік - Залік -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 Експлуатаційна надійність обладнання, що використовується у різних галузях промис-

ловості тісно взаємопов'язана із комплексом фізико-механічних характеристик матеріалів, що 

використовуються на стадіях його проектування, технічного сервісу та ремонту. Здійснення ра-

ціонального вибору матеріалу конструкційного або функціонального призначення для окремих 

вузлів та деталей можливе за умов розуміння взаємозв'язку між хімічним складом, структурою 

та рівнем властивостей на нано- мікро- та макрорівні, а також впливу термічної, деформаційної 

та ін. обробки на характер зміни властивостей  у широкому діапазоні. Враховуючи це, дисцип-

ліну «Матеріалознавство» було введено у робочий навчальний план підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування.     

Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій щодо раціонального вибору ма-

теріалів та режимів їх термічного деформаційного оброблення залежно від вимог, що ставлять-

ся до конкретних механізмів, машин, обладнання та інструментів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання 

череззнання, уміння та навички відповідно до стандарту вищої освіти та освітньо-професійної 

програми: 

− знати і розуміти засади технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що ле-

жать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі; 

− знати та розуміти механіку і машинобудування та перспективи їх розвитку; 

− відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію у доступних джерел, зокрема 

іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її; 

− розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механіз-

мів відповідно до поставленого завдання; 

− розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автоматизованого проекту-

вання. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів ком-

петентностей, передбачених стандартом вищої освіти та освітньо-професійною програмою: 

загальних :  

− Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

− Здатність планувати та управляти часом. 

− Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

− Здатність проведення досліджень на певному рівні. 

фахових : 

− Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, принципи для 

розв'язування професійних задач і практичних проблем галузевого машинобудування.  

− Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з урахуванням 

технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів за усім жит-

тєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, підтримання 

працездатності, діагностики та утилізації.   

− Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних матеріалів, облад-

нання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв'язування інженерного завдан-

ня. 

− Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках у 

сфері галузевого машинобудування. 

− Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування за невизна-

чених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних обмежень, розв'язу-

вати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості продукції та її контролю-

вання. 
 

 

 

 



 

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Тематичний план лекційних занять  

 Тематичний план  лекційних занять  дисципліни «Матеріалознавство»  характеризує 

таблиця 2. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  лекційних занять  

Шифр 
Назва модулів (М), змістовних модулів (ЗМ), тем 

(Т) та їх зміст 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 
ДФН ЗФН 

М1 Фізико-хімічні основи формування структури 

кристалічних матеріалів 
22 -   

ЗМ 1 Особливості атомно-кристалічної будови мета-

лів 
16 -   

Т 1.1 Особливості атомно-кристалічної будови металів. 

Кристалічна будова металів і сплавів. Поняття  про 

ізотропію і анізотропію. Вплив типу зв'язку на стру-

ктуру та властивості кристалів. Кристалізація мета-

лів і сплавів. Форма кристалів і будова виливків. 

Аморфний стан матеріалів. Дефекти кристалічної 

будови. Аналіз макроструктури і мікроструктури 

Поліморфні перетворення.  

4 - 

1 

 

2 

4,5 

1.1-1.6, 

2.1-2.6 

1.1-1.5 

- 

Т 1.2 Механічні властивості матеріалів і методи їх оці-

нки. Пружна і пластична деформація. Поняття про 

основні механічні властивості металів і сплавів 

Випробування на міцність. Побудова діаграм розтя-

гування. Методи визначення твердості. Випробу-

вання на ударну в'язкість. Випробування на втому. 

Випробування на повзучість матеріалу. 

4 - 

1 

2 

3,4 

3.1-3.9 

1.5 

- 

Т 1.3 Вплив хімічного складу на рівноважну структу-

ру сплавів. Поняття про сплави. Класифікація і 

структура металів і сплавів. Основні рівноважні 

діаграми стану подвійних сплавів. Зв'язок між діаг-

рамами станів і властивостями двокомпонентних 

сплавів. 

4 - 

1 

 

2 

3,4 

4.1-4.4, 

5.1-5.4 

2.1-2.3 

- 

Т 1.4 Сплави системи «залізо - цементит». Основні 

фази та структурні складові системи «залізо - це-

ментит». Побудова діаграми стану «Залізо - цемен-

тит». Побудова типових кривих охолодження залі-

зо-вуглецевих сплавів. Загальна класифікація ста-

лей та чавунів. 

4 - 

1 

2 

3,4 

7.1-7.8 

2.4-3.3 

- 

ЗМ 2 Термічна і хіміко - термічна 

обробка сплавів 
6 -   

Т 2.1 Термічна обробка металів і сплавів. Загальні ві-

домості. Класифікація видів термічної обробки  ме-

талів і сплавів. Устаткування для термічної  оброб-

ки. Вибір режимів термічної обробки. Відпал I і II 

роду. Нормалізація. Гартування та його види. 

2 - 
2 

3,4 

4.1-5.5 

- 

Т 2.2 Хіміко-термічна і термомеханічна обробка спла-

вів. Хіміко - термічна обробка сплавів. Цементація. 

Азотування. Силіціювання. Дифузійна металізація. 

2 - 

 

2 

3,4 

 

 

7.2 



 

Шифр 
Назва модулів (М), змістовних модулів (ЗМ), тем 

(Т) та їх зміст 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 
ДФН ЗФН 

Устаткування для ХТО. Термомеханічна обробка 

металів і сплавів. Низькотемпературна ТМО. Висо-

котемпературна ТМО. Попередня ТМО. 

- 

 

Т 2.3 Термічна обробка сталей. Критичні точки на діаг-

рамі стану «залізо-цементит». Перетворення в ста-

лях при нагріванні і охолодженні. Повний відпал 

конструкційних сталей. Нормалізація інструмента-

льних сталей. Гартування конструкційних і інстру-

ментальних сталей. Спеціальні види гартування 

сталі. Відпускання сталі.    

2 - 

1 

2 

3,4 

7.9, 

 

6.1-6.5 

- 

 

М 2 

 

Матеріали конструкційного, функціонального 

інструментального призначення 

 

14 

 

- 

 
  

ЗМ 1 Конструкційні матеріали 10 -   

Т 3.1 Загальні вимоги до конструкційних матеріалів. 

Класифікація конструкційних матеріалів. Вимоги, 

що пред'являються до конструкційних матеріалів. 

Конструкційні сталі. Вплив вуглецю і постійних 

домішок на властивості сталей. Маркування конс-

трукційних сталей. Матеріали з особливими техно-

логічними властивостями. Матеріали з високою 

твердістю поверхні. 

4 - 

 

2 

3,4 

 

8.1-8.3 

- 

Т 3.2 Конструкційні матеріали з особливими власти-

востями. Матеріали з низькою щільністю. Матері-

али з високими пружними властивостями. Матеріа-

ли з високою питомою міцністю.  

4 - 

1 

2 

3,4 

9-11 

9.1 -9.4 

- 

Т 3.3 Матеріали, стійкі до впливу температури і робо-

чого середовища. Корозійностійкі матеріали. Коро-

зійностійкі покриття. Жаростійкі матеріали Жаромі-

цні матеріали. 

2 - 

 

2 

3,4 

 

10.1-10.2 

- 

ЗМ 2 Неметалеві, композиційні, функціональні та ін-

струментальні матеріали. 
4 -   

 

Т 4.1 

Класифікація і застосування неметалевих мате-

ріалів. Класифікація неметалевих матеріалів. Плас-

тмаси. Керамічні матеріали. Каучук і його похідні. 

Неорганічне скло. Деревина та її різновиди. Компо-

зиційні матеріали на неметалевої основі. 

2 - 

2 

 

3,4 

 

10.9, 

13 -14  

- 

Т 4.2 Матеріали для ріжучих, вимірювальних і дефо-

рмівних  інструментів. Матеріали для ріжучих і 

вимірювальних інструментів.Вуглецеві ста-

лі.Швидкорізальної сталі. Сталі для вимірювальних 

інструментів. Сталі для інструментів холодної об-

робки тиском. Сталі для інструментів гарячої обро-

бки тиском. 

2 - 3,4 - 

 

Всього: 

Модулів 2 – змістових модулів – 4. 



 

3.2 Теми лабораторних занять 

Теми лабораторних занять з дисципліни «Матеріалознавство» наведено у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 –Теми лабораторних занять  

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

під-

розділ 
ДФН ЗФН 

М1 Фізико-хімічні основи формування структури 

кристалічних матеріалів 
20 - 

  

ЗМ1 Особливості атомно-кристалічної будови мета-

лів 
14 - 

  

Л 1.1 Дослідження процесу кристалізації 
2 

- 1л 1 

Л 1.2 Діаграма стану двокомпонентних сплавів 
4 

- 1л 5 

Л 1.3 Діаграма стану залізо – вуглець 4 - 1л 6 

Л 1.4 
Перетворення в залізовуглецевих сплавах  

при нагріванні і охолодженні 
4 

- 1л 7 

ЗМ2 Термічна і хіміко - термічна 

обробка сплавів 
6 - 

  

Л 1.5 Гартування cталей 2 - 1л 10 

Л 1.6 Відпускання загартованої сталі 2 - 1л 11 

Л 1.7 Вивчення структури і властивостей сталей після 

поверхневого зміцнення методом хіміко-термічної 

обробки 

2 

- 1л 12 

М2 

 

Матеріали конструкційного, функціонального 

інструментального призначення 

 

 

16 

 

- 

  

ЗМ1 Конструкційні матеріали 10 -   

Л 2.1 Вивчення структури і властивостей  

вуглецевих сталей 
2 

- 1л 8 

Л 2.2 Вивчення структури і властивостей чавунів 2 - 1л 9 

Л 2.3 Вивчення структури і властивостей легованих ста-

лей 
2 

 1л 13 

Л 2.4 Структура і будова сплавів на основі міді 2 - 1л 14 

Л 2.5 Структура і властивості сплавів на основі алюмінію 2  1л 15 

ЗМ 2 Неметалеві, функціональні, композиційні та ін-

струментальні матеріали. 
6 - 

  

Л 2.6 Структура і властивості антифрикційних сплавів 2 - 1л 16 

Л 2.7 Структура і властивості фрикційних матеріалів 2 - 1л 17 

Л 2.8 Структура і властивості композиційних матеріалів 2 - 1л 18 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

під-

розділ 
ДФН ЗФН 

М1 Фізико-хімічні основи формування структури 

кристалічних матеріалів 
33 -   

ЗМ1 Особливості атомно-кристалічної будови мета-

лів 
24 -   

Т1.1 Ближній і дальній порядки. Функція радіального 

розподілу частинок. Будова монокристалів і полік-

ристалів. Щільні шарові пакування. Коефіцієнт 

компактності. Принцип щільного пакування.  Ме-

тали. Іонні кристали. Молекулярні кристали. Кова-

лентні кристали.  Термодинамічні процеси під час 

кристалізації. Кінетика процесу кристалізації. Ме-

тоди отримання монокристалів. Отримання штуч-

них алмазів. Аморфізація. Особливості аморфів.  

Методи отримання аморфних металів. Тверді роз-

чини заміщення і проникнення . Розвиток уявлень 

про дефекти кристалів. Види точкових дефектів. 

Спотворення ґратки навколо точкових дефектів. 

Термодинаміка та міграція точкових дефектів. 

Крайова дислокація. Загальні уявлення про крайові 

дислокації. Ковзання крайової дислокації. Перемі-

щення крайової дислокації. 

6 - 5 

2.1 – 2.3 

3.1 – 3.8 

4.1 – 4.3 

 

Т 1.2 Деформація ковзанням. Деформація двійникуван-

ням. Деформаційне зміцнення. Стадійність пластич-

ної деформації. Основні стадії пластичної деформа-

ції. Причина стадійності пластичної течії. Нагрома-

дження дислокацій і стадії пластичної деформації. 

Стадії деформації та субструктурне зміцнення. Руй-

нування металів і сплавів. 

6 - 5 7.1-7.8 

Т 1.3 Термодинамічні потенціали та умови рівноваги. 

Класифікація фазових перетворень. Діаграми станів. 

Безперервний ряд твердих розчинів. Евтектика за 

відсутності розчинності у твердому стані. Евтектика 

з обмеженою розчинністю. Перитектика. Система з 

куполом розпаду. Система із проміжною фазою. 

Діаграми станів систем із перетворенням у твердому 

стані. Кристалізація сплавів при незрівноважених 

умовах. Незрівноважена кристалізація.  

6 - 5 9.1-9.4 

Т 1.4 Термодинамічні системи: залізо,   вуглець (карбон)   

та  Fe-C.   Компоненти, основні   фазові рівноваги в 

системі Fe-C. Формування структур в доевтектоїд-

них сталях при повільному охолодженні після кри-

сталізації. Поліморфне перетворення в доевтектої-

дних сталях. Евтектоїдне перетворення аустеніту 

Формування структур заевтектоїдних сталей   Осо-

6 - 7 
3.1-3.3 

4.1 – 4.4 

5.1 – 5.4 



 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

під-

розділ 
ДФН ЗФН 

бливі структури сталей. Формування структури в 

чавунах при кристалізації і охолодженні у твердо-

му стані. Будова кристалів графіту та  аустеніту   

Кристалізація первинного аустеніту та графіту   Ев-

тектична кристалізація сірих чавунів Утворення 

вторинного графіту. Евтектоїдне перетворення аус-

теніту в сірих чавунах Доевтектичні та заевтектич-

ні білі чавуни. Кристалізація евтектики білих чаву-

нів. Будова евтектики в системі Fe-C (метастабіль-

на рівновага). Виділення вторинного цементиту 

при охолодженні білих чавунів в твердому стані.   

Евтектоїдне перетворення первинного і евтектич-

ного аустеніту в білих чавунах  

ЗМ2 Термічна і хіміко - термічна 

обробка сплавів 
9 - 

  

Т 2.1 Елементарні процеси усунення дефектів. Повер-

нення. Відпочинок. Полігонізація. Рекристалізація 

Збиральна рекристалізація. Вторинна рекристаліза-

ція. Зміна властивостей при поверненні та рекри-

сталізації. 

3 - 

 

5 

 

 

8.1-8.6 

 

Т 2.2 Сучасні методи модифікації поверхні металів. Кла-

сифікація методів модифікації поверхні. Втрати 

енергії іонів у твердих тілах. Глибина проникнення 

іонів у тверді тіла. Зміна властивостей модифікова-

них поверхонь. Структурні й фазові перетворення. 

Процеси аморфізації. Обробка поверхні лазерним 

випромінюванням. 

3 - 6 
14.3-14.5 

 

Т 2.3 Утворення аустеніту при нагріванні. Механізм і кі-

нетика аустенітизації Процеси розпаду переохоло-

дженого аустеніту. Бейнітне перетворення. Струк-

турні зміни при навуглецюванні і зневуглецюванні 

Fe-C сплавів. 

3 - 7 

6.3.4, 

6.3.5, 

6.3.8, 

7.1 

 

М2 

 

Матеріали конструкційного, функціонального 

інструментального призначення 

 

21 

 

- 
  

ЗМ1 Конструкційні матеріали 13 -   

Т 3.1 Сплави на основі алюмінію. Деформівні сплави, що 

зміцнюються та не зміцнюються термічною оброб-

кою. Латунь. Бронза (олов’яниста).  Механічні вла-

стивості сплавів Cu-Sn. Сплави міді з алюмінієм, 

кремнієм, берилієм та іншими елементами. Cплави 

на основі титану. 

5 - 6 12.1-12.4 

Т 3.2 Сплави з особливими тепловими та пружними вла-

стивостями. Сплави із заданим значенням коефіці-

єнта теплового розширення. Сплави із сталим мо-

дулем пружності.  Магнітні сталі та сплави. Сталі 

та сплави для постійних магнітів (магнітно-тверді 

сплави. Магнітно-м’які сплави. Інші магнітно-м’які 

сплави. Електротехнічні сталі та сплави  

5 - 6 13.1-13.4 



 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

під-

розділ 
ДФН ЗФН 

Т 3.3 Матеріали, стійкі до впливу температури і робо-

чого середовища.  

Холодостійкі матеріали. Критерії холодостійкості 

матеріалів. Холодостійкі сталі. Радіаційно-стійкі.  

Матеріали. Нікелеві сталі. Холодостійкі сплави 

алюмінію, титану та міді. . Сплави атомної енерге-

тики. Вплив опромінення на властивості металів. 

Теплоносії. Ядерне пальне (уран, плутоній, торій) 

метали. Сплави атомної енергетики. Вплив опромі-

нення на властивості металів. Теплоносії. Ядерне 

пальне (уран, плутоній, торій) метали. 

3 - 

8 

 

 

6 

 

 

14.4-14.5 

 

 

13.4-13.5 

 

 

ЗМ 2 Неметалеві, композиційні, функціональні та ін-

струментальні матеріали. 

8 -   

 

Т 4.1 

Композити з керамічною основою. Металеві ком-

позити. Клеї та герметики. Склад та класифікація 

плівкоутворювальних матеріалів.Конструкційні 

смоляні та гумові клеї. Неорганічні клеї. Гермети-

ки. Скло. Класифікація скла. Структура скла. Осо-

бливості хімічних зв'язків у склі. Термодинаміка та 

кінетика склування. Виробництво та застосування 

скла. Ситали. Кераміка. Кераміка на основі алюмо-

силікатів. Технічна кераміка. Неметалеві антифри-

кційні полімерні матеріали та мінерали. 

3 - 

 

6 

 

8 

 

15.4.4-

15.9 

 

10.4-10.5 

Т 4.2 Вольфрамокобальтові тверді сплави Титановольф-

рамокобальтові тверді сплави (ТК). Титанотантало-

вольфрамокобальтові тверді сплави (ТТК) Безво-

льфрамові тверді сплави (БВТС).Короткі рекомен-

дації для вибору твердих сплавів.Класифікація су-

часних твердих сплавів по міжнародному стандар-

ту ISO 513-75 і визначення умов їхнього ефектив-

ного використання. Оксидна та оксидно-карбідна 

різальна кераміка Оксидно-нітридна та нітридна 

різальна кераміка. Особливості одержання синте-

тичних інструментальних матеріалів на основі ал-

мазу і кубічного нітриду бору Характеристика ос-

новних властивостей та області застосування полі-

кристалів синтетичного алмазу Характеристика ос-

новних властивостей і область застосування ПНТМ 

на основі щільних модифікацій нітриду бору BN . 

 

5 - 9 

3.1-3.6 

4.1-4.4 

5.1-5.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

4.1 Основна література 

1. Бялік О.М., Черненко В.С., Писаренко В. М., Москаленко Ю. Н. Металознавство : під-
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Львів: Новий світ – 2000, 2012. – 476 с. 

  

4.2 Додаткова література 

5. Кшнякін В. С., Опанасюк А. С., Дядюра К. О., Основи фізичного матеріалознавства. 

Навч. посіб. : у 2 ч. Суми: Сумський державний університет, 2015. Ч. 1. – 329 с. 

6. Кшнякін В. С., Опанасюк А. С., Дядюра К. О., Основи фізичного матеріалознавства. 

Навч. посіб. : у 2 ч. Суми: Сумський державний університет, 2015. Ч.2. – 500 с. 

7. Мазур В.І., Куцова В.З., Ковзель М.А., Носко О.А. Сплави на основі заліза. Підручник. 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.– 500 с. 

8. Арзамасов Б. Н. Материаловедение. Учебник для высших технических учебных заве-

дений. М.: Машиностроение, 1986.– 384 с. 

9. Залога В. О., Гончаров В. Д., Залога О. О. Сучасні інструментальні матеріали у маши-

нобудуванні. Навчальний посібник. Суми : Сумський державний університет,  2013. – 371 с. 
 

4.3 Література та методичне забезпечення лабораторних занять 

 1л. Михайлів Н.П. Матеріалознавство. Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: 

Факел, 2003.-  118с. 

 4.4 Література та методичне забезпечення самостійної роботи 

 1с. Присяжнюк П.М. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни  «Ма-

теріалознавство». Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. – 22 с. 

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за 

модулями у семестрі М1 та М2 змістовими модулями ЗМ1 – ЗМ4. Модульний контроль за кож-

ним змістовим модулем передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків. Схему 

нарахування балів при  оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни “Матеріалознавство” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види робіт, що  контролюються 

Максималь-

на  

кількість ба-

лів 

М1 

Контроль контроль засвоєння теоретичних знань модуля М1  55 

Контроль практичних навиків при виконанні та захисті звітів із 

семи лабораторних робіт модуля М1 (7×5) 

35 

Усього  : 100 

Контроль контроль засвоєння теоретичних знань модуля М2  60 

Контроль практичних навиків при виконанні та захисті звітів із 

восьми лабораторних робіт модуля М2 (8×5) 

40 

Усього   : 100 



 

Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали оці-

нювання, що наведена нижче. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 


