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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів ЄКТС  

– 3 

Галузь знань: 

 
Нормативна 

 

 14      Електрична інженерія  

Модулів (розділів) –  8 
Спеціальність: 

141    Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Рік підготовки 

2018 - 2019 -й            -й 

Семестр 

Загальна кількість годин   

–  90 год. 

    3 -й 4 -й       -й     -й 

Лекції 

Для денної форми 

навчання: 

аудиторних -  62 год. 

самостійної роботи 

студента -  28 год. 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст  

26  год. 36   год. год.  год. 

Практичні, семінарські 

  8 год. 6 год.  год. год. 

Лабораторні 
8  год. 6 год. год. год.  

Самостійна робота 
10 год. 18 год. год. год. 

Курсове проектування:  

год. год. год. год. 

Вид контролю:  

КР Залік   

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання  –   69 % /   31 % 

для заочної форми навчання –  20 % / 80 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета викладання дисципліни ”Конструкційні та електротехнічні матеріали ” - це формування 

знань, вмінь та навичок, необхідних для правильного і раціонального використання матеріалів, які 

застосовуються в машинобудуванні і електрообладнанні. 

 

Завдання дисципліни:  вивчення основ матеріалознавства, способів обробки металів і сплавів, 

електричних характеристик і властивостей  магнітних, провідникових, напівпровідникових  та 

діелектричних матеріалів, їх застосування в електротехніці та інших галузях народного 

господарства. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
 

знати: 

будову матеріалів, їх властивості, хімічний склад і застосування, маркування чавунів, 

вуглецевих і легованих сталей, міді та алюмінію, сплавів на їх основі, антифрикційних матеріалів, 

порошкових сплавів, припоїв, основи термічної і хіміко-термічної обробки, види корозії та методи 

захисту від неї, основи ливарного виробництва, процеси обробки металів тиском, зварювальне 

виробництво і паяння та лудіння металів, електрослюсарну справу, теорію різання, класифікацію, 

призначення, будову і роботу металорізальних верстатів, електрофізичних і електрохімічних 

методів обробки металів, пристроїв і різальних та вимірювальних інструментів, призначення, 

властивості і застосування в машинобудуванні неметалевих конструкційних матеріалів, 

електротехнічних матеріалів і правила їх зберігання, питання охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки при роботі з електроустановками. 
 

вміти:  

випробовувати матеріали на твердість, проводити мікроаналіз структур залізовуглецевих 

сплавів, проводити термічну обробку сталі, основні операції кування, прийоми газового і 

електродугового зварювання та різання металів, лудіння і паяння та інші основні електрослюсарні 

операції, вимірювати кути токарного різця та  заточувати різці, спіральні свердла, виконувати 

налагодження токарного, свердлильного, фрезерного і шліфувального верстатів, визначати 

електричну міцність твердих діелектриків, магнітні властивості електротехнічної сталі, 

електричних характеристик провідникових матеріалів та контактного опору, користуватись 

довідковою літературою. 

 

3.Програма навчальної дисципліни 
 

ВСТУП 

Зміст, мета і завдання вивчення навчальної дисципліни КЕТМ. Загальне ознайомлення з 

розділами програми. та методами їх вивчення. Значення дисципліни в загальнопрофесійній 

підготовці техніка-електрика. 

Короткий нарис розвитку науки про метали, сплави і неметалічні матеріали та їх обробку і 

застосування, історія розвитку електротехнічних матеріалів. 

Види занять: лекції, лабораторні, практичні, заняття-екскурсії, навчальні практики, зв'язок з 

іншими навчальними дисциплінами. 

Державні і міжнародні стандарти на конструкційні і електротехнічні матеріали. Література з 

навчальної дисципліни КЕТМ. 

Модуль 1 

1. ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 

                      1.1. Будова і властивості матеріалів 

Класифікація машинобудівних матеріалів і металів, їх ізотопів і анізотропні властивості. 

Плавлення і кристалізація металів. Криві охолодження чистого металу аморфного тіла. Вплив 

домішок та інших факторів на процес кристалізації. Утворення зерен і дендритів. Основні властивості 
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металів: фізичні, хімічні, механічні та технологічні. Загальні відомості про статичні і динамічні 

випробування металів. Визначення мінімального значення тимчасового опору розриву під час 

розтягання, мінімального значення відносного видовження, мінімального значення відносного 

звуження. 

Лабораторне заняття 1 

Визначення твердості металів за методом Брінелля. Випробування металів на твердість сталі, 

чавуна, латуні  на твердомірі типу  ТШ та розрахунок твердості металів за формулою. Питання 

охорони праці та електробезпеки при роботі з  електроустановками. 
 

 

1.2. Основи теорії сплавів 

Поняття про сплав, компонент, фазу. Види взаємодії компонентів у сплавах. Способи одержання 

сплавів. Діаграми стану подвійних сплавів. Властивості вуглецю і заліза. Алотропічні перетворення 

заліза. Структурні складові сплавів. Аналіз спрощеної діаграми стану залізо-цементит та її практичне 

значення. Критичні точки Асі, Аст, АсЗ на діаграмі. 

Лабораторне заняття 2 

Макроаналіз і мікроаналіз сталей і чавунів. Вивчення діаграми стану залізо-цементит (Fe - Fe 3 

C). Дослідження металографічним мікроскопом мікрошліфів металів і сплавів. Вивчення  структур 

залізовуглецевих сплавів  по діаграмі стану системи Fe - Fe3C. Питання охорони праці та 

електробезпеки при роботі з  електроустановками. 

1.3. Чавуни, вуглецеві і леговані сталі 

Вплив постійних домішок на структуру і властивості чавунів і сталей. Вплив графітових 

включень і структури на механічні властивості чавуну. Загальні відомості про виробництво чавуну і 

сталі. Вплив легуючих елементів на структуру і властивості сталей.   

Практичне заняття 1 

Маркування, властивості, хімічний склад і застосування чавунів, вуглецевих,  легованих та 

електротехнічних сталей.  

1.4. Термічна і хіміко-термічна обробка металів 

Призначення і класифікація видів термічної обробки. Перетворення під час нагрівання і 

охолодження з різною швидкістю. Характеристика структур. Суть, призначення, види і вибір режиму, 

техніка проведення і приклади застосування нормалізації, відпалу, гартування і відпуску. Суть хіміко-

термічної обробки і її види. Цементація сталі, її різновидності, режим і техніка проведення, приклади 

застосування, термічна обробка після цементації. Структури сталей. Загальні відомості про азотування, 

ціанування, дифузійну металізацію та інші види хіміко-термічної обробки. Дефекти і брак під час 

термічної обробки.  Охорона праці. 
 

 

Лабораторне заняття З 

   Термічна обробка (гартування і відпуск) вуглецевої сталі.  Визначення твердості сталей в 

початковому стані за методом Роквелла,  переведення  одиниць вимірювання  твердості металів за 

методом Роквелла в одиниці вимірювання твердості за методом Брінелля. Проведення операції 

гартування конструкційної, ресорно-пружинної і інструментальної сталей. Визначення твердості сталей 

після гартування. Проведення високого, середнього і низького відпусків загартованих зразків. 

Визначення твердості сталей після відпуску і дослідження впливу різних видів термообробки на 

властивості сталі. Питання охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки при роботі з  

електроустановками. 
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 1.5. Порошкові матеріали 

Поняття про порошкову металургію. Технологія одержання порошків і порошкових виробів і 

застосування порошкових матеріалів, твердих сплавів в електротехніці, машинобудуванні і ремонті 

машин.  

Модуль 2 

 1.6. Кольорові метали і сплави 

Загальні відомості про виробництво і застосування міді, латуні, бронзи. Загальні відомості про 

виробництво і застосування алюмінію і сплавів на алюмінієвій основі. Сплави титану і магнію, їх 

використання і маркування.   

Практичне заняття 2 

Маркування, властивості, хімічний склад і застосування кольорових металів і  сплавів на їх 

основі, порошкових матеріалів, твердих сплавів та антифрикційних сплавів, припоїв. 

1.7. Корозія металів 

Корозія металів. Види корозії. Фактори, що впливають на процес корозії. Методи захисту 

металів від корозії, їх порівняльна оцінка. Передовий досвід організації захисту металів від корозії. 

1.8. Композиційні матеріали 

Загальні уявлення про композити. Характеристика волокнистих композитів. Композити з 

полімерними, вуглецевими і металічними матрицями. Формоутворення деталей і виробів з 

композитів.  

Модуль 3 

 

2. СПОСОБИ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ 

2.1. Ливарне виробництво 

Значення ливарного виробництва. Формувальні і стержневі суміші, модельний комплект. Загальна 

технологічна схема процесу отримання виливка. Ручне і машинне формування. Плавильні агрегати, 

дуплекс процес. Заливання форм, вибивання і очищення виливків. Суть, технологія, переваги і галузь 

застосування спеціальних видів лиття: кокільного (в металеві форми), відцентрового, за виплавленими 

моделями, в оболонкові форми, під тиском тощо. 

2.2. Обробка металів тиском 

Значення обробки металів тиском. Види обробки тиском. Вплив температури, хімічного складу, 

степені та швидкості деформації на пластичність металу. Холодна і гаряча обробка тиском. 

Температурний інтервал обробки тиском. Загальні відомості про прокатування, пресування, 

волочіння, вільне кування і листове і об'ємне штампування. Сортамент прокату. 

                     2.3. Зварювання, паяння та лудіння металів 

Роль зварювання, паяння та лудіння в машинобудуванні та під час ремонту машин та 

електрообладнання. Суть процесу зварювання. Види зварних швів та з'єднань, їх позначення на 

кресленнях. Дугове зварювання. Суть процесу, устаткування для зварювання змінним і постійним 

струмом. Електроди. Вибір режиму і технології дугового зварювання матеріалів. Газове зварювання і 

різання металів. Зварюваність металів і сплавів. Загальні відомості про спеціальні методи зварювання.. 

Поняття про паяння і лудіння. Обладнання для паяння м'якими і твердими припоями. Технологія 

паяння і лудіння. Питання охорони праці при зварюванні і різанні та паянні металів. 
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Практичне заняття 3 

   Розроблення технології ручного електродугового зварювання сталі. Вивчення електричних схем, 

джерел електричної зварювальної дуги змінного і постійного струму. Розроблення технології дугового 

зварювання. Вибір обладнання, інструменту і витратних матеріалів, технології і режимів дугового 

зварювання сталі. Питання охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки при роботі з  

електроустановками під час виконання електрозварювальних робіт. 

 

Практичне заняття 4 

   Розроблення технології газового зварювання і різання металів. Вивчення обладнання  для 

газового зварювання і різання металів. Розроблення технології газового зварювання матеріалів. 

Вибір обладнання і витратних матеріалів, технології і режимів газового зварювання сталі. Питання 

охорони праці і пожежної безпеки при виконанні газозварювальних робіт.  

2.4. Електрослюсарна справа 

Організація праці і робоче місце електрослюсаря. Вимірювальні засоби: штангенциркулі, 

штангенглибиноміри, штангенрейсмуси, штангензубоміри і мікрометри гладенькі, мікрометричні 

нутроміри, різьбові мікрометри, мікрометричні глибиноміри і методика вимірювань.  Загальні 

відомості про індикаторні засоби вимірювання, граничні калібри. Основні види слюсарної 

обробки металів: розмітка та її призначення, рубання і різання металу, випрямляння і гнуття 

металу, обпилювання металу, свердління, зенкерування, зенкування і розвірчування отворів, 

нарізування внутрішньої і зовнішньої різьби, клепання, шабрування і притирання, паяння і 

лудіння, слюсарно-складальні роботи при ремонті електрообладнання. Питання охорони праці та 

електробезпеки при виконанні електрослюсарних робіт.  

Модуль 4 

2.5. Обробка металів різанням. 

Основи теорії різання металів. Будова і геометрія загострення різця. Режими різання, сили 

різання, види стружок і стійкість інструмента, охолоджувальні рідини. Рух робочих органів у 

верстаті та основні види обробки металів різанням. Класифікація металорізальних верстатів. 

Загальні відомості про будову, роботу токарно-гвинторізних, свердлильних, розточувальних, 

стругальних, довбальних, фрезерних і шліфувальних верстатів. їх призначення, інструмент, 

роботи що виконуються. Охорона праці. 

Лабораторне заняття 4 

   Вивчення геометрії токарного прохідного різця. Вимірювання та визначення кутів токарного 

різця. Вибір величин кутів різця та технологія заточування різця для заданих умов різання. 

Питання охорони праці та електробезпеки при роботі з  електроустановками при заточуванні 

різальних інструментів.  

Практичне заняття 5 

   Налагодження токарно-гвинторізного верстата на визначені режими різання. Вивчення 

будови токарно-гвинторізного верстата, вивчення кінематичної схеми верстата. Питання охорони 

праці та електробезпеки при роботі з  електроустановками  при виконанні токарних  робіт. 

Практичне заняття 6 

Налагодження вертикально-свердлильного верстата на визначені режими різання. 
Вивчення будови вертикально-свердлильного верстата, вивчення кінематичної схеми верстата. 

Питання охорони праці та електробезпеки при роботі з  електроустановками при виконанні 

свердлильних   робіт. 
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Практичне заняття 7 

Налагодження горизонтально-фрезерного верстата на визначені режими різання. 
Вивчення будови горизонтально-фрезерного верстата, вивчення кінематичної схеми верстата. 

Вивчення і застосування універсальної ділильної головки. Питання охорони праці та 

електробезпеки при роботі з  електроустановками при виконанні фрезерних  робіт. 

 

2.6. Електрофізичні і електротехнічні 

методи обробки металів 

Обробка поверхонь пластичним деформуванням. Накатування різьби. Обкатування поверхонь 

роликами. Алмазне вигладжування. Калібрування отворів та інші види обробки. Електрофізичні 

методи обробки - електроіскрова, електроімпульсна, електроконтактна. Електрохімічні методи 

обробки - анодно-механічна, ультразвукова, променева. 

Модуль 5 

3. МАГНІТНІ  МАТЕРІАЛИ 

   3.1. Основні характеристики магнітних матеріалів. Загальні відомості. Класифікація матеріалів 

за магнітними властивостями: діамагнетики, діанетики, парамагнетики, феромагнетики і 

ферімагнетики та антиферомагнітні матеріали. 

  3.2. Магнітом'які і магнітотверді матеріали. 

Лабораторне заняття 5 

   Вивчення магнітних властивостей матеріалів. Дослідження магнітних властивостей 

електротехнічної сталі за допомогою електронного осцилографа. Питання охорони праці та 

електробезпеки при роботі з  електроустановками.  

 

Модуль 6 

4. ПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ 

 

4.1. Електричні характеристики і властивості провідникових матеріалів 

   Класифікація і електричні характеристики провідникових матеріалів. Вплив хімічного складу, 

температури, способу термообробки на електричні характеристики провідника.  Температурний 

коефіцієнт. 

4.2. Провідникові матеріали 

   Класифікація провідникових матеріалів. Основні властивості і характеристики провідникових 

матеріалів. Матеріали з високою електричною провідністю. Мідь і її сплави, алюміній і його сплави, 

залізо і його сплави. 

   Явище надпровідності і кріопровідності. Надпровідники і кріопровідники. 

  Матеріали з високим електричним опором. Провідникові резисторні матеріали, плівкові 

резисторні матеріали, матеріали для термопар. Сплави для нагрівальних елементів печей - ніхром, 

фехраль, хромель, їх хімічний склад, властивості, застосування. 

   Сплави для точних приладів і реостатів. Манганін, константант, склад, властивості, застосування. 

Сплави з заданим температурним коефіцієнтом лінійного розширення і з заданим температурним 

коефіцієнтом пружності. 
 

4.3. Вугільні матеріали і вироби, контактні матеріали 

   Вугільні провідникові матеріали і вироби, їх застосування. Види і модифікація вуглецю, способи 

виготовлення вугільних виробів. Різновидності контактних матеріалів, матеріали для рухомих, 

ковзних та розмикаючих контактів. Властивості, способи одержання, застосування. 
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4.4. Монтажні обмотувальні проводи і кабелі 

   Обмотувальні, установочні і монтажні проводи, маркування, властивості і застосування. 

   Проводи повітряних ліній електропередач. Кабелі, матеріали для виготовлення, призначення, 

класифікація, маркування. 
 

 

4.5. Напівпровідникові матеріали 

   Загальні відомості і класифікація напівпровідників. Електропровідність напівпровідників і їх 

залежність від різних факторів. Методи визначення типу електропровідності і параметрів 

напівпровідників. 

   Прості напівпровідники - германій, кремній, селен, телур, їх властивості і застосування. 

   Напівпровідникові хімічні з'єднання і матеріали на їх основі, їх склад, властивості і 

застосування. 

Лабораторне заняття  6 

     Визначення електричних характеристик провідникових і напівпровідникових матеріалів. 
Визначення електричної провідності провідника з великою провідністю та великим електричним 

опором, напівпровідникового матеріалу в  залежності від температури. Визначення температурного 

коефіцієнту опору. Питання охорони праці та електробезпеки при роботі з  електроустановками. 

 

Модуль 7 

5. ФІЗИКА ДІЕЛЕКТРИКІВ 

 

5.1. Властивості діелектричних матеріалів і фізичні процеси, 

що відбуваються в діелектриках 

   Діелектрик в електричному полі. Основні види поляризації діелектриків, їх класифікація. 

Електропровідність, втрати потужності, пробій діелектриків. Види пробою - тепловий, електричний. 

Механічні властивості діелектриків. Фізико-хімічні властивості, вологостійкість, хімічна стійкість. 

3.2. Газоподібні діелектрики 

   Газоподібні діелектрики, їх різновидності, властивості і застосування. Повітря, азот, вуглекислий 

газ, водень, фтор, фреони. Електропровідність газоподібних діелектриків, електрична міцність, 

пробій газів. Особливості пробою газу на межі з твердим діелектриком. Синтетичні  газоподібні  

діелектричні матеріали, їх характеристика вимоги до  застосування.     

Лабораторне заняття 7 

   Визначення електричної міцності газоподібного діелектрика. Вимірювання пробивної 

напруги повітря в залежності від форми електродів, температури вологості і тиску. Ознайомлення 

з  електроустановками для визначення електричної міцності твердого та рідкого діелектриків і 

методикою випробувань. Питання охорони праці та електробезпеки при роботі з  

електроустановками. 

 

33. Рідкі діелектрики 

   Рідкі діелектрики, їх властивості і застосування. Нафтові електроізоляційні оливи. Мінеральне 

трансформаторне, конденсаторне і кабельні оливи, вимоги до їх зберігання, перевірка якості і 

утилізація. Синтетичні  рідкі діелектричні матеріали, їх характеристика вимоги до  застосування. 

Кислотність олив, процеси старіння трансформаторної оливи. Методи очищення і регенерація. 

Електропровідність рідких діелектриків, електрична міцність. Випробування трансформаторної оливи. 

Синтетичні  рідкі діелектричні матеріали, їх характеристика вимоги до  застосування. 
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Модуль 8 

6. ДІЕЛЕКТРИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

6.1. Воскоподібні діелектрики 

   Воскоподібні діелектрики – природний віск, парафін, озокерит, церезин тощо. Основні 

властивості і застосування. 

   Електроізоляційні емалі, їх класифікація і використання. Електроізоляційні смоли (природні і 

штучні бітуми). 

   Електроізоляційні лаки, їх класифікація за лаковою основою, сушіння, нагрівостійкість та 

призначення. 

   Компаунди, їх застосування та хімічний склад. Сушка і просочування електричної ізоляції. 

6.2. Волокнисті діелектрики 

   Волокнисті матеріали, їх характеристика. Деревина, папір, картон, фібра, текстильні матеріали. 

Природні, штучні і синтетичні волокна. Лакопапір і лакотканини. Волокнисті матеріали на основі 

азбесту і скловолокна (тканина, стрічка). 

6.3. Полімери, пластмаси, плівкові матеріали, гума 

   Загальні відомості про пластмаси. Термопластичні і термореактивні пластмаси. Основні види 

полімерів, їх властивості і використання. Методи виготовлення виробів із пластмас. 

   Плівкові матеріали, їх різновидності, властивості і призначення. 

   Склад, властивості та призначення гум. 

6.4. Електроізоляційний фарфор, слюда, скло. 

   Види, характеристика слюди, її призначення. Матеріали на основі слюди (міканіти, мікафолій, 

мікастрічка). 

   Слюденіти і слюдопластмаси, їх характеристика і застосування. Флігопіт, його характеристика. 

   Електроізоляційні керамічні матеріали, їх характерні властивості і класифікація. Електротехнічний 

фарфор, електричні і механічні характеристики. 

   Технологія виготовлення керамічних електроізоляційних виробів. Властивості і склад скла за 

призначенням і хімічним складом. 

   Склокераміка, її властивості, одержання і застосування. Скловолокна, скло емалі, їх призначення і 

властивості. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Назви модулів (розділів) і 

тем 

Кількість годин 

За навчальною 

програмою 

За робочою навчальною програмою 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 
ле

к 

лаб. пр., 

сем 

с. р лек лаб

. 

пр., 

сем 

с. 

р 

лек лаб

. 

пр., 

сем 

с. 

р 

ВСТУП 1 1    1 1         

Модуль 1.  22 5 6 2 9 18 5 6 2 5      

1.Основи матеріалознавства 22 5 6 2 9 18 5 6 2 5      

Тема 1. 1. Будова і властивості 

металів.  
5 1 2  2 4 1 2  1      

Тема 1.2. Основи теорії сплавів  6 2 2  2 5 2 2  1      

Тема 1.3. Чавуни, вуглецеві і 

леговані 

сталі 

6 2  2 2 5 2  2 1      

Тема 1.4. Термічна і хіміко-

термічна обробка металів 
3  2  1 3  2  1      
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Тема 1.5.Порошкові матеріали 2    2 1    1      

Модуль 2.  10 2  2 6 7 2  2 3      

Тема 1.6. Кольорові метали і 

сплави 
6 2  2 2 5 2  2 1      

Тема 1.7. Корозія металів 2    2 1    1      

Тема 1.8. Композиційні 

матеріали 
2    2 1    1      

2. Способи обробки металів і 

сплавів 

28 2 2 10 14 21 2 2 10 7      

Модуль 3 18 2  4 12 11 2  4 5      

Тема 2.1. Ливарне 

виробництво 
3 1   2 2 1   1      

Тема 2.2. Обробка металів 

тиском 
3 1   2 2 1   1      

Тема 2.3. Зварювання і паяння 

металів 
6   4 2 5   4 1      

Тема 2.4. Електрослюсарна 

справа 
6    6 2    2      

Модуль 4 10  2 6 2 10  2 6 2      

Тема 2.5. Обробка металів 

різанням. 
9  2 6 1 9  2 6 1      

Тема 2.6. Електрофізичні і 

електрохімічні методи обробки 

металів. 

1    1 1    1      

Модуль 5 7 2 2  3 6 2 2  2      

3. Магнітні матеріали 7 2 2  3 6 2 2  2      

Тема 3.1. Основні 

характеристики магнітних 

матеріалів 

3 2   1 3 2   1      

Тема 3.2. Магнітом'які і 

магнітотверді матеріали 
4  2  2 3  2  1      

Модуль 6 17 8 2  7 14 8 2  4      

4. Провідникові і 

напівпровідникові матеріали 

17 8 2  7 14 8 2  4      

4.1. Електричні 

характеристики та властивості 

провідникових  і 

напівпровідникових матеріалів 

3 2   1 2 2         

4.2. Провідникові матеріали 2    2 1   1 1      

4.3. Вугільні матеріали і 

вироби, контактні матеріали 
3 2   1 3 2   1      

4.4. Монтажні обмотувальні 

проводи і кабелі 
3 2   1 3 2   1      

4.5. Напівпровідникові 

матеріали 
6 2 2  2 5 2 2  1      

Модуль 7 11 6 2  3 11 6 2  3      

5. Фізика діелектриків 11 6 2  3 11 6 2  3      

5.1. Властивості діелектричних 

(ізоляційних) матеріалів і 

фізичні процеси, що 

відбуваються з діелектриком 

3 2   1 3 2   1      

5.2. Газоподібні діелектрики 5 2 2  1 5 2 2  1      

5.3. Рідкі діелектрики 3 2   1 3 2   1      

Модуль 8 12 8   4 12 8   4      

6. Діелектричні матеріали 12 8   4 12 8   4      

6.1. Воскоподібні діелектрики 3 2   1 3 2   1      

6.2. Волокнисті діелектрики 3 2   1 3 2   1      

6.3.Полімери, пластмаси, 

плівкові матеріали, гума 
3 2   1 3 2   1      

6.4. Електроізоляційний 

фарфор, слюда, скло 
3 2   1 3 2   1      

Всього годин  108 34 14 14 46 90 34 14 14 28      
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5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

   

                                                                 

6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Класифікація, хімічний склад, маркування, властивості і  2 

 застосування чавунів і вуглецевих сталей.  

2 Класифікація, хімічний склад, маркування, властивості і  2 

 застосування легованих сталей, кольорових металів і сплавів.  

3 Розроблення технології газового зварювання сталі. 2 

4 Розроблення технології ручного електродугового зварювання  2 

 сталі  

5 Вивчення токарно-гвинторізного верстата моделі 16К20 2 

6 Вивчення вертикально-свердлильного верстата моделі 2Н135-1 2 

7 Вивчення горизонтально-фрезерного верстата моделі 6М82. 2 

 

7. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Мікроскопічний аналіз металів і сплаві. Вивчення діаграми стану  2 

 Fe – Fe3C  

2 Визначення твердості металів за методом Брінелля. 2 

3 Термічна обробка вуглецевої сталі. 2 

4 Токарні різці. Вивчення геометрії токарного різця. 2 

5 Визначення електричних характеристик провідникових матеріалів 2 

6 Визначення електричної міцності газоподібних діелектриків 2 

7 Вивчення магнітних властивостей матеріалів 2 

 

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Основні властивості металів: фізичні, хімічні, механічні та 

технологічні. 

1 

2 Аналіз спрощеної діаграми стану залізо-цементит та її практичне 

значення. 

1 

3 Вплив легуючих елементів на структуру і властивості сталей.   1 

4 Термічна і хіміко-термічна обробка металів 1 

5 Порошкові матеріали 1 

6 Загальні відомості про виробництво і застосування алюмінію 1 

7 Корозія металів 1 

8 Композиційні матеріали 1 

9 Суть, технологія, переваги і галузь застосування спеціальних видів 

лиття 

1 

10 Загальні відомості про обробку металів тиском  1 

11 Зварювання, паяння та лудіння металів 1 

12 Електрослюсарна справа 2 

13  Обробка металів різанням. Основи теорії різання металів. 1 
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14 Електрофізичні і електротехнічні методи обробки металів 1 

15 Магнітом'які і магнітотверді матеріали 1 

16 Температурний коефіцієнт 1 

17 Провідникові матеріали 1 

18 Властивості, способи одержання, застосування контактних 

матеріалів 

1 

19 Кабелі, матеріали для виготовлення 1 

20 Прості напівпровідники - германій, кремній, селен, телур, їх 

властивості  застосування. 

1 

21 Механічні властивості діелектриків 1 

22 Синтетичні  газоподібні  діелектричні матеріали 1 

23 Синтетичні  рідкі діелектричні матеріали 1 

24 Компаунди, їх застосування та хімічний склад. 1 

25 Волокнисті матеріали на основі азбесту і скловолокна(тканина, 

стрічка). 

1 

26 Плівкові матеріали, їх різновидності, властивості і призначення.    1 

27 Технологія виготовлення керамічних електроізоляційних виробів. 1 

Разом 28 

9.Тематичний зміст курсу 

 (денна форма) 

№
 п

.п
. 

№
 

а
у

д
и

т
о

р
. 

за
н

я
т
т
я

 

Модуль (розділ), тема заняття Вид заняття 
Кількість 

годин 
Примітки 
(література) 

1 1 Вступ лекція 1 [1] 3-5   

  1. Основи матеріалознавства    

  1.1. Будова і властивості матеріалів лекція 1 [1] 33-50   

2 
 Основні властивості металів: фізичні, хімічні, 

механічні та технологічні. 

самостійна 

робота 

1 
[1] 33-50   

3 
2 Визначення твердості металів за методом 

Брінелля. 

лабораторне 

заняття 

2 
[2] 40-49   

4 3 1.2. Основи теорії сплавів. лекція 2 [1] 50-62  

5 
 Аналіз спрощеної діаграми стану залізо-цементит та 

її практичне значення. 

самостійна 

робота 

1 
[1] 58-62 

6 
4 Макроаналіз і мікроаналіз сталей і чавунів. 

Вивчення діаграми стану Fe – Fe3C 

лабораторне 

заняття 

2 
[2] 4-18   

 5 1.3. Чавуни, вуглецеві і леговані сталі лекція 2 [1] 5-25  

7  Вплив легуючих елементів на структуру і властивості 

сталей.   

самостійна 

робота 

1 
[1] 78-79 

8 6 Класифікація, маркування, властивості і 

застосування чавунів і вуглецевих сталей 

практичне 

заняття 

2 [2] 18-29  

КСР1  
9  Термічна і хіміко-термічна обробка металів самостійна 

робота 

1 
[1] 91-110 

10 7 Термічна обробка вуглецевої сталі. лабораторне 

заняття 

2 
[2] 49-62   

11 

 

 Порошкові матеріали самостійна 

робота 

1 
[1] 118-119 

12 8 1.6. Кольорові метали і сплави лекція 2 [1] 26-32   

13  Загальні відомості про виробництво і застосування 

алюмінію 

самостійна 

робота 

1 
[1] 29-31 

14 9 Класифікація, маркування, властивості і 

застосування легованих сталей, кольорових 

металів і сплавів. 

практичне 

заняття 

2 

[2] 29-40   
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15  Корозія металів самостійна 

робота 

1 
[1] 124-128 

16  Композиційні матеріали самостійна 

робота 

1 
[3] 68-69 

17 10 2.1. Ливарне виробництво 

2.2. Обробка металів тиском 

лекція 1 

1 
[1] 148-215   

   КСР2 

18  Суть, технологія, переваги і галузь застосування 

спеціальних видів лиття 

самостійна 

робота 

1 
[1] 148-215   

19  Загальні відомості про обробку металів тиском  самостійна 

робота 

1 
[1] 148-215   

20  Зварювання, паяння та лудіння металів самостійна 

робота 

1 
[1] 217-225   

21 11 Розроблення технології газового зварювання 

сталі. 

практичне 

заняття 

2 
[2] 62-83   

22 12 Розроблення технології ручного електродугового 

зварювання сталі 

практичне 

заняття 

2 
[2] 83-108   

23  Електрослюсарна справа самостійна 

робота 

2 
[3] 92-1143   

24  Обробка металів різанням. Основи теорії 

різання металів. 

самостійна 

робота 

1 
[1] 341-353   

25 13 Токарні різці. Вивчення геометрії токарного різця 

Контрольна робота 

лабораторне 

заняття 

2 [2] 108-124   

КСР3 

26 14 Вивчення токарно-гвинторізного верстата моделі 

16К20 

практичне 

заняття 

2 
[2] 124-146   

27 15 Вивчення вертикально-свердлильного верстата 

моделі 2Н135-1 

практичне 

заняття 

2 
[2] 146-164   

28 16 Вивчення горизонтально-фрезерного верстата 

моделі 6М82. 

практичне 

заняття 

2 
[2] 164-182   

29  Електрофізичні і електротехнічні методи обробки 

металів 

самостійна 

робота 

1 
[1] 470-483   

30 17 3. Магнітні матеріали. 3.1. Основні 

характеристики магнітних матеріалів. 

лекція 2 
[3] 170-194   

31  Магнітом'які і магнітотверді матеріали самостійна 

робота 

1 
[3] 170-194   

32 18 Вивчення магнітних властивостей матеріалів лабораторне 

заняття 

2 
[2] 197-207   

33 19 4.1. Електричні характеристики і властивості 

провідникових матеріалів. 

4.2. Провідникові матеріали 

лекція 2 

 

 

[3] 151-166   

34  Температурний коефіцієнт самостійна 

робота 

1 
[3] 151-166   

35  Провідникові матеріали самостійна 

робота 

1 
[3] 151-166   

36 20 4.3. Вугільні матеріали і вироби. Контактні 

матеріали. 

лекція 2 
[3] 161-162   

37  Властивості, способи одержання, застосування 

контактних матеріалів 

самостійна 

робота 

1 
[3] 161-162   

38 21 4.4. Монтажні і обмотувальні проводи і кабелі лекція 2 [3] 163-164 

КСР4   
39  Кабелі, матеріали для виготовлення самостійна 

робота 

1 
[3] 163-164   

40 22 4.5. Напівпровідникові матеріали лекція 2 [3] 167-169   

41  Прості напівпровідники - германій, кремній, 

селен, телур, їх властивості  застосування. 

самостійна 

робота 

1 
[3] 167-169   

42 23 Визначення електричних характеристик 

провідникових і напівпровідникових матеріалів 

лабораторне 

заняття 

2 
[2] 189-197  

43 24 5.1. Властивості діелектричних матеріалів і 

фізичні процеси, що відбуваються в діелектриках 

лекція 

 

2 
[3] 114-120   
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44  Механічні властивості діелектриків самостійна 

робота 

1 
[3] 114-120   

45 25 5.2. Газоподібні діелектрики лекція 2 [3] 122-125   

46  Синтетичні  газоподібні  діелектричні матеріали самостійна 

робота 

1 
[3] 122-125   

47 26 Визначення електричної міцності газоподібних 

діелектриків 

лабораторне 

заняття 

2 
[2] 182-189  

48 27 5.3. Рідкі діелектрики лекція 2 [3] 125-130   

49  Синтетичні  рідкі діелектричні матеріали самостійна 

робота 

1 
[3] 125-130   

50 28 6.1. Воскоподібні діелектрики лекція 2 [3] 130-132   

  КСР5 
51  Компаунди, їх застосування та хімічний склад. самостійна 

робота 

1 
[3] 130-132   

52 29 6.2. Волокнисті діелектрики лекція 2 [3] 140-142   

53  Волокнисті матеріали на основі азбесту і 

скловолокна(тканина, стрічка). 

самостійна 

робота 

1 
[3] 141-143  

54 30 6.3. Полімери, пластмаси, плівкові матеріали, 

гума 

лекція 2 
[3] 141-143  

55  Плівкові матеріали, їх різновидності, властивості і 

призначення. 

самостійна 

робота 

1 
[3] 141-143  

56 31 6.4. Електроізоляційний фарфор, слюда, скло лекція 2 [3] 148-151   

57  
Технологія виготовлення керамічних 

електроізоляційних виробів. 

самостійна 

робота 

1 
[3] 151-166   

  Всього  62/28  
 

 

 

 
10. Методи навчання 

Словесні: розповідь, пояснення, діалог 

Інноваційні: метод презентацій 

Наочні: ілюстрація, демонстрація, спостереження 

Практичні: лабораторні роботи, практичні роботи 

 
11. Методи контролю 

          Технічні диктанти, тести, усне та письмове опитування, фронтальні опитування, захист 

лабораторної та практичних робіт, заліки. 

 

12. Критерії оцінювання знань студентів 
 

Критерії оцінювання знань, вмінь, компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких навчальний матеріал 

відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, обґрунтована, 

логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані 

висновки. Студент активно працює протягом усього курсу і показує при 

цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, здатний висловити 

власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, 

проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал. 

Практичне (лабораторне) завдання виконане правильно. 

«Добре» Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюється значна 

частина навчального матеріалу. Студент виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, певною мірою може 

аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки. Студент активно 
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працює протягом усього курсу, питання висвітлює повно, висвітлення їх 

завершене висновками, виявлене уміння аналізувати факти й події, а 

також виконувати навчальні завдання. У відповідях допущені несуттєві 

помилки, в усних відповідях – неточності, деякі незначні помилки, має 

місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу. 

«Задовільно» Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюються 

основні положення навчального матеріалу на рівні запам'ятовування без 

достатнього розуміння; студент у цілому оволодів суттю питань з даної 

теми, виявляє знання лекційного матеріалу, навчальної літератури, 

намагається аналізувати факти й події, робити висновки. Але на заняттях 

поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає 

неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при 

висвітленні теоретичного матеріалу. У практичних (лабораторних) 

завданнях припущені несуттєві помилки. 

«Незадовільно» Оцінюється завдання, що не виконане, або містить відповіді на рівні 

елементарного відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, 

фрагментів навчального матеріалу. Студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з 

грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, 

узагальнення. У відповідях та практичному завданні припущені суттєві 

помилки. 

 

Критерії оцінювання екзаменів (диференційованих заліків) 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який повністю оволодів програмним матеріалом, 

точно й повно виконав практичні (лабораторні, семінарські) завдання; виявив творчу 

самостійність, знання спеціальної літератури, тверді переконання та вміння їх захищати, високу 

комунікативну культуру, уміння робити практичні висновки; на семінарських, лабораторних, 

практичних заняттях показав достатній рівень розвитку умінь і навичок точного застосування 

знань. 

Оцінка «добре» виставляється за тих же умов. Відмінність у знаннях студента полягає в 

дещо обмеженому й звуженому прояві тих же якостей, які слугують критерієм відмінної оцінки – 

творча самостійність, знання літератури тощо. Але вже немає тієї свободи викладу матеріалу, як у 

першому випадку, можуть допускатися окремі помилки, що легко виправляються самим 

студентом під час бесіди.  

Оцінка «задовільно» виставляється за повне знання програми та за виконання завдань. У 

цьому випадку студент може й не виявити самостійності суджень. Відчувається, що він дещо 

просто «завчив», однак навчальний матеріал він загалом знає. Має певне уявлення про вимоги 

практики, може знайти нові приклади або умови застосування знань на практиці. Знає літературу, 

але, можливо, не всю і не може дати достатньої критичної оцінки. Володіє необхідними вміннями. 

Можливі недоліки в аспекті комунікативної культури. 

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо студент не має повних знань. Завдання не виконані 

або виконані невірно. Уміннями й навичками студент не володіє. Навчальної 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна та робоча навчальна програма дисципліни. 

2. Інструктивно-методичні посібники  для проведення практичних занять. 

3. Інструктивно-методичні посібники  для проведення лабораторних занять. 

4. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

5. Методичні рекомендації студентам заочної форми навчання та зміст контрольної роботи з 

дисципліни "Конструкційні та електротехнічні матеріали". 

6. Контрольні завдання для проведення проміжного контролю. 

7. Питання до заліку. 
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14. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Ясюк В.Ф. та інші. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. – К.: Вища 

освіта, 2005. 

2. Мединський В.С. Електроматеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. 

Практикум лабораторних і практичних занять. – НМЦ.: Немішаєве, 2006. 
 

3. Мединський В.С., Красноштан Л.М. Конструкційні і електротехнічні матеріали. 

Навчальний посібник.– НМЦ.: Немішаєве, 2007. 

4. Макієнко МІ. Загальний курс слюсарної справи. - К.: Вища школа, 1994.  

5. Мединський В.С. Конструкційні і електротехнічні матеріали. Робочий зошит для 

лабораторних і практичних занять.– НМЦ.: Немішаєве. 2006. 
 

 

6. Онищенко В.И. и др. Технология металлов и конструкционные материалы. - М.: 

Агропромиздат, 1991. 

Допоміжна 

Алєксандров О.Г. та інші. Будова та експлуатація устаткування для зварювання плавленням. 

– К.: Техніка, 1998. 

Василенко І.І. та інші. Конструкційні та електротехнічні матеріали. – Львів.: Магнолія-2006, 

2008. 

Василів В.І. Машинобудівні матеріали. - К.: Будівельник, 1995. 

Васильєв В.В. и др. Композиционные материалы (справочник). - М.: Машиностроение, 1990. 

Гуменюк І.В., Іваськів О.Ф. Обладнання і технологія газозварювальних робіт. – К.: Грамота, 

2005. 

Драбович М.П. Слюсарна справа. НМЦ.: Аграрна освіта, 2004. 

Корицкий Ю.В. Справочник по злектротехническим материалам, 1987. 

Коханівський С.П. Електроматеріалознавство з основами слюсарної справи. - К.: Урожай, 1991. 

Кузін О.А., Яцюк Р.А. Металознавство та термічна обробка металів. – Львів.: Афіша. 2002. 

Нікіфоров В.М. Технологія металів і конструкційні матеріали. - К.: Вища школа, 1984. 
 

Нікелін М.В. Електроматеріалознавство. - К.: Вища школа, 1994. 

Попович В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. – Львів.: НМЦ ВО 

МОН України. 
 

Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування. - К.: Либідь, 2002. 

 
15. Інформаційні ресурси 

http://vseznayko.com.ua/marki-stali-rozshifrovka-markuvannja.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KqZJS0IL5H0 

https://www.youtube.com/watch?v=WCJSdp6lhZo 

https://t-a-n-k.io.ua/s2625046/video_za_temami_disciplini 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-SHicKGxMMk 

https://www.youtube.com/watch?v=dfhYbKuuGnw 

https://www.youtube.com/watch?v=Keaf4HYQ4xg 

https://www.youtube.com/watch?v=vb3TMQZTCq4 

https://stud.com.ua/73752/tehnika/magnitni_materiali 

http://obrobka.pp.ua/3379-provdnikov-materali-ta-virobi.html 

http://bezremonta.net/elektrika/2565-.html 

http://stroyukrs.ru/elektrika/7214-obmotuvalni-elektrichni-droti.html 

http://bezremonta.net/elektrika/2361-.html 
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