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Загальна інформація про 

викладача 
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механіка та матеріалознавство»; тел. 056-373-15-18; 

pm@m.diit.edu.ua 

Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Для магістрів – у 2 семестрі, якщо читати бакалаврам – у 7 

семестрі 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується  

Транспортна інженерія 

Перелік 

компетентностей та  

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни покликаний сформувати у студентів 

науковий світогляд і знання з питань способів отримання, 

внутрішньої будови та властивостей сучасних нових 

матеріалів; вимог, яким вони повинні відповідати; методів їх 

випробування та контролю якості; способів їх обробки для 

покращення властивостей; набуття практичних навичок щодо 

визначення різновиду матеріалу, основних методів 

визначення структури та оцінки властивостей; вміння обрати 

сучасний матеріал, найкращий для експлуатації в конкретних 

умовах. 

Опис  дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Знання з фізики, хімії, вищої математики, 

матеріалознавства, опору матеріалів, механічних 

випробувань матеріалів, екології 

Основні теми 

дисципліни 

32 години лекцій та 16 годин лабораторних робіт 

Основні теми лекцій: 

-Класифікація сучасних матеріалів: органічні та неорганічні, 

металеві та неметалеві, чорні та кольорові, сталі та чавуни 

- Леговані сталі. Сталі та сплави спеціального призначення: 

жароміцні, корозійностійкі, кислотостійкі, криогенні, 

зносостійкі 

- Леговані чавуни спеціального призначення: зносостійкі, 

антифрикційні та чавуни, що деформуються 

- Матеріали високої твердості. Металокерамічні тверді  

 сплави. Надтверді матеріали  

- Технічна кераміка та синтетичні камені: внутрішня будова, 

властивості, застосування 

- Благородні метали. Тугоплавкі метали та сплави. 
Матеріали для атомної енергетики 

- Композиційні полімерні матеріали: склад, особливості 

будови, властивості, застосування 
- Пластмаси: термопласти і реактопласти. Неорганічне скло та 

сітали 

- Гумові та деревинні матеріали. Матеріали з особливим 
структурним станом. Газари 

- Біологічні матеріали. Сплави з пам’яттю форми. Рідкі 

кристали 



- Аморфні метали і сплави. Монокристали, способи їх  
 отримання та застосування 

- Наноматеріали: загальні поняття, структура,  

 застосування. Створення та розвиток нанотехнологій 
- Матеріали з кластерними структурами. Квазікристали.  

 Фулерени, фулерити, аерогелі 

- Лакофарбові матеріали. Класифікація, властивості,  

 Особливості  застосування 

Основні теми лабораторних робіт: 

- Визначення типу сплаву по мікроструктурі та величині 

твердості 

- Вивчення властивостей і структур твердих і надтвердих 

матеріалів 

- Визначення твердості пластмас 

- Статичні випробування пластмас на розтягування 

- Визначення еластичності лакофарбових покрить на згинання 

Теми для самостійного вивчення: 

- Найбільш поширені кольорові метали та їх сплави 

- Мідь та її сплави 

- Алюміній та його сплави 

- Технології одержання металокерамічних твердих сплавів, 

технічної кераміки та синтетичних каменів 

- Порошкові матеріали 

- Надчисті матеріали 

- Сталі та сплави з малим та заданим коефіцієнтом теплового 

розширення 

- Технології отримання лакофарбових матеріалів 

Мова  викладання українська 

Список основної та  

додаткової  літератури 

Основна: 

1.Таран Ю.Н. и др. Новые материалы/Учебное пособие - Дн-

вск: НМетАУ, Арт-Пресс, 2001. - 154с. 

2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение/Учебник 

для вузов. 3-е изд.,перераб. и доп.- М.:Машиностроение, 

1990.- 528 с. 

3. Таран Ю.М. та ін. Металознавство і термічна обробка 

металів і сплавів із застосуванням комп’ютерних технологій 

навчання/ Підручник. Частина ІІ-Дн-вск: Дніпрокнига, 2002. - 

260 с. 

4. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные 

стали/ Учебник для вузов.2-е изд., перераб. и доп.-М.: 

МИСиС,1999.- 408 с. 

5. Джур Є.О.,Кучма Л.Д., Манько Т.А. Полімерні 

композиційні матеріали в РКТ.– К.:Вища школа, 2003.- 399 с. 

6. Манько Т.А. та ін. Спеціальне матеріалознавство/ 

Підручник для студ.вищих навч. закл.- Дн-вск: АРТ-ПРЕС, 

2004.- 216 с. 

7. Калинина Н.Е. и др. Наноматериалы и нанотехнологии: 

получение, строение, применение/ Монография коллектива 

авторов. - Дн-вск: Маковецкий, 2012. -192 с. 

 



Додаткова: 

8. Композиционные материалы/ Под общ.ред. Васильева В.В., 

Тарнопольского Ю.М.- М.:Машиностроение,1990.- 510с. 

9. Большаков В.И., Сухомлин Г.Д., Лаухин Д.В. Атлас 

структур металлов и сплавов/ Учебное пособие для вузов. – 

Дн-вск: ГВУЗ «ПГАСА»,2010.- 174 с. 

10. Рахманов С.Р. и др. Машиностроительные материалы/ 

Справочные данные, термины, определения// Монография. – 

Дн-вск - Баку: Сабах,2017. – 410 с. 

11. Таран Ю.Н., Мазур В.И. Структура эвтектических 

сплавов.- М.: Металлургия,1978.- 312 с. 

12. Гнесин Г.Г., Скороход В.В. Неорганическое 

материаловедение. – К.: Наукова думка,2008.-854 с. 

13. Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. – М.: 

Машиностроение,2003.- 112 с. 

14. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников.-

М.:Наука,1982.–281 с. 

15. Шаповалов В.И. Легирование водородом.- 

Днепропетровск,2013. -Журфонд.- 385 с. 

16. Рязанова Ф.Д., Фунштейн Я.Н., Худокормова Р.Н. 

Лабораторный практикум по металловедению и термической 

обработке металлов/ Под ред. Ляховича Л.С.- Минск: Высшая 

школа3,1995. – 126 с. 

17. Нові матеріали в техніці: Методичні вказівки до 

лабораторних робіт / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. 
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во Дніпропетр. нац. ун-ту залічн, грансп. ім. акад. В. 

Лазаряна, 2012. – Ч. 1–38 с. 

 
Матеріально-технічне забезпечення:  

- Мультімедійне обладнання 
- Твердомір Бринелля  

- Твердомір Роквелла 

- Мікроскоп зі  шкалою для вимірювання діаметру відбитка кульки за методом 

Брінелля 

- Мікроскоп металографічний МИМ-7 

- Шліфувально-полірувальний верстат 

- Індикатор годинникового типу 

- Допоміжні матеріали для виготовлення мікрошліфів 

- Ексикатори для зберігання зразків  (мікрошліфів) 

- Набір зразків різних пластмас (оргскло, текстоліт, гетінакс, вініпласт та ін.) 

- Набір зразків сплавів чорних та кольорових металів 

- Набір зразків твердих і надтвердих матеріалів 

- Набір лакофарбових матеріалів 

 


