
 

 

  

Кафедра смарт технологій 
з'єднань та інженерії 
поверхні 

ГАЗОТЕРМІЧНЕ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ-2 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти  (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма «Споріднені технології зварювання та ресурсозбереження» (СТЗР) 

Статус дисципліни Нормативна  

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 4 курс,  осінній семестр 

Обсяг дисципліни 54 годин / 3 кредити ECTS лекції 36 годин., практичні 12 

годин.1,5кредит  курсова робота.  

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, екзамен 

Розклад занять Згідно розкладу 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент Попіль Юрій Станіславович,  popill_kpi@ukr.net,  
popilyrii@gmail.com  

Практичні: к.т.н., доцент Попіль Юрій Станіславович,  
popill_kpi@ukr.net,  popilyrii@gmail.com  

Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних занять 
висилаються кожному студенту по електронній пошті. Контрольні 
примірники передаються методисту кафедри для збереження в 
електронній бібліотеці кафедри. 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Майбутньому фахівцю варто вчити саме цю дисципліну, оскільки газотермічні процеси, 

технології нанесення покриття для отримання різних функціональних поверхонь на виробах з 

урахуванням експлуатаційних вимог, широко застосовуються в сучасному виробництві. 

Створення зразків сучасної та новітньої техніки, це сукупність підходів та матеріалів, методів і 

способів газотермічного нанесення покриття, які  базуються на теоретичних і практичних 

знаннях взаємодії матеріалу в струмені концентрованого джерела енергїї з поверхнею, та їх 

теплофізичними та хімічними властивостями. Саме ці знання, надає вивчення дисципліни  

Метою дисципліни є надання студентам розширених знань щодо використання і 

побудови сучасних технологій створення виробів із спеціальними функціональними поверхнями.  

У циклі підготовки фахівців із інженерії поверхні для машинобудування, ремонтних 

виробництв, приладобудування, виробництв по виготовленню конструкцій різного 

функціонального призначення  і надає інформацію щодо призначення та функціональні 

властивості видів поверхонь з створеним шаром покриття, підготовка поверхні під напилення, 

вибір матеріалів, та методів напилення , властивості та якісні показники покриття-основа.  

 
- Загальні компетентності (ЗК)  
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- ЗК 1 Здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузі, відмінної 
від професійної  

- ЗК 2 Здатність застосовувати професійні знання й уміння на практиці  
- ЗК 3 Здатність гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти 

творчий підхід, ініціативу  
- ЗК 4 Здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід (власний 

і чужий), рефлексувати професійну й соціальну діяльність  
- ЗК 5 Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку 

цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості  
- ЗК 6 Здатність організовувати свою діяльність, працювати автономно та у команді  
- ЗК 7 Здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу й 

синтезу  
- ЗК 8 Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати 

інформацію з різних джерел, необхідну для рішення наукових і професійних завдань 
ЗК 9 Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі 
природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук  

- ЗК 11 Здатність здійснювати виробничу або прикладну діяльність у міжнародному 
середовищі  

- ЗК 12 Здатність підтримувати загальний рівень фізичної активності й здоров’я для 
ведення активної соціальної й професійної діяльності 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  

ФК1 Здатність використовувати знання в галузі металообробки для призначення 

технології підготовки конструктивних елементів до зварювання та споріднених технологій  

ФК 2 Здатність використовувати знання в галузі фундаментальних наук для вирішення 

технічних задач зі зварювання та споріднених технологій  

ФК 3 Здатність використовувати знання з прикладної технічної механіки для виконання 

проектно-конструкторських робіт в галузі зварювання та споріднених технологій за типовими 

методиками  

ФК4 Здатність використовувати знання в галузі фізико-хімічних, термодеформаційних та 

металургійних процесів для обґрунтованого призначення способів зварювання, наплавлення та 

напилювання  

ФК 5 Здатність використовувати знання в галузі зварювання та споріднених технологій 

для призначення параметрів технологічних процесів  

ФК 6 Здатність використовувати знання в галузі механіки, електротехніки та 

автоматичного керування, а також технології зварювання та споріднених процесів для 

призначення типового устаткування для реалізації технології зварювання, наплавлення та 

напилювання   

ФК 8 Здатність використовувати базові знання в галузі зварювальних джерел живлення, 

електричних машин та електроприводу для проектування вузлів зварювального обладнання  

ФК 9 Здатність використовувати знання в галузі теорії та засобів автоматичного 

керування, а також технології зварювання та споріднених процесів для призначення типового 

устаткування для реалізації технології зварювання, наплавлення та напилювання  

ФК 10 Здатність використовувати знання конструкції та принципу дії сучасного 

зварювального та допоміжного обладнання для створення нових зразків машин і установок для 

зварювання і споріднених процесів  

7 – Програмні результати навчання ЗНАННЯ  
ЗН 2 Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для 

володіння математичним апаратом в галузі зварювання  
ЗН 3 Знання в галузі інформатики та сучасних інформаційних технологій; навичками 

використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння 
створювати бази даних і інтернет-ресурсів  



 

 

ЗН 4 Знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально 
професійних дисциплін  

ЗН 5 Знання в галузі, необхідні для освоєння загально професійних дисциплін 
 ЗН 6 Знання в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці  
ЗН 7 Знання схем розрахунку базових блоків механічної частини зварювальних машин, 

апаратів та допоміжного механічного обладнання  
ЗН 8 Знання умов експлуатації технологічного устаткування  
ЗН 9 Знання нормативної документації та діючих стандартів  
ЗН 10 Знання про фізико-технологічні властивості процесів отримання з’єднань або 

поверхонь  
ЗН 11 Знання про будову та технічні характеристики технологічного обладнання для 

зварювання  
ЗН 12 Знання щодо технологічних можливостей та принципів роботи устаткування для 

зварювання та нанесення покриття  
ЗН 13 Знання показників технологічних процесів зварювання та споріднених процесів і 

особливостей різних способів автоматичного керування  
ЗН 14 Знання щодо технологічних особливостей конструкцій установок та способів 

зварювання і нанесення покриття  
ЗН 15 Знання щодо методів визначення, техніко-економічних показників технологічних 

процесів і технологічного обладнання  
ЗН 17 Знання щодо структури, властивостей металів та їх здатності до зварювання  
ЗН 18 Знання щодо термодинамічних та фізико-хімічних процесів зварювання і 

споріднених процесів  
ЗН 19 Знання про механізм формування напружень і деформацій при зварюванні  
 ЗН 20 Знання щодо методів визначення техніко-економічних показників технологічних 

процесів і технологічного обладнання  
УМІННЯ 
УМ 5 Уміння визначати головні характеристики базових блоків механічної частини 

зварювальних машин, апаратів та допоміжного механічного обладнання  
УМ 6 Уміння визначати головні характеристики базових електричних блоків електричної 

частини зварювальних машин, апаратів та допоміжного механічного обладнання  
УМ 7 Уміння розробляти робоче креслення деталі та складальне креслення вузла 
 УМ 8 Уміння визначати вимоги до зварювальних машин, апаратів , джерел живлення та 

допоміжного механічного обладнання для зварювання та споріднених процесів  
УМ 9 Уміння визначати алгоритм керування установками для зварювання та 

споріднених процесів УМ 10 Уміння визначати спосіб зварювання або спорідненого процесу  
УМ 11 Уміння вибирати типове устаткування та тип джерела живлення для зварювання 

та споріднених процесів і технологій  
УМ 12 Уміння вибирати прототип обладнання для зварювання та споріднених процесів  
УМ 13 Уміння розробляти функціональні (структурні) схеми зварювальних машин та 

апаратів  
УМ 15 Уміння визначати раціональні принципи та способи автоматичного керування 

технологічним процесом зварювання  
. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Перелік попередніх навчальних курсів, які необхідні фахівцю для успішного засвоєння дисципліни: 

«Загальна фізика», «Опір матеріалів» «Тріботехніка та основи надійності», «Металознавство та термічна 

обробка зварних з’єднань» «Поверхневі фізико-хімічні процеси», «Теоретичні основи інженерії поверхні», 



 

 

«Обладнання та технологія нанесення газотермічного покриття», «Технологія та обладнання для 

наплавлення», «Технологія зміцнення поверхонь»,  

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарські) 
Лабораторні  СРС 

4.  

1 2 3 4 5 6 

 

Тема 1. Розвиток і стан 
теоретичних та практичних знань 
про технології відновлення та 
підвищення стійкості поверхонь 
деталей та конструкцій шляхом 
нанесення покриттів та модифікації 
поверхневих шарів. Загальні питання 
застосування технологій інженерії 
поверхні. 

 12 2  20 

 Тема 2 Визначення вимог до процесу 
нанесення покриття та 
застосованих матеріалів 

 6 2   

Тема3.Відпрацювання раціональних 
режимних параметрів ведення 
процесу створення виробу з 
покриттям. 

 6 2  14 

Тема 4. Основні підходи до керування 
якістю покриттів 

 6    

Тема 5. Підвищення якості 
покриттів шляхом створення 
керованих автоматизованих 
технологічних процесів нанесення 
покриттів. 

 6 3  20 

      

Екзамен      

Всього годин 54 36 12  54 

4Лекційні заняття 

Розділ 1. Введення 

Тема 1.2. Загальні питання технологій ГТНП. 

Лекція 1. Вступ. Сучасний стан розвитку технологій нанесення покриття методами ГТНП. 

Напрямки і перспективи розвитку. Роль вітчизняних  вчених та організацій у розвитку теорії та практики 

нанесення покриття методами ГТНП. 

Ціль і завдання курсу, його роль у підготовці спеціалістів за фахом. Практичне використання знань 

у різних видах діяльності спеціаліста. 

Узагальнена схема процесів ГТНП. Основні параметри напилення. Ефективність процесу. Вплив 

параметрів на ефективність процесу – 2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять 

 

Розділ 2. Технологія газотермічного нанесення покриття 



 

 

Тема 2.1.Технологічна підготовка нанесення покриття, контроль процесу нанесення і наступна 

обробка покриття 

Лекція 2. Матеріали для нанесення покриттів методами ГТНП. 

Номенклатура матеріалів. Форма їх використання у процесі нанесення покриття.  

Способи та технології підготовки матеріалів до процесу нанесення. Контроль вихідних параметрів 

матеріалів для покриттів. – 2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 3. Стан поверхні виробу при підготовці до нанесення покриття методами ГТНП. 

Вимоги до стану поверхні виробу перед нанесенням покриття методами ГТНП. Вплив мікрорельєфу 

поверхні на міцність зчеплення з покриттями. Очищення, активація, підігрівання перед нанесенням 

покриття. Особливості підготовки поверхні до нанесення покриття при різних методах і способах 

нанесення. Обладнання і технології підготовки поверхні. Захист ділянок поверхонь від попадання 

матеріалу покриття. –2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

 Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 4. Вибір типу покриття та його конструювання. Показники якості функціональних 

покриттів. 

Загальні принципи вибору покриття за його функціональним призначенням. Конструювання 

покриття. Вибір складу матеріалу покриття і його товщини. Вибір методів і способів нанесення покриття. 

Основні критерії вибору. Характерні показники якості функціонального покриття залежно від його 

призначення. способів їх визначення. Необхідність контролю якості, як невідємного елементу 

технологічного процесу виготовлення деталей із покриттям та процесів модифікації поверхні виробів. 

Застосування методів визначення параметрів покриттів на стадії відпрацювання та розробки технологій. 

Обробка нанесених покриттів з метою зміни їх попередніх властивостей. Типи обробки. Основні 

технологічні режими – 2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 5. Методики визначення показників якості покриттів (товщини, блиску, твердості). 

Контроль  товщини покриття. Метод прямого вимірювання. Метод вимірювання мас. Магнітні, 

індукційні та індуктивні методи вимірювання товщини. Оптичні та радіоактивні методи вимірювання 

товщини покриттів. Руйнуючі методи контролю товщини покриттів. Методи вимірювання товщини із 

руйнуванням виробу: гравіметричний, крапельний, струминний, струминно-періодичний, струминно-

обємний, металографічній, термоелектричний. 

Лекція 6.Твердість. Методи її вимірювання. Макротвердість і мікротвердість. Вимоги до зразків, 

методи їх виготовлення. Визначення твердості на приладах типу ТБ /метод Бринелля/ ГОСТ 1012-59. 

Конструкції приладів із ручним та механізованим приводами. Методика вимірювання твердості за 

Бринеллем. Умови точного визначення твердості. Визначення твердості на приладах типу ТР /метод 

Роквелла/ ГОСТ 9013-59. Конструкції приладів для випробування на твердість за Роквеллом. Методика 

вимірювань. Вимоги до зразків і умови точного визначення твердості 

Визначення твердості на приладах типу ТВ /метод Вікерса/. Конструкції приладів. Схеми випробувань. 

Методика визначення твердості. Вимоги до зразків та умови випробувань. 

Визначення мікротвердості. Конструкція мікротвердоміра ПМТ–3. Технологія виготовлення 

мікрошліфів. Методика визначення мікротвердості. Інші методи визначення твердості.  

Лекція 7.Неруйнуючі методи контролю якості. Контроль зовнішнього вигляду. Вимірювання 

блиску покриттів. Природа блиску поверхні, кількісні та якісні характеристики блиску. Методи 

вимірювання блиску за різкістю відбитку. Візуальний метод порівняння з еталонами – 2 год.  

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 8. Методики визначення міцності зчеплення покриттів з основою та пористості 

покриття. 

Визначення міцності зчеплення покриттів з основою на зразках. Випробування на відрив, основні 

схеми. Клейова методика. Конструкція зразків. Конструкція пристосувань для напилення. Партії зразків. 

Методика визначення міцності. Штифтові методики визначення міцності. Їх різновиди. Переваги і 

недоліки. Випробування на міцність зчеплення при зсуві. Схеми випробувань. Міцність на розтяг 

матеріалів, які формують покриття. Зразки для випробувань. Методика та обладнання. 

Визначення міцності зчеплення покриття з основою на виробі. Посередні методи. 



 

 

Визначення міцності зчеплення при механічних випробуваннях. Випробуваннях на згин. Прилад 

для   випробувань. Випробування   на   дряпання. Методика   та прилад для випробувань.  

Лекція 9.Класифікація пор. Вимірювання пористості методом гідростатичного зважування /ГОСТ – 

8893-73/. Уточнена методика вимірювання пористості. Схема установки для вимірювання. Вимірювання 

пористості прямим зважуванням. Оцінка пористості за газопроникністю. Пристосування для визначення 

газопроникності покриттів.  

Корозійні методи визначення пористості. Метод контактних відбитків. Метод ртутної порометрії. 

Вимірювання густини матеріалу  покриття методом пікнометрії. /ГОСТ – 2211-65/. Методика та 

параметри оформлення метода. Підвищення точності вимірювання. Флотаційний метод вимірювання 

густини. Схема установки. Методика вимірювання. – 2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 10. Методики визначення функціональних властивостей покриттів. 

Визначення зносостійкості і корозійної стійкості покриттів. Основні методи випробувань на 

стійкість до спрацьовування. Оснащення та прилади.  Підготовка поверхонь. Якісні і кількісні методи 

визначення корозійної стійкості покриттів. Натурні випробування. Метод занурення. Прискорені 

корозійні випробування. –2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять; 

Тема 2.2.Нанесення покриттів із різних матеріалів методами ГТНП  

Лекція 11.  Нанесення чистих металів та металевих сплавів. 

Особливості взаємодїї матеріалу із навколишнім середовищем при різних методах  нанесення 

покриття. Технологічні прийоми захисту матеріалу. Взаємозв’язок процесів взаємодії матеріалів і 

властивостей покриттів із режимними параметрами нанесення покриття.  

Сплави на залізній основі. Призначення, властивості, зміна властивостей вихідного матеріалу в 

процесі утворення покриття. Технологічні особливості нанесення різними методами ГТНП . 

Лекція 12. Сплави на нікелевій та кобальтовій основі. 

Призначення, властивості, зміна властивостей вихідного матеріалу в процесі утворення покриття. 

Технологічні особливості нанесення різними методами ГТНП. Критерії вибору методу та режиму 

нанесення покриття. Вимоги до матеріалу, який утворює покриття. 

Сплави на мідній основі. 

Призначення, властивості, зміна властивостей вихідного матеріалу в процесі утворення покриття. 

Технологічні особливості нанесення різними методами ГТНП. Критерії вибору методу та режиму 

нанесення покриття. Вимоги до матеріалу, який утворює покриття. – 2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 13. Сполуки металідного типу і сплави на їх основі. 

 Металіди алюмінію, титану. Призначення, властивості. Вихідний стан матеріалу, який формує  

покриття.   Фізико-хімічні   процеси  при напиленні. Технологічні особливості нанесення. – 2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 14. Сполуки металоїдного типу. Технологічні особливості напилення карбідів, нітридів, 

боридів . 

Карбіди, нітриди, бориди, силіциди. Властивості, призначення. Вимоги до методу нанесення з точки 

зору збереження вихідного складу матеріалу. 

Напилення карбідних покриттів. Карбіди з кубічною кристалічною граткою, з гексагональною 

граткою, із складною структурою. Особливості формування покриття. Фізико-хімічні процеси в карбідах, 

які пов’язані з їх нагріванням при нанесенні покриття. Втрата вуглецю, окислення. Шляхи покращання 

властивостей покриттів із карбідних матеріалів. – 2 год. 

Лекція 15.Технологічні особливості нанесення карбідів титану, хрому, вольфраму. Порівняльний 

аналіз методів з точки зору отримання стехіометричного складу покриття. – 2 год. 

Технологічні особливості нанесення покриттів із нітридів та боридів методами ГТНП. Зв’язок 

властивостей покриття з режимними параметрами нанесення. – 2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 16. Оксидні покриття. 

 Призначення, властивості. Фізико-хімічні процеси в оксидах, які пов’язані з їх нагріванням при 

нанесенні покриття. Оксид алюмінію. Вихідний склад, зміна фазового складу при напиленні. Системи 



 

 

“оксид алюмінію-оксид титану”,“оксид алюмінію-оксид кальцію” та алюмомагнезіальна шпінель. Вплив 

ТіО2 , СаО та MgO2 на властивості шару покриття. Оксид цирконію. Властивості, методи стабілізації. 

Вимоги до методу нанесення. Технологічні особливості нанесення різними методами ГТНП. – 2 год. 

(   /      / стор.      …      ) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 17. Особливості напилення покриттів із органічних матеріалів.  

Матеріали, які застосовуються для створення органічних покриттів методами ГТНП, їх 

функціональне призначення. Вимоги до поверхонь та їх підготовка до нанесення покриттів. 

Закономірності формування покриттів із термопластичних матеріалів. Техніка напилення. – 2 год. 

(конспект лекцій) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять;  

Лекція 18. Напилення коркових  покриттів. 

Коркові покриття, призначення та область застосування. Матеріали для формування робочого та 

конструкційного шарів. Основні принципи та методика вибору матеріалів  

Моделі для формування коркових  виробів за допомогою методів газотермічного нанесення 

покриттів, конструкції та матеріали. Виготовлення моделей. Попередня обробка моделей. Техніка та 

технологія нанесення шарів матеріалу. Обробка напилених виробів. - 3 год. 

(конспект лекцій) 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять. 

5. Практичні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань Год. 

1 Методологія вибору матеріалу покриття. 3 

2 Методологія вибору методу нанесення та конструкції покриття. 3 

3 Передтехнологічна підготовка матеріалів основи та покриття. 3 

4 Методологія відпрацювання технології нанесення покриття. 3 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне опрацювання та посилання 

на навчальну літературу 

Кількість 

годин СРС 

1 Плазмові багатокомпонентні покриття із аморфною і аморфно-кристалічною 

структурою. Надглибинне проникнення речовини високошвидкісного 

плазмового потоку у металеву преграду. Матеріали і технологія  ГТН 

укомпозиційних металополімерних покриттів з підвищеною зносо - і 

корозієстійкістю. [5], стор. 79-130 

4 

2 Нанопористі і нанофрагментарні композиційні матеріали. Тенденції розвитку 

досліджень в області наноструктур у полімерних системах. [7], стор. 25-80 

4 

3 Композиційні порошки із нанорозмірними інградієнтами. Розвиток технології 

надтвердих матеріалів. [6], стор. 279-310 

6 

7. Індивідуальні завдання
1
 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

Використання ЕОМ при керуванні процесом напилення. Структура задач, які 

                                           
1
   



 

 

вирішуються застосуванням ЕОМ. Алгоритми вибору режимів напилення. Алгоритми 

стабілізації та керування процесом нанесення покриттів. – 1 год., [4], стор. (128 – 136). 

Математичне моделювання процесу газотермічного напилення. Структура 

математичних моделей. Етапи моделювання. – 0,5 год., [4], стор. (90 – 119). 

Автоматизовані системи управління. Етапи та задачі створення керованих 

автоматизованих технологічних процесів нанесення газотермічних покриттів. 

Автоматизовані системами управління (АСУ). Переваги застосування АСУ. Рівень АСУ. – 

0,5 год., [2], стор.120-128. 

Розробка САПР нанесення захисних покриттів. Структурні схеми САПР.Математичне 

забезпечення процесу. Критерії та функціонали оптимізації. Алгоритми проектування та 

оптимізації. – 1 год., [2], стор. 279-310. 

8. Контрольні роботи 

При вивченні дисципліни проводиться модульна контрольні робота. Метою проведення 

контрольних заходів є визначення ступеня засвоєння матеріалу, який винесений на самостійне 

вивчення, а також реалізація зворотного звязку з метою покращання проведення лекційних, 

лабораторних занять і індивідуальної роботи. Програма передбачає виконання домашньої 

контрольної роботи, яка присвячена генеративним технологіям перехідного см-мм рівня – 4 год. 

СРС. 

                     9.Навчальні матеріали та ресурси                          

                              Базова література; 

1. Пащенко В.М., Кузнецов В.Д. Технологія газотермічного та вакуумно-конденсаційного 

нанесення покриттів. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 272 с. 

2. Пузряков А.Ф. Теоретические основы технологии плазменного напыления. – М.: 

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 360 с. 

3. Шмелева Н. М. Контролер работ по металлопокрытиям.–М.: Машиностроение, 1985. – 176 

с. 

4. Тушинский Л. И., Плохов А. В. Исследование структуры и физико-механических свойств 

покрытий. – Новосибирск: Наука, 1986. – 200с. 

5. Балоян Б.М , Колмаков А.Г, Алымов М.И., Кротов А.М. Наноматериалы, Классификация, 

особенности свойств, применение и технологии получения: Учебное пособие / Международный 

университет природы, общества и человека «Дубна».- М.: 2007.- 125 с.  

6. Газотермическая обработка керамических оксидов / М.И. Бодяко, Ф.Б. Вурзель, Е.В. Кремко и 

др. : Под ред. О.В. Романа.- Минск: Наука и техника, 1988.- 223 см.  

7. Наноматериалы, нанопокрытия, нанотехнологии: Учебное пособие / Н.А. Азаренков, В.М. 

Береснев, А.Д. Погребняк и др.- Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009.- 209 с.  

                      Додаткова література; 

  1 Тюрин Ю.Н., Жадкевич М.Л. Плазменные упрочняющие технологии. – К.: Наукова думка, 

2008. – 216 с. 



 

 

2.Папырин А.Н., Болотина Н.П., Боль А.А. Новые материалы и технологии. Теория и практика 

упрочнения материалов в экстремальных процессах. – Новосибирск: ВО Наука, 1992 – 200 с 

3. Рагуля А.В., Скороход В.В. Консолидированные наноструктурные материалы.- К: Наукова 

думка, 2007.- 374 с. … 

 

Політика та контроль 

10.Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни газотермічне нанесення покриття є складовою частиною 
загальної політики в галузі матеріалознавства КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні 
викладачем і студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій і практичних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять з 
поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і практичних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На екзаменах 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 
викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях і практичних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На практичних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Практичні заняття виконуються командами студентів (підгрупами). Склад команди 
визначають студенти за погодженням з викладачем. Закінчені результати виконання 
кожного практичного заняття демонструються викладачеві на наступному занятті. 
Захист виконання повного комплексу практичних занять здійснюється командою 
студентів на останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску на екзамен. 

 Практичні заняття повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії. 
Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для 
повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, 
контролю і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних 
стандартів з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

11.Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування 
по темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен. 

Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу 

практичних занять.  



 

 

1. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1) Робота на лекціях  

Ваговий бал – 2.   Максимальна кількість балів на всіх лекціях становить: 2 бали  14 = 28 

балів. Присутність на одній з академічних годин лекції оцінюється 0,5 бали. 

2) Практичні заняття 

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях складає: 2 бали  

4 = 8 балів. 

2 балами оцінюються повні відповіді на поставлені запитання під час проходження 

практичного заняття. 

1 балом оцінюються неповні відповіді та відповіді не на всі запитання, поставлені під час 

проходження практичного заняття. 

0 балами оцінюється відсутність відповідей на поставлені запитання під час практичної 

роботи. 

3) Модульна контрольна робота 

Ваговий бал – 14 балів. 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані за модульну контрольну роботу 

складає  14 балів. 

14 балами оцінюються повна відповідь на поставлені запитання (не менше 90 % інформації). 

10 балами оцінюються достатньо повна відповідь або повна відповідь із незначними 

неточностями (не менше 75 % потрібної інформації); 

8 балами оцінюється неповна відповідь (не менше 60 % потрібної інформації) та незначні 

помилки; 

0 балами оцінюється незадовільна відповідь. 

Розрахунок шкали (R) рейтингу: 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

RC = 28 + 8 + 14 = 50 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає: 

RD = RC +  RЕ = 100 балів. 

Необхідною і обов’язковою умовою допуску до екзамену є своєчасне зарахування всіх та  

стартовий рейтинг не менше R   25 балів. 

На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне  завдання містить два 

теоретичних питання і одне практичне. Перелік питань наведений у методичних рекомендаціях 

до засвоєння кредитного модуля. Кожне теоретичне питання оцінюється у 15 балів, а практичне  

- 20 балів. 

Система оцінювання теоретичних питань: 

- «відмінно», повна відповідь  (не менше 90 % потрібної інформації) – 15-14 балів. 

- «добре», достатньо повна відповідь або повна відповідь із незначними неточностями (не 

менше 75 % потрібної інформації) – 13-11 балів; 

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60 % потрібної інформації та деякі помилки) – 

10-9 балів; 

- «незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів. 

Система оцінювання практичного запитання: 

- «відмінно», повне безпомилкове розв’язування завдання – 20-18 балів. 

- «добре», повне розв’язування завдання із несуттєвими  неточностями   – 17-15 балів; 

- «задовільно», завдання виконане з певними недоліками – 14-12 балів; 

- «незадовільно», завдання не виконане – 0 балів 



 

 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка 

RD переводиться згідно з таблицею: 

 

RD = RC + Rs + RЕ Оцінка ECTS Традиційна оцінка 

95…100 A відмінно 

85…94 B дуже добре 

75…84 C добре 

65…74 D задовільно 

60…64 E достатньо 

RD < 60 Fx незадовільно 

RC < 25 балів або не виконані 

інші умови допуску до екзамену 

F не допущено 
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