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Освітня програма Технологічні системи інженерії з’єднань та поверхонь 

Статус дисципліни вибіркова 

Форма навчання Очна (денна) 
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Обсяг дисципліни 120 годин / 4 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, залік 

Розклад занять Понеділок 8:30-10:05, 1-й тиждень – лекції 2 год; 2-й тиждень – 
лекції 1 год, практичні, лабораторні: 
http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=88fb3330-66ba-
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Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: д.т.н., доцент Пащенко Валерій Миколайович, 
valnikpas@gmail.com  

Практичні, лабораторні: д.т.н., доцент Пащенко Валерій 
Миколайович, valnikpas@gmail.com 

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

Програма навчальної дисципліни 

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

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань щодо основних фізико-хімічних 
процесів, які лежать в основі створення на виробах поверхневих шарів із спеціальними 
функціональними властивостями. 

Предмет дисципліни - процеси і технології , які знайшли своє застосування для створення 

функціональних поверхневих шарів шляхом модифікації структури та нанесення покриття. 
 
Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

Загальні компетентності: 

1) Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.(ЗК 2) 
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2) Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (ЗК 6) 
3) Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 3) 
4) Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 7) 
5) Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК 12) 

Фахові компетентності: 

1) Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та 

методів математики, природничих наук і прикладної механіки (ФК1) 

2) Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності 
використання нових технологій і технічних засобів. (ФК3) 

3) Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію 
технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації (ФК4) 

4) Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що 
ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, 
а також базових знаннях суміжних наук. (ФК10) 

5) Здатність визначати раціональні схеми формоутворення поверхонь, як основу 
проектування інструментальних систем для заданих умов механічної обробки (ФК11) 

6) Здатність визнати раціональний тип інструменту для оброблення поверхні заданої 
форми (ФК12) 
 

Програмні результати навчання: 

 використовувати знання теоретичних основ механіки рідин і газів, теплотехніки та 
електротехніки для вирішення професійних завдань (РН2); 

 знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, електротехніку, 
електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки на рівні, 
необхідному для виконання інших вимог освітньої програми (РН9); 

 здійснювати оптимальний вибір обладнання та комплектацію технічних комплексів 
(РН14); 

враховувати при прийнятті рішень основні фактори техногенного впливу на навколишнє 
середовище і основні методи захисту довкілля, охорони праці та безпеки життєдіяльності 
(РН 15); 

 

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

Для успішного засвоєння «Фізико-хімічних основ нанесення покриттів та модифікації поверхні» 
студент повинен мати базові знання з дисциплін: 

 Математика; 

 Хімія; 

 Загальна фізика; 

 Матеріалознавство; 

 Електротехніка та електроніка. 

На результатах навчання з «Фізико-хімічних основ нанесення покриттів та модифікації 
поверхні» базуються дисципліни: 

 Теорія та практика створення функціональних покриттів; 

 Газотермічна обробка матеріалів; 

 Основи інженерії поверхні; 

 Технологія та устаткування газотермічного нанесення покриттів; 

 Технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів. 



 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1) Будова твердої речовини  
2) Методи інженерії поверхні 
3) Зміцнення матеріалів  
4) Поверхневе пластичне деформування 
5) Ультразвукове зміцнення 
6) Модифікація поверхні лазером 
7) Модифікація поверхні електронним променем 
8) Обробка плазмою 
9) Дифузійне насичення 
10) Іонна імплантація 
11) Газотермічне напилення 
12) Вакуумне осадження 
13) Наплвлення 
14) Гальванічні процеси 
15) Хімічне осадження 
16) Електроіскрове легування 
17) Вибір матеріалів покриттів та модифікованих шарів 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

Кузнецов В.Д., Пащенко В.М., К.А. Ющенко, Ю.С. Борисов.  Фізико-хімічні основи інженерії 
поверхні. Навч.посібник.- К.: ВІПОЛ, 2005.-372 с. 

2. Кузнецов В.Д., Пащенко В.М. Фізико-хімічні основи створення покриттів. Навч.посібник.- 
К.: НМЦВО, 1999.-176 с. 

3. Кузнецов В.Д., Пащенко В.М. Фізико-хімічні основи модифікації структури та легування 
поверхні. Навч.посібник.-К.: НМЦВО, 2000.-160 с. 

 

Навчальні посібники можна знайти в бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
 

Додаткова література: 

1. Самсонов Т.В., Эпик А.П. Тугоплавкие покрытия.- М.: Металлургия, 1973.-400 с. 
2. Осаждение из газовой фазы. Под ред. К.Пауэлла, Дж. Окели, Дж. Блочера - М.: 

Атомиздат, 1970.- 427 с. 
3. Шатинский В.Ф., Нестеренко А.И. Защитные диффузионные покрытия.-К.: наук.думка. 

1988.-272 с. 
4. Аптронов Л.И., Лебединский Ю.Н. Композиционные электрохимические покрытия и 

материалы. К.: Техника, 1986.- 220 с. 
5. Костржицкий А.И., Лебединский О.В. Многокомпонентные вакуумные покрытия.- М.: 

Машиностроение, 1987.- 208 с. 
6. Дж.М. Поут и др. Модифицирование и легирование поверхности лазерными, ионными и 

электронными пучками.-М.: Машиностроение, 1987.- 424 с. 
 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Будова твердої речовини 



Основні поняття та визначення Кристалічні структури. Типи кристалічних структур. Недосконалості 
структури матеріалів. Поверхня твердого тіла. Фізичний стан поверхні. Будова поверхні твердого 
тіла. Поверхнева енергія. Дефекти поверхні Сучасні уявлення про механізм утворення плівок 
оксидів на поверхні металів. Активація та очищення поверхні. 

Лекція 2 Методи інженерії поверхні 
Основні поняття та визначення інженерії поверхні. Напрямки інженерії поверхні. Основні підходи 
до формування поверхневого шару виробів. Класифікація методів інженерії поверхні та їх загальна 
характеристика. Переваги застосування у виробництві методів інженерії поверхні. 
 
2-й тиждень 

Лекція 3 Процес Зміцнення матеріалів 
Фізичні основи зміцнення матеріалів. Діаграма залежності «межа текучості – в’язкість 
руйнування». Механізм деформаційного зміцнення. Дислокації, їх густина. Переміщення 
дислокацій. Стадії деформаційного зміцнення. Твердорозчинне та субструктурне зміцнення. 
Поведінка дислокацій навколо частинок. Атмосфери Котрела. Механізм термозміцнення сплавів. 
Способи створення перешкод для пересування дислокацій. Фізичні процеси, які обумовлюють 
появу термічних дислокацій 
Лабораторна робота 1 

 

3-й тиждень 

Лекція 4 Поверхневе пластичне деформування 
Методи пластичного деформування. Вібраційні методи обробки (вібродинамічне накатування, 
накатування профільним роликом, вібраційне накатування). Вигладжування алмазом та іншими 
надтвердими матеріалами. Обкатування та розкатування. Дробоструменеве зміцнення. 
Електромеханічна пластична обробка. Принципова схема. Залежність глибини обробки від 
режимних параметрів процесу. Режими обробки. Механізм зміцнення ЕМО. 

Лекція 5 Ультразвукове зміцнення 
Схеми ультразвукової обробки. Взаємодія ультразвукових коливань із середовищем. Механізм 
ультразвукового зміцнення. Характеристики ультразвукової хвилі. Схеми розповсюдження 
пружних хвиль. Механізм утворення і переміщення недосконалостей кристалічної будови 
матеріалу. Закономірності ультразвукового зміцнення. Вплив  пружних хвиль на фізико-механічні 
характеристики матеріалів, фазові перетворення структури та властивості. Умови граничних 
значень амплітуд та тривалості ультразвукових коливань 
 

4-й тиждень 

Лекція 6 Модифікація поверхні лазером 
Фізичні основи лазерного випромінювання. Електромагнітний спектр та довжина хвиль 
випромінювання лазерів. Принцип посилення світла за допомогою резонаторів. Поглинання і 
передавання енергії. Рівняння Хагена-Рубенса. Закон Бугера. Механізм поглинання лазерної 
енергії. Залежність глибини і швидкості проплавлення від теплофізичних параметрів матеріалу, 
який обробляється. Закономірності лазерного зміцнення. Властивості зміцнених лазером 
матеріалів. Структура і властивості залізних та титанових сплавів після лазерного загартування. 
Лазерне легування матеріалів. Механізм поверхневого лазерного легування. Принципи вибору 
елементів при легуванні поверхні і ефективність її зміцнення за механізмом дії розчинених атомів і 
дисперсних фаз 

Лабораторна робота 2 

 

5-й тиждень 

Лекція 7 Модифікація поверхні електронним променем 
Фізичні основи електронно-променевого зміцнення. Схема електронно-променевої установки. 
Взаємодія електронів із матеріалом. Основні процеси, що проходять при взаємодії. Пружна, 



непружна взаємодія. Передавання і поглинання енергії. Основні закономірності. Профіль 
поглиненої енергії. Розподіл температур в матеріалі. Особливості модифікування поверхні. Схеми 
електронно-променевого модифікування поверхні. Нагрів і охолодження матеріалів. Принципи 
модифікації поверхні загартуванням з твердому стані, фазовим перетворенням, рафінуючим 
оплавленням, легуванням, ударним зміцненням.  

Лекція 8 Обробка плазмою 
Сутність методу плазмового зміцнення матеріалів. Варіанти плазмового зміцнення. Теплові 
характеристики плазмового струменя. Пляма нагрівання. Розподіл теплових потоків по плямі 
нагрівання. Механізм плазмового загартовування та закономірності структурних перетворень. 
Особливості розповсюдження температур при нагріванні і охолодженні. Критичні значення 
температур охолодження. Зона термічного впливу, її структура. Глибина зміцненого поверхневого 
шару 
 

6-й тиждень 

Лекція 9 Структурні перетворення при плазмовій обробці 
Особливості структурних перетворень залежно від вихідного складу матеріалу. Властивості 
зміцнених матеріалів. Комбіновані методи зміцнення із використанням плазми. Плазмове 
зміцнення виробів після наплавлення. Варіанти обробки наплавлених шарів. Шляхи підвищення 
тріщиностійкості наплавлених матеріалів. Механізм гальмування тріщин у композиційному 
багатошаровому наплавленому шарі. Плазмова хіміко-термічна обробка. Фінішна плазмова 
обробка. 

Лабораторна робота 3 

 

7-й тиждень 

Лекція 10 Дифузійне насичення 
Закономірності дифузійного насичення твердофазним, газофазним та парофазним методами. 

Схема утворення нашарованого, дифузійного і комбінованого покриттів. Стадії формування 

дифузійних покриттів. Термодинаміка дифузійного насичення. Схема розподілу концентрації 

дифузанту за рахунок обмінної реакції з основою. Кінетика росту дифузійних покриттів. 

Стаціонарний та нестаціонарний потоки дифузії. Розподіл концентрації при реактивній дифузії. 

Структура та властивості покриттів. Схема формування двокомпонентного покриття з фазовим 

переходом. Види покриттів чорних металів і сплавів, насичених хімічними елементами. Одно- дво- 

багатокомпонентні покриття з підвищеною зносостійкістю 

Лекція 11 Іонна імплантація 
Особливості взаємодії іонів з речовиною. Передавання і поглинання енергії. Критичні значення 
енергії вкорінення іонів. Моделі іонного бомбардування. Моделі збагачення поверхневого шару 
іонами речовин. Зміна концентрації імплантованої домішки. Моделі змін концентрації 
імплантованих домішок 

 

8-й тиждень 

Лекція 12. Газотермічне напилення. Джерела енергії 
Класифікація методів газотермічного нанесення покриттів (ГТНП). Джерела енергії в процесах 
ГТНП. Газове полум’я. Теплофізичні властивості горючих газів. Структура полум’я. Детонаційна 
хвиля. Схема утворення детонаційної хвилі. Швидкості розповсюдження температури та тиск 
продуктів детонації. Стан та склад продуктів вибуху в детонаційній хвилі. Електрична дуга. 
Особливості горіння дуги при електродуговому напиленні. Циклічність процесу розплавлення 
дроту. ККД нагріву дроту при електродуговій металізації. Низькотемпературна плазма. Плазмовий 
струмінь. Температура і тепловміст плазмоутворювальних газів. Характеристики плазмових 
струменів одно- і багатокомпонентних газів. Закономірності початкових характеристик струменю 
(температура та швидкість газів) 



Лабораторна робота 4 

 

9-й тиждень 

Лекція 13. Газотермічне напилення. Процеси у потоці та на поверхні основи 

Завантаження високотемпературного потоку газу матеріалом. Схеми завантаження. Критерії 

завантаження. Умови руху порошку в каналах. Вплив матеріалу на теплові та швидкісні 

характеристики струменя газу. Процеси у потоці газів і частинок. Прискорення частинок матеріалу. 

Рівняння руху. Зміна швидкостей газу і частинок у процесі руху. Нагрівання матеріалу у 

високотемпературному потоці. Теплообмін у континуальному режимі обтікання. Ньютонівська 

модель тепловіддачі. Процеси зміни форми, розміру структури та агрегатного стану частинок у 

газопорошковому потоці. 

Лекція 14. Газотермічне напилення. Взаємодія частинок з основою. 

Стадії взаємодії частинок матеріалу з основою. Удар частинок. Схема розтікання частинок при 

зіткненні з основою. Ударний та напірний тиски. Деформування сферичної частинки. 

Гідродинаміка удару із стабільним розтіканням матеріалу. Моделі стабільного розтікання. 

Максимальний тиск. Тривалість динамічного тиску. Критичний радіус контактної області. 

Порушення умов стабільного розтікання матеріалу частинки. Ситуації, пов’язані із порушенням 

стійкого радіального розтікання. Мінімальна швидкість частинок, за якої можлива деформація. 

Максимальна швидкість, за якої порушується стійкість розтікання. Критерій Вебера. Коронарне 

розбризкування. Процеси індивідуальної взаємодії частинок. Можливі акти індивідуальної 

взаємодії частинок дисперсної фази з основою (повністю розплавлене, повністю розплавлена з 

порожниною, оплавлена на виступах поверхні, з розплавленою оболонкою і твердим ядром, із 

вторинно затверділою оболонкою та ін.). Критичні значення мінімальних швидкостей частинок.. 

 

10-й тиждень 

Лекція 15. Газотермічне напилення. Формування фізичного контакту частинок з основою 

Умови міцного зчеплення частинок з основою. Температура контакту. Схема твердіння частинок. 
Термічний цикл у контакті. Утворення хімічного контакту. Вплив температури на діаметр плями 
хімічної взаємодії. Рівняння хімічної кінетики. Відносна міцність покриття. Вплив на її значення 
енергії активації, часу взаємодії та температури контакту 
Практичне заняття 1 

 

11-й тиждень 

Лекція 16. Газотермічне напилення. Металургійні процеси. та структура покриттів. 
Металургійні процеси при формуванні газотермічних покриттів. Реакції сублімації та дисоціації 
тугоплавких сполук. Взаємодія із киснем газової фази. Тиск дисоціації. Спорідненість хімічних 
елементів до кисню. Взаємодія з вологою газової фази. Взаємодія із газами, що містять вуглець. 
взаємодія газової фази із воднем.  

Лекція 17. Газотермічне напилення. Структура покриттів 
Структура і властивості покриттів. Типи границь. Модель структури газотермічного покриття. 

Схема структуроутворення напиленого матеріалу частинками дисперсної фази з різними 
агрегатними станами у потоці. Міцність покриття та міцність зчеплення покриття з основою. 
Дефекти структури. Вплив на структуру гранулометричного складу порошку. Термічно активні 
частинки. Вплив термічно активних частинок на температурні умови формування покриття 
 

12-й тиждень 

Лекція 18. Газотермічне напилення. Властивості покриттів 



Внутрішні напруження. Види напружень. Схема виникнення напружень розтягнення та 
стиснення. Узгодження властивостей покриття і основи. Регулювання рівня залишкових 
напружень. Пористість покриттів. Механізми утворення пор в покриттях, тріщин і мікротріщин. 
Теплопровідність покриттів. Жаро- термо- корозієстійкість покриттів. Стійкість до спрацьовування. 
Типи конструкцій покриттів. Принципи конструювання покриттів 

Практичне заняття 2 

 

13-й тиждень 

Лекція 19 Вакуумне осадження. Випаровування 
Випаровування матеріалів і сплавів. Особливості випаровування чистих металів і сплавів. 
Пружність пари. Вплив температур і тиску середовища. Закон Рауля для реальних сплавів. 
Швидкості випаровування. Зв’язок швидкостей випаровування з концентрацією елементів у сплаві. 
Умови отримання рівномірного за складом покриття.  

Лекція 20 Вакуумне осадження. Розпилення 
Моделі розпилення. Особливості зіткнення падаючого іона з нерухомим атомом при високій, 
середній і низькій енергіях іона. Коефіцієнт розпилення. Критичні значення енергії. Середня 
кінетична енергія частинок розпилених металів залежно від атомного номера елемента. 
Реактивне випаровування і розпилення. Тиск робочого газу. Умови синтезу потрібних сполук 
 

14-й тиждень 

Лекція 21 Вакуумне осадження. Поверхневі фізико-хімічні процеси та структура 
покриттів 
Схеми взаємодії атомів з основою. Коефіцієнт термічної акомодації. Умови термічної рівноваги. 
Переміщення атома у стані адсорбції. Схема утворення скупчення атомів і зародків конденсації. 
Моделі двовимірних критичних зародків. Швидкість утворення критичних зародків. Послідовність 
стадій росту покриття. Тризонна модель структури покриттів. Залежність розмірів кристалітів в 
кожній структурній зоні від температури. Механізми росту кристалів в низько і 
високотемпературній зоні. Вплив другої фази на структуру покриття. Зв’язок між структурою і 
механічними властивостями покриттів. Вплив другої фази на механічні властивості дисперсно-
зміцнених матеріалів. Структурна умова аномально-високої пластичності двофазних конденсатів. 
Мікрошарові покриття. Залежність механічних властивостей від товщини шарів. Мікропористі 
покриття. Схеми утворення “тіньових” ділянок. Градієнтні покриття. Принципи утворення 
градієнтних покриттів 
Практичне заняття 3 

 

15-й тиждень 

Лекція 22 Наплавлення 
Особливості легування, структуроутворення та формування властивостей наплавлених поверхонь. 
Способи легування. Шляхи втрати легуючих елементів. Коефіцієнт змішування. Вплив легуючих 
елементів на структуру і властивості наплавленого шару. Показники ефективності процесу 
наплавлення. Типи і властивості наплавленого металу. Класифікація наплавленого металу за 
хімічним складом і структурними ознаками. Типові структури і властивості наплавлених 
функціональних покриттів 

Лекція 23 Гальванічні процеси. Основні закономірності 
Схема отримання металевих покриттів методом електролітичного осадження. Механізм 
осадження і закономірності формування покриттів. Закони Фарадея. Розсіювальна здатність. 
 

16-й тиждень 

Лекція 24 Гальванічні процеси. Композиційні електрохімічні покриття (КЕП) 



Механізм осадження металів і дисперсних частинок. Фактори, які впливають на формування КЕП. 
Стадії формування КЕП. Структура і властивості покриттів. Моделі структури КЕП, отриманих із 
електролітів без включень і з введенням до їх складу частинок різної міцності. Метали матриць 
залежно від призначення КЕП (твердість і зносостійкість, жаростійкість, захист від корозії, 
електропровідність, антифрикційність та ін.). Дисперсні матеріали, які підвищують властивості КЕП 
(твердість і зносостійкість, зносостійкість при сухому терті і підвищених температурах, ерозійна 
стійкість та ін.) 
Практичне заняття 4 

 

17-й тиждень 

Лекція 25 Хімічне осадження 

Закономірності газофазного осадження. Схема установки для газофазного осадження покриттів. 
Способи газофазного осадження. Осадження простих речовин, оксидів, боридів та інших сполук. 
Стадії газофазного нанесення покриттів. Хімічне випаровування. Перенос газоподібної речовини, 
яка містить метал. Рівняння переносу. Утворення зародків при газофазному осадженні. Схема 
росту газофазних покриттів. Структура газофазних покриттів. Типи структур. властивості 
поверхневих шарів з містом мартенситної фази, нітридів заліза, хромистого фериту, карбідів 
хрому, заліза і титану 

Лекція 26 Електроіскрове легування 

Закономірності електроіскрового легування. Схеми утворення легованого шару. Ерозія електродів. 
Відносна ерозійна стійкість електродів. Формування покриттів. Властивості легованого шару 
 

18-й тиждень 

Лекція 27 Вибір матеріалів покриттів та модифікованих шарів 
Поділення матеріалів на групи залежно від типу хімічного зв’язку між атомами. Внесок металевого 
зв’язку у фізико-механічні властивості металоподібних твердих матеріалів при переході від металів 
IV групи. Зміна властивостей металоподібних твердих матеріалів створенням композиції на основі 
двох, трьох і більше перехідних металів. Фрикційні і антифрикційні покриття. Принципи складання 
композицій фрикційних і антифрикційних матеріалів. Вимоги до компонентів. Корозієстійкі 
матеріали. Анодні, катодні покриття. Пасивація. Самопасивація металів. Легування металів. 
Принципи вибору матеріалів. Некристалічні та квазікристалічні металеві матеріали. Умови 
переходу від кристалічного до аморфного станів речовини. Властивості аморфних матеріалів. 
Підходи до вибору фазового складу та умов отримання. Квазікристалічні металеві матеріали 
Практичне заняття 5 
 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні практичних занять – 2 
години на кожне практичне заняття (всього – 10 год.). 

6.2 Підготовка до лабораторних робіт, обробка і оформлення даних, отриманих при їх 
виконанні – 3 години на кожну лабораторну роботу (всього – 12 год.). 

6.3 Підготовка до заліку – 9 год. 

6.4 Підготовка до лекцій – 1 година на кожну лекцію (всього – 27 год.) 



7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни «Фізико-хімічні основи нанесення покриттів та модифікації 
поверхні» є складовою частиною загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і 
полягає у виконанні викладачем і студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій, лабораторних та 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, лабораторних роботах та практичних заняттях обов'язковим є відключення 
телефонів. На заліку забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації 
на гугл-диску викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях, лабораторних та 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 та лабораторні роботи повинні бути виконані і захищені до 
початку екзаменаційної сесії. Перездачі заліку 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. 

 

8. 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 та лабораторної роботи. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: виконання повного комплексу практичних занять 
та лабораторних робіт. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Підготовка до лекцій оцінюється ваговим балом – 2. Максимальна кількість балів на всіх 

лекціях складає: 2 бали × 27 = 54 бали.  

 Активність на практичних заняттях оцінюється ваговим балом – від 1 до 4. 

Максимальна кількість балів за всі практичні заняття складає: 4 бали × 5 = 20 балів 

 Активність і якість виконання лабораторних робіт оцінюється ваговим балом від 1 до 5 

і за всі лабораторні складає: 5 бали × 4 = 20 балів 

 Заохочувальні бали за активність на аудиторних заняттях за семестр: 6 балів 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=54 + 20+20+6 = 

100 балів. 

 Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC = 100 балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 



64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль:  

1. Інженерія поверхні. Основні поняття та визначення 
2. Класифікація методів інженерії поверхні 
3. Механізм деформаційного зміцнення 
4. Механізм термозміцнення сплавів 
5. Електромеханічна пластична обробка 
6. Фізичний принцип лазерного випромінювання 
7. Сутність модифікування поверхні електронним променем 
8. Сутність іонної імплантації в процесах інженерії поверхні 
9. Механізм плазмового загартування поверхневих шарів та закономірності структурних 
перетворень 
10. Сутність ультразвукового зміцнення поверхонь 
11. Сутність вигладжування поверхні виробу алмазом та іншими надтвердими матеріалами 
12. Сутність дробоструменевого зміцнення поверхонь 
13. Передавання та поглинання енергії лазерного випромінювання 
14. Закономірності лазерного зміцнення 
15. Способи плазмового зміцнення 
16. Механізм плазмового загартування 
17. Особливості плазмового загартування сплавів заліза з вуглецем 
18. Плазмове зміцнення після наплавлення 
19. Плазмова хіміко-термічна обробка поверхонь 
20. Обробка струмами високої частоти в комбінації з плазмовим зміцненням 
21. Об’ємне загартування і плазмове зміцнення 
22. Типи технологічних лазерів за типом активної речовини 
23. Газотермічні методи керування властивостями поверхні 
24. Вакуумно-конденсаційні методи керування властивостями поверхні 
25. Факельне та детонаційне горіння. Високотемпературний газовий струмінь – джерело 
енергії у процесах нанесення покриття 
26. Електрична дуга – джерело енергії у процесах нанесення покриття 
27. Плазмовий струмінь – джерело енергії у процесах нанесення покриття 
28. Закономірності руху частинок у потоці високотемпературного газу 
29. Закономірності нагрівання частинок у високотемпературному потоці 
30. Процеси при співударі частинки з основою при ГТНП 

31. Умови утворення міцних адгезійних звязків при ГТНП 
32. Схема структури газотермічного покриття 
33. Напруження в газотермічних покриттях 
34. Вплив товщини газотермічного покриття на міцність зчеплення його з основою 
35. Типи конструкцій газотермічних покриттів 
36. Пористість в газотермічних покриттях. ЇЇ види 
37. Способи регулювання напружень при ГТНП 
38. Фігура напилення при ГТНП та її вплив на структуру покриття 
39. Випаровування чистих металів при ВКНП 
40. Випаровування сплавів при ВКНП 
41. Закономірності розпилення при ВКНП 
42. Реактивне випаровування та розпилення при ВКНП 
43. Особливості поведінки атомів при зіткненні з основою у процесах ВКНП 
44. Послідовність стадій росту покриття при ВКН 



45. Тризонна модель структури покриттів при ВКН 
46. Схема утворення зародків конденсації на поверхні виробу при ВКНП 
47. Енергетичні умови адсорбції атомів на поверхні виробу при ВКНП 
48. Композиційні електрохімічні покриття 
49. Сутність газофазного осадження покриттів 
50. Сутність дифузійного нанесення покриття 
51. Сутність електроіскрового легування поверхневих шарів виробу 
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