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Розміщення курсу Аспіранти отримують лекції по електронній пошті або 
періодично у вигляді конференції з використанням платформи 
дистанційного навчання 

Програма навчальної дисципліни 

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

Студенти після засвоєння навчальної дисципліни на основі знань про фізико-технологічні 

властивості поверхневих процесів, визначивши спосіб створення з”єднання при зварюванні або 

спорідненому процесі, призначити спосіб обробки отриманого покриття; призначити режими 

оброки покриттів, отриманих, згідно з обраною технологією; оцінити  для конкретних композицій 

і відповідних умов основні фізико-механічні характеристики покриттів, що відповідають за 

експлуатаційні властивості виробів та конструкцій   в цілому, призначити матеріали для 

напилення та призначити відповідне обладнання. 

Метою дисципліни є формування у студентів уявлень і знань щодо сучасних технологій 
обробки функціональних покриттів на деталях і конструкціях, отриманих за різними 
технологіями напилення; - управління параметрами механічної та термодифузійної обробки 
нових складів покриттів; - оптимізації процесу обробки з метою підвищення довговічності 
виробів при експлуатації. 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК1. Вміння виявляти та вирішувати проблеми. 
ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК4. Здатність розробляти та управляти проектами. 



Фахові компетентності (ФК): 
ФК1. Здатність критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей в процесі 

досліджень механічних конструкцій, машин, матеріалів і виробничих процесів 
машинобудування на основі новітніх знань в галузі механіки та суміжних предметних галузей. 

ФК2. Здатність представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи, зокрема 
англійською мовою, в усній та письмовій формі, а також повного розуміння іншомовних 
наукових текстів за спеціальністю. 

ФК3. Здатність генерувати нові ідеї та уміння обгрунтування нових інноваційних проектів 
та просування їх на ринку. 

ФК4. Здатність критичного осмислення проблем у навчанні, професійній і дослідницькій 
діяльності на рівні новітніх досягнень інженерних наук та на межі предметних галузей. 

ФК5. Здатність поставити задачу і визначити шляхи вирішення проблеми засобами 
прикладної механіки та суміжних предметних галузей, знання методів пошуку оптимального 
рішення за умов неповної інформації та суперечливих вимог. 

ФК6. Здатність планувати і виконувати експериментальні дослідження, обробляти 
результати експерименту на основі використання сучасних інформаційних технологій та 
мікропроцесорної техніки, інтерпретувати результати натурних або модельних експериментів. 

Програмні результати навчання: 
РН1. Знати загальну теорію і методики проведення наукових досліджень та вміти їх 

практично застосовувати для досліджень об’єктів в галузі механічної інженерії. 
РН2. Виконувати науковий пошук і на основі аналізу його результатів визначати шляхи 

вирішення поставлених задач. 
РН3. Знати теорію планування експериментів та методики оцінювання достовірності їх 

результатів. 
РН4. Практичні навички академічного письма англійською мовою і представлення 

результатів своєї наукової роботи в зарубіжних наукових виданнях та матеріалах конференцій. 
РН5. Читати та розуміти іншомовні тексти за спеціальністю та представляти і обговорювати 

свою наукову роботу іноземною мовою. 
РН6. Знати процедури та володіти навичками підготовки проектів наукових досліджень за 

вітчизняними та міжнародними грантами і конкурсами. 
РН7. Навички підготовки матеріалів заявок для захисту прав інтелектуальної власності. 
РН8. Навички використання сучасних комп’ютерних засобів та інформаційних технологій у 

науковій діяльності, зокрема при виконанні експериментальних досліджень. 
 

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: 

Матеріалознавство та термічна обробка матеріалів; Технологія нанесення покриття; 
Газотермічна обробка матеріалів; Поверхневі фізико-хімічні процеси; Інженерія покриття; 
Технологія зміцнення поверхонь; Обладнання для нанесення покриття; Методи планування 
експерименту в інженерії покриття; Газотермічне нанесення покриття; Обладнання та 
технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриття. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

РОЗДІЛ 1. ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ З ПОКРИТТЯМИ 
Тема 1.1. Особливості технології обробки покриттів 
Тема 1.2. Інструментальні матеріали та лезові інструменти для обробки покриттів  
 

РОЗДІЛ 2. МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРМІЧНИМ, ХІМІКО-ТЕРМІЧНИМ І 
ТЕРМОМЕХАНІЧНИМ  ВПЛИВОМ 
Тема 2.1. Класифікація методів модифікування поверхневих шарів 



Тема 2.2. Комбіновані способи модифікування 
 
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ ПОТОКІВ ЕНЕРГІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ 
ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ 
Тема 3.1.Модифікація поверхонь термічним впливом 

Тема 3.2. Термічне зміцнення поверхні використанням лазерних технологій 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова 

4. 1. Харламов Ю. О., Будагьянц Н.А. Основы технологии восстановления и упрочнения 
деталей машин. Учебное пособие в 2 т. — Луганск: изд-во Восточно—укр. Национ. ун—та им. В. 
Даля, 2003.  

4.2. Клименко С.А. Точение износостойких защитных покрытий.// С.А. Клименко, Ю.А. 
Муковоз, Л.Г.Полонский, П.П.Мельничук, К.: «Техніка», 1997.- 144 с. 

4.3. Газотермические покрытия из порошковых материалов: Справ/ Ю.С. Борисов, Ю.А. 
Харламов, С.Л. Сидоренко, Е.Н. Ардатовская. – Киев: Наук.думка, 1987.– 544 с. 

4.4. Копилов В.І., Смирнов І.В. Поверхневі фізико-хімічні процеси. Київ: НТУУ «КПІ», 2012.- 285 
с. 

4.5. Копылов В.И., Смирнов И.В., Селиверстов И.А. Формирование и свойства плазменных 
многофазных покрытий с наноразмерными составляющими. Монография. – Киев:«Наукова 
думка», 2019. – 312 с. 

4.6. Зенкин Н.А., Копылов В.И. Повышение эксплуатационных характеристик 
композиционных материалов путем оптимизации упрочняющих технологий. Монография. – Киев: 
Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України. – 202.– 272 с. 

4.7. Елисеев Ю. С. Химико-термическая обработка и защитные покрытия в 
авиадвигателестроении. Учеб. пособие для вызов / Ю.С. Елисеев, Н.В. Абрамов, В.В. Крымов. – М.: 
Высш. Шк. – 525 с. 
 

Додаткова 
4.8. Максимович Г.Г., Шатинский В.Ф., Копылов В.И. Физико-химические пpоцессы  пpи  

плазменном напылении и pазpушении матеpиалов с покpытиями.- Киев: Hаук. думка, 

1983.-264 с. 

4.9. Кудинов В.В. Плазменные покрытия.- М.: Наука, 1977.- 184 с. 
4.10. Надежность и ремонт машин. Под редакцией В.В. Курчаткина. М., „Колос”. 2000, с. 
776. 
4.11. Восстановление деталей машин. Справочник. Н.В. Молодик, А.С. Зенкин, М.: 
Машиностроение, 1989, с. 480. 

 

Базовими для вивчення дисципліни є джерела 4.1-4.7, решта – факультативні.  
Зазначені джерела є у вільному доступі у бібліотеці КРІ та інтернеті.  
Наведені джерела повністю відображають зміст вказаних для вивчення тем. 
 

Навчальний контент 

4. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

5.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ. 

 
Найменування розділів, тем Розподіл  начального часу 

 Всього Лекц. Прак. Лаб. СРС 

 



1 2 3 4 5 6 

Семестр 6 

РОЗДІЛ 1. ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ З ПОКРИТТЯМИ 
Тема 1.1. Особливості технології обробки покриттів 
Тема 1.2. Інструментальні матеріали та лезові 
інструменти для обробки покриттів  

 

РОЗДІЛ 2. МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРМІЧНИМ, 
ХІМІКО-ТЕРМІЧНИМ І ТЕРМОМЕХАНІЧНИМ  ВПЛИВОМ 
Тема 2.1. Класифікація методів модифікування 
поверхневих шарів 
Тема 2.2. Комбіновані способи модифікування 

 
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ 
ПОТОКІВ ЕНЕРГІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ 
Тема 3.1.Модифікація поверхонь термічним впливом 

Тема 3.2. Термічне зміцнення поверхні використанням 

лазерних технологій 
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Всього лекцій  36    

Залік     2 

Всього 90 36 9  45 

 

5.2 ЛЕКЦІЇ. 
Семестр 6 

РОЗДІЛ 1. ОБРОБКА ДЕТАЛЕЙ З ПОКРИТТЯМИ 
 
Тема 1.1. Особливості технології обробки покриттів. 
Лекція 1. Загальна характеристика зміцнюючих методів обробки поверхонь  
Основна література: [4.1, т.2, стор.127-143; 4.3, стор. 58-70; 4.6, стор. 10-22]. 
Завдання на СРС: Праця над конспектом. Підготовка реферату на додаткову тему. 
Лекція.2. Обробка наплавлених і газотермічних покриттів лезовими інструментами. 

Обробка тонких покриттів  лезовими інструментами. 

Основна література: [4.1, т.2, стор.164-178; 4.2, стор.17-25]. 

Лекція 3. Обробка покриттів абразивними інструментами. Особливості операцій шліфування 

покриттів. 

Основна література: [4.1, т.2, стор.183-208]. 

Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 

Лекція 4. Абразивна обробка газотермічних та наплавлених покриттів абразивними 

інструментами  

Основна література: [4.1, т.2, стор.208-225]. 

Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 

 

Тема 1.2. Інструментальні матеріали та лезові інструменти для обробки покриттів  

Лекція 5. Вибір матеріалу ріжучого інструменту. Стійкість інструменту при обробці 

покриттів.Особливості обробки деталей з покриттями. 

Основна література: [4.1, т.2, стор. 152-165; 4.2, стор. 8-17]. 

Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 

Лекція 6. Використання інструменту з полікристалічних надтвердих матеріалів. 

Основна література: [4.1, т.2, стор.165-178; 4.2, стор. 17-37]. 

Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій 

 

РОЗДІЛ 2. МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРМІЧНИМ, ХІМІКО-ТЕРМІЧНИМ І 
ТЕРМОМЕХАНІЧНИМ  ВПЛИВОМ 



 
Тема 2.1. Класифікація методів модифікування поверхневих шарів 
Лекція 7. Обробка поверхонь пластичним деформуванням. 

Основна література: [4.1, т.2, стор.230-263]. 
Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 

Лекція 8. Хіміко-термічна обробка матеріалів і виробів. 
Основна література: [4.1, т.2, стор.351-357; 4.6, стор.22-30; 4.7, стор. 10-22]. 
Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій 

Лекція 9. Термічна і термомеханічна обробка газотермічних покриттів 
Основна література: [4.1, стор. 303-313; 4.3, стор. 70-72; 4.7, стор. 52-57]. 
Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій 

 
Тема 2.2. Комбіновані способи модифікування 
Лекція 10. Електрофізична і електрохімічна обробка 

Основна література: [4.1, т.2, стор. 144-154]. 
Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій 

Лекція 11. Обробка шляхом Імплантації, термодифузії, іонного азотування. 
Основна література: [4.1, т.2, стор. 315-317, стор. 345-357; 4.7, стор. 97-112]. 
Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 
Лекція 12. Способи підвищення якості напилення газотермічних покриттів. Газотермічне 

нанесення покриттів з подальшим рідко фазним (просочуванням) зпіканням  
Основна література: [ 4.3, стор. 72-74; 4.5,стор. 7-15, стор. 172-180; 4.6, стор. 64-81]. 
Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 

 
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ ПОТОКІВ ЕНЕРГІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ 
ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ 

 

Тема 3.1.Модифікація поверхонь термічним впливом 

Лекція 13. Плазмово – дугова обробка. 

Основна література: [4.1, т.2, стор. 264-268, стор. 299-303]. 

Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 
Лекція 14. Поверхнева електронно-променева термічна обробка 

Основна література: [4.1, т.2, стор. 295-299]. 

Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій 

Лекція 15. Обробка в твердій, рідкій і паровій фазах. Іонно-плазмова модифікуюча обробка. 

Основна література: [4.1, т.2, стор. 335-343; 4.4, стор. 215-225]. 

Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 
 

.Тема 3.2. Термічне зміцнення поверхні використанням лазерних технологій 

Лекція 16. Поверхнева лазерна термічна обробка. 

Основна література: [4.1, т.2, стор. 264-295]. 

Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 
Лекція 17.  Лазерна обробка газотермічних покриттів. Теплові явища при лазерній обробці. 

Основна література: [4.6, стор. 30-41]. 
Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 
Лекція 18. Легування металевих поверхонь з використанням лазера 

Основна література: [4.1, т.2, стор. 326-335]. 

Завдання на СРС: опрацювання матеріалу лекцій. 
 

5. Самостійна робота студента/аспіранта 

Самостійна робота спрямована на засвоєння лекційного матеріалу, рекомендованої літератури, 
підготовки до експрес-контролю на лекціях, для самостійної роботи – 45 год. 



Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Правила відвідування занять 
Вивчення кредитного модуля відбувається згідно графіку навчального процесу з 

обов’язковим  відвідуванням всіх видів занять. є можливість опановувати кредитний модуль у 
змішаному режимі: ознайомлюватись з теоретичним матеріалом лекцій – самостійно, з 
можливістю проведення консультацій викладачем. 

Правила поведінки на заняттях. 
Правила поведінки на заняттях регламентуються етичними нормами: всі учасники 

освітнього процесу в університеті повинні дотримуватись вимог чинного законодавства України, 
Статуту і Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», загальноприйнятих 
моральних принципів, підтримувати атмосферу доброзичливості, відповідальності, порядності й 
толерантності, дбайливо ставитися до університетського майна. 
 

Під час аудиторних занять студенти повинні дотримуватись діючих правил охорони праці, 
безпеки життєдіяльності і правил пожежної безпеки, а в разі навчання за дистанційною формою 
виконувати вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я під час роботи з екранними пристроями. 

 
Правила призначення заохочувальних та штрафних балів 
Студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених 

курсом. 
Порушення термінів виконання певного виду робіт враховується згідно рейтингової системи 

оцінювання. 
 
Політика щодо академічної доброчесності докладно описана у Кодексі Честі КПІ ім. Ігоря 

Сікорського (https://kpi.ua/code) і передбачає повну відповідальність студента за те, що всі 
виконані ним завдання відповідають принципам академічної доброчесності. 

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

Поточний контроль. 
На лекціях студент виконує письмову самостійну роботу у вигляді Експрес тестів - надає 

відповіді на контрольні питання. 
 
Календарний контроль. 
Календарний контроль не передбачено. 
 
Семестровий контроль. 
В якості контролю знань, опанованих студентами за семестр викладання освітнього 

компоненту, навчальним планом передбачено складання заліку. 
 
Рейтингова система оцінювання та критерії нарахування вагових балів: 
Рейтинг студента по дисципліні складається з балів, отриманих їм за: 
1. Експрес-контроль на лекції. 
2. Відповідь на екзамені. 
 
Система нарахування рейтингових (вагових) балів і критерії оцінювання. 
1. Експрес-контроль на лекції. 
Ваговий бал – 3. Максимальна кількість балів, які можна одержати за позитивні результати 

експрес-контролю на лекціях (26 занять): 3 х 26 = 78 балів. 
Штрафні та заохочувальні бали: 

https://kpi.ua/code


1. За несвоєчасне виконання певного виду робіт знімається 20% від максимального 
балу. 

2. Заохочувальні бали нараховуються за розв’язок студентом індивідуальних завдань 
(за бажанням студента/аспіранта) з дисципліни «+1…5 балів».  

 
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
RС = kr   = 78 балів 

Екзаменаційна складова шкали дорівнює — 22 балів 
 
Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає R = RC+Rзал = 100 балів 
Необхідною умовою допуску до екзамену є стартовий рейтинг не менший 60% від RС  тобто 

46 балів. 
 
Семестровий контроль: залік.  
Максимальна кількість балів за правильні відповіді на екзамені – 24. 
На заліку студенти/аспіранти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання 

містить три питання. Кожне питання оцінюється у 8 балів, 
Система оцінювання теоретичних питань: 

– «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації   7–8 
балів; 

– «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної 
інформації, або незначні неточності)          6 балів; 

– «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної 
інформації та деякі помилки)          5 балів; 

– «незадовільно», незадовільна відповідь          0 балів. 
Сума стартових балів і балів за залікову контрольну роботу переводиться до залікової 

оцінки згідно з таблицею відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою. 
 

Таблиця для переведення рейтингової оцінки по навчальній дисципліні. 

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 

 
 
8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
 

В умовах on-line лекційні заняття проводяться з використанням платформи дистанційного 
навчання 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено: д.т.н., професор Копилов Вячеслав Іванович 

Ухвалено кафедрою __________ (протокол № ___ від ____________) 



Погоджено Методичною комісією факультету1 (протокол № __ від _______) 

 

 

 

                                                           
1
 Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін. 


