
 

 

  

Кафедра смарт технологій 
з'єднань та інженерії 
поверхні 

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни ТЕХНОЛОГІЯ ТА 

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГАЗОТЕРМІЧННОГО НАПИЛЕННЯ 

Робоча програма кредитного модуля (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти  перший(бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Технологічні системи інженерії з’єднань та поверхонь 

Статус дисципліни Нормативна  

Форма навчання очна/дистанцйна/змішана  

Рік підготовки, семестр 3 курс,  весняний.  семестр 

Обсяг дисципліни 1 кредит ЕSTC (30 год.) 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, залік 

Розклад занять Згідно розкладу 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

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

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

Програма кредитного модуля 

1. Опис кредитного модуля, мета, предмет вивчання та результати навчання 

Виконання курсової роботи – заключний етап вивчення курсу «ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ ГАЗОТЕРМІЧННОГО НАПИЛЕННЯ» 
Мета роботи – закріпити теоретичні знання і набути практичні навички по розробці 

технологічних процесів нанесення покриття газотермічними методами, вибору основного 

технологічного обладнання для реалізації технологічного процесу. 

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): 
ЗК1. Вміння виявляти та вирішувати проблеми. 
ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
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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. 

Програмні результати навчання: 
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. 
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) 

Вивчення кредитного модуля базується на курсах: «Фізика», Хімія», «Вища математика», 

«Інформатика», «Опір матеріалів», «Інженерна та компьютерна графіка»,  « Теоретичні основи 

електротехніки», «Металознавство і термічна обробка зварних з єднань»,  « Теорія процесів 

зварювання» «Газотермічна обробка матеріалів «. Тріботехніка та основи надійності» « 

Поверхневі фізико-хімічні процеси» 
Зміст кредитного модуля 

тиждень 
семестру 

Назва етапу роботи 

СРС 

1 Отримання теми та завдання  

2-5 Вибір способу нанесення покриття, режимів та 
параметрів. 

10 

6-8 Розрахунок та вибір матеріалів для напилення. 7,5 

9-10 Маршрутна та операційна карти формату А-4 5 

11-13 Плакат формату А-1 (схема технологічного процесу) 7,5 

13-15 Креслення формату А-1 (креслення виробу  ) 12 

16 Оформлення КР 2,5 

17 Подання КР на перевірку  

18 Захист КР 0,5 

3. Навчальні матеріали та ресурси 

Основна література1. 

 1.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування технологічних 

процесів інженерії поверхні» для студентів за напрямом підготовки 6.050504 “Зварювання”, 

спеціальності 7.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» / 

Укладачі:  Ю.С. Попіль., А.В.Чорний – К.: НТУУ “КПІ”, 2012 р. – 51 с. 



 

 

2. Технологія нанесення покриття: Метод.вказівки до виконання курсової роботи та практичних 

занять для студ. спец. “Технологія та устаткування відновлення і підвищення зносостійкості 

машин і конструкцій”/ Уклад.: Пащенко В.М. – К.: ІВЦ ”Політехніка”,2003. – 52 с. 

3.К.А.Ющенко, Ю.С.Борисов, В.Д. Кузнєцов, В.М.Корж Інженерія поверхні .-К.:Підручник 2007.-

557с. 

4. Порошковая металлургия и напыленные покрытия: Учебник для вузов. / В.Н. Анциферов, Г.Б. 

Бобров, Л.К. Дружинин и др.: Под ред. Б.С. Митина. - М.: Металлургия, 1987. – 792 с. 

7. В.М.Корж ,Кузнецов В.Д., Ю.С.Борисов, К.А.Ющенко Нанесення покриття К. Арістей ,2005-

203с. 

8.  Корж В.М. Технологія та обладнання для напилення: Навчальний  посібник . К. : НМЦ ВО, 

2000.-152с. 

Додаткова література 
1   Газотермическое напыление композиционных порошков / А.Я. Кулик,  Ю.С. Борисов, 

А.С. Мнухин, М.Д. Никитин.-Л.: Машиностроение, 1985.- 199 с. 

2. Теория и практика нанесения защитных покрытий / П.А. Витязь, В.С. Ивашко, А.Ф. 

Ильющенко и др.- Мн.: Беларуская навука, 1998. – 583 с. 

3. Теория и практика газопламенного напыления / П.А. Витязь,   В.С. Ивашко, Е.Д. 

Манойло и др. -Мн.: Навука і тэхніка, 1993. - 295 с. 

4. Катц Н.В., Антошин Е.В., Вадивасов Д.Г. Металлизация распылением.– М.: 

Машиностроение, 1966. -260 с. 

5.    Хасуй А. Техника напыления. -М.: Машиностроение, 1975. - 288 с. 

6.  Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. - М.: 

Наука, 1972.- 720 с. 

7.   Хасуй А., Моригаки О. Наплавка и напыление.- М.: Машиностроение, 1985.     – 240 с. 

8. Донской А.В., Клубникин В.С. Электроплазменные процесы и установки в 

машиностроении.-Л.: Машиностроение, 1979. - 178 с. 

9.  Нанесение покритий плазмой./ Кудинов В.В., Пешков П.Ю., Белащенко В.Е. и др.- 

М.:Наука, 1990. – 307 с. 

10. Рыкалин   Н. Н и д.р. Лазерная и электронно –лучевая обработка материалов. 

Справочник. 

М.Машиностроение 1985 –496с. 

11. Пипко А.И. и др. Основы вакуумной техники М.Энергоиздат ,1981.-432с.  

12.Г.В. Самсонов, А.П.Эпик, Тугоплавкие покрытия. М. Металлургия. 1973. 379 с. 
 

Інформаційні ресурси 

1. 1.http://delta-grup.ru/bibliot/30/145.htm 

2. . Обладнання та технологія газотермічного нанесення покриття: Модуль -1 

«Обладнання»http\\ moodle.ntu-kpi,ua\moodle|course\view,php id-405 

 

4. Самостійна робота студента 

Години відведені на самостійну роботу студента зазначені в п.5. Методика опанування кредитного 
модуля. 

Політика та контроль 

5. Політика кредитного модуля (освітнього компонента) 

http://delta-grup.ru/bibliot/30/145.htm


 

 

Виконання курсової роботи , ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГАЗОТЕРМІЧННОГО НАПИЛЕННЯ       
потребує від здобувача вищої освіти: 

- дотримання навчально-академічної  етики; 

- дотримання графіку навчального процесу;  

- бути зваженим, уважним на заняттях; 

- систематично опрацьовувати методичний матеріал;  

- захист курсової роботи здобувачем має демонструвати ознаки самостійності виконання 
поставленого завдання, відсутність ознак повторюваності та  плагіату. 

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

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за:  

1) якість пояснювальної записки -  виконання пояснювальної записки RЕ = 60балів;  

2) якість захисту роботи RЕ = 40балів; Шкала рейтингових балів та критерії оцінювання курсового 
проекту RС+ RЕ = 60+40= 100балів:RС = 60балів:                                                                     RЕ = 40балів: 

Якість пояснювальної записки бали Якість захисту бали 

1) глибина обґрунтування та 
розрахунків 

 1) володіння матеріалом  

- відмінно 15 - відмінно 15 

- добре 12 - добре 12 

- задовільно 9 - задовільно 9 

- незадовільно 0 - незадовільно 0 

2) сучасність прийнятих рішень   2) аргументованість рішень  

- відмінно 15 - відмінно 15 

- добре 12 - добре 12 

- задовільно 9 - задовільно 9 

- незадовільно 0 - незадовільно 0 

3) якість оформлення  3) вміння захищати свою думку  

- відмінно 15 - відмінно 10 

- добре 12 - добре 8 

- задовільно 9 - задовільно 6 

- незадовільно 0 - незадовільно 0 

4) виконання вимог нормативних 
документів 

   

- відмінно 15   

- добре 12   

- задовільно 9   

- незадовільно 0   



 

 

 

 Рейтингова шкала з кредитного модуля складає R=RC+RE=60+40=100 балів  

Переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою 

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску  
до семестрового контролю 

Не допущено 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено 

 доцентом, к.т.н, доц. Попіль Юрієм Станіславовичем . 

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 

(протокол № 19 від   22.06. 2021 р.) 

Погоджено Методичною комісією Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона 

(протокол № __ від _______) 

 


