




 
 

  

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія Нормативна 

(за вибором) 

 

Спеціальність  

132 

«Матеріалознавство» 

Модулів – 1 

Освітня програма: 

«Прикладне 

матеріалознавство» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання _____-_____ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

30 год. 6 год. 

Самостійна робота 

75 год. 123 год. 

Індивідуальні завдання:   

- 

Вид контролю: екзамен, 

курсовий проект (45 

годин; 1,5 кредити) 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 60/75 

для заочної форми навчання – 12/123 

 

 

 



 
 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування знань щодо теоретичних основ міцності, 

формування механічних властивостей матеріалів, звязку між хімічним 

складом, структурою і властивостями матеріалів, оволодіння основними 

методами випробувань та стандартами. 

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Механічні 

властивості матеріалів та конструкційна міцність виробів» є розвинення 

знань та практичних навичок студентів в напрямку оволодіння основними 

методами випробувань та стандартами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

загальні компетентності:  

КЗ.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

КЗ.02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

КЗ.04. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

КЗ.05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

спеціальні (фахові) компетентності  

КС.01 Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, 

фізичні і технічні методи і комп'ютерне програмне забезпечення для 

вирішення інженерних матеріалознавчих завдань.  

КС.03 Здатність ефективно використовувати технічну літературу та 

інші джерела інформації в галузі матеріалознавства.  

КС.06 Здатність використовувати практичні інженерні навички при 

вирішенні професійних завдань.  

КС.10 Здатність застосовувати навички роботи із випробувальним 

устаткуванням для вирішення матеріалознавчих завдань.  

КС.12 Здатність виконувати дослідницькі роботи в галузі 

матеріалознавства, обробляти та аналізувати результати експериментів.  

 

Очікувані програмні результати навчання:  

ПРН6. Знати вимоги галузевих нормативних документів.  

ПРН9. Уміти експериментувати та аналізувати дані.  

ПРН14. Використовувати у професійній діяльності експериментальні 

методи дослідження структурних, фізико-механічних, електрофізичних, 

магнітних, оптичних і технологічних властивостей матеріалів.  

ПРН20. Уміти обирати і застосовувати придатні типові методи 

досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні); 

правильно інтерпретувати результати таких досліджень та робити висновки.  

ПРН22. Використовувати базові методи аналізу речовин, матеріалів та 

відповідних процесів з коректною інтерпретацією результатів.  

ПРН26. Знання технічних характеристик, умов роботи, застосування 

виробничого обладнання для обробки матеріалів та контрольно-

вимірювальних приладів  

 

 



 
 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика та класифікація 

механічних властивостей. 

Тема 1. Загальна характеристика механічних властивостей матеріалів 

та їх випробувань. 

Мета дисципліни, її задачі. Історія розвитку науки про механічні 

властивості матеріалів. Класифікація властивостей. Комплексна оцінка 

властивостей матеріалів. Класифікація випробувань. 

Класифікація напружень та деформацій. Епюри напружень, умовні та 

дійсні напруження та деформації. Нормальні та дотичні напруження. Методи 

описання напруженного та деформованого станів. Умови подібності при 

механічних випробуваннях. Стандартизація методів випробування 

механічних властивостей. 

Тема 2. Пружні властивості матеріалів. 

Фізичні основи пружності твердих тіл. Сили звязку в різних 

матеріалах. Закон Гука, модулі пружності, коефіцієнт Пуасона. Фактори, що 

впливають на характеристики пружності. 

Неповна пружність (ефект Баушингера, пружня післядія). Внутрішнє 

тертя: природа, основні характеристики, методи їх визначення. Методи 

визначення пружних характеристик. 

Тема 3. Пластичні деформація та властивості. 

Дислокаційні механізми пластичної деформації. Недислокаційні 

механізми пластичної деформації. Низькотемпературна (холодна) пластична 

деформація. Ковзання та двійникування в моно- та полікристалах. Системи 

легкого ковзання. Деформаційне зміцнення, фактори, які впливають на 

деформаційне зміцнення. Надпластичність. 

Зміни структури та властивостей при нагріванні наклепаних сплавів. 

Пластична деформація в неметалевих матеріалах. Залежність характера 

деформування від швидкості та температури деформації. Особливості 

деформації полімерів у склоподібному, високопластичному та кристалічному 

станах. 

Фактори, які впливають на величину пластичної деформації. Фізичні 

основи зміцнення сплавів: твердорозчинне, зерномежове, частинками 

хімічних сполук, дислокаційне, за рахунок створення гетерогенних та 

анізотропних структур, армуванням. 

Тема 4. Руйнування. 

Основи теорії руйнування, лінійна механіка руйнування. Теорія 

Гріфітса. Критичний коефіцієнт інтенсивності напружень. Руйнування 

металів: вязке, перехід від вязкого до крихкого руйнування, крихке 

руйнування. Види і характеристики зламів. 

Вплив схеми напруженого стану на характер руйнування (діаграма 

Фрідмана). Вплив температури та швидкості випробування на перехід від 

вязкого до крихкого руйнування. Руйнування полімерів. Тріщиностійкість. 

Критичний коефіцієнт інтенсивності напружень і фактори, які впливають на 



 
 

  

його величину. Фізичні основи підвищення опору руйнуванню металевих та 

неметалевих матеріалів. 

Тема 5. Властивості матеріалів при статичних випробуваннях. 

Загальні особливості статичних методів випробувань. Випробування 

розтягуванням: стандарти, зразки, обладнання. Силовимірювачі, датчики 

подовження, методика проведення випробувань. Відбирання зразків. 

Первинні і вторинні діаграми. Методика побудови вторинних діаграм. 

Фактори, які впливають на вид діаграми розтягування. 

Визначення характеристик міцності (границі пропорційності, границі 

пружності, границі плинності, границі міцності), пластичності (умовного та 

дійсного відносного видовження, умовного та дійсного відносного 

звуження). Визначення повної і питомої роботи деформації. Деформаційне 

старіння: статичне та динамічне. Вплив на властивості матеріалів. 

Запобігання старінню; використання позитивних якостей. Випробування для 

визначення опору релаксації напружень. Статичні та динамічні методи 

визначення схильності до старіння. 

Випробування стисненням, згинанням, стандарти, зразки, 

обладнання,методики. Визначення характеристик міцності та пластичності. 

Випробування для визначення коефіцієнта КIC. Випробування крутінням: 

стандарти, зразки, обладнання, методики. Визначення характеристик 

міцності та пластичності. Фактори, які впливають на властивості при 

статичних випробуваннях. 

 

Змістовий модуль 2. Випробування властивостей матеріалів. 

Тема 6. Властивості матеріалів при динамічних випробуваннях. 

Складові ударної вязкості: роботи зародження та розповсюдження 

тріщини. Особливості деформації та руйнування при динамічному 

випробуванні. Методи випробування. Випробування динамічним згином: 

стандарти, зразки, обладнання, методика. Визначення ударної вязкості, 

впливу концентраторів напружень на ударну вязкість. 

Визначення складових ударної вязкості (роботи зародження та 

розповсюдження тріщини). Фактори, які впливають на ударну вязкость. 

Види крихкості: червоноламкість, синьоламкість, холодноламкість,  воднева 

крихкість, відпускна крихкість. 

Тема 7. Властивості матеріалів при підвищенних та високих 

температурах. 

Особливості пластичної деформації та руйнування при підвищених 

температурах. Жароміцність. Повзучість і її види (зворотня, логарифмічна, 

високотемпературна, дифузійна). Границя повзучості. 

Зразки, обладнання, методика, стандарти для визначення границі 

повзучості, границі довготривалої міцності. Обробка результатів 

експериментів. 

Особливості легування, термічної обробки та структури жароміцних 

Fe, Ni, Ti сплавів. Фактори, які впливають на опір повзучості та 



 
 

  

жароміцність: високолеговані сплави, гетерофазні сплави, композиційні 

матеріали, направлено закристалізовані та монокристалічні вироби. 

Тема 8. Випробування твердості. 

Фізична сутність твердості. Методи та обладнання для визначення 

макро- та мікротвердості. Обгрунтування вибору метода визначення 

твердості. Визначення твердості за Роквелом та Брінелем. 

Визначення твердості за Вікерсом. Динамічні методи визначення 

твердості (метод Шора). Мікротвердість: підготовка зразків, методика, 

прилади, фактори, які впливають на твердість матеріалів, напрями 

підвищення. Кореляція одиниць твердості, визначених різними методами та з 

іншими механічними властивостями. 

 

Тема 9. Випробування опору матеріалів зношенню та руйнуванню 

від втоми. 

Види зношення , зносостійкість. Зразки, обладнання та методики 

визначення зносостійкості. Фактори, які впливають на зносостійкість 

матеріалів. Шляхи підвищення зносостійкості (легування, регулювання 

фазового складу, термічна та хіміко – термічна обробка, наплавлення, 

напилення). Конструкційні, технологічні та експлуатаційні заходи 

підвищення ресурса роботи виробів. 

Руйнування від втоми. Особливості пластичної деформації та 

руйнування при циклічній зміні напруження. Цикл навантаження. Зразки, 

обладнання, методика, стандарти для визначення границі витривалості. 

Особливості будови зламу при руйнуванні від втоми. Шляхи підвищення 

опору руйнуванню від втоми. 

Контактна втома. Причини руйнування. Зразки, обладнання, методика 

визначення границі контактної витривалості. Підвищення опору руйнуванню 

від контактної втоми. 

Тема 10. Випробування технологічних властивостей матеріалів. 

Призначення та види випробувань технологічних властивостей. 

Випробування згинанням, перегинанням, крутінням та витягуванням 

сферичної ямки. Стандарти на випробування технологічних властивостей: 

зразки, обладнання, методика. Фактори, які впливають на механічні 

характеристики матеріалів. 

Тема 11. Конструкційна міцність. 

Поняття конструкційної міцності, різниця між випробуваннями 

властивостей зразків та конструкцій. Основні механічні властивості, які 

впливають на конструкційну міцність. Шляхи підвищення конструкційної 

міцності. Заключення. 

 

 

 

 

 



 
 

  

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика та класифікація механічних 

властивостей 

Тема 1.Загальна 

характеристика 

механічних 

властивостей 

матеріалів та їх 

випробувань. 

9 2    7 10,5 0,5    10 

Тема 2. Пружні 

властивості 

матеріалів. 

13 2  4  7 10     10 

Тема 3. Пластичні 

деформація та 

властивості. 

16 4  4  8 16,5 0,5  1  15 

Тема 4. Руйнування. 11 2  2  7 11 1    10 

Тема 5. Властивості 

матеріалів при 

статичних 

випробуваннях. 

16 4  4  8 18 1  2  15 

Разом за змістовим 

модулем 1 

65 14  14  37 66 3  3  60 

Змістовий модуль 2. Випробування властивостей матеріалів 

Тема 6. Властивості 

матеріалів при 

динамічних 

випробуваннях. 

14 3  4  7 13 1  2  10 

Тема 7. Властивості 

матеріалів при 

підвищенних та 

високих 

температурах. 

15 3  4  8 16 1    15 

Тема 8. 

Випробування 

твердості. 

11 2  2  7 11   1  10 

Тема 9. 

Випробування опору 

матеріалів зношенню 

та руйнуванню від 

втоми. 

16 4  4  8 16 1    15 



 
 

  

Тема 10. 

Випробування 

технологічних 

властивостей 

матеріалів. 

8 2  2  4 7     7 

Тема 11. 

Конструкційна 

міцність. 

6 2    4 7     6 

Разом за змістовим 

модулем 2 

70 16  16  38 69 3  3  63 

Усього годин 135 30  30  75 135 6  6  123 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 -  

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 -  

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Пластична деформація та рекристалізація сталі 2 

2 Аналіз діаграми розтягування 4 

3 Деформаційне старіння сталі 4 

4 Вплив структури та стану поверхні зразків на властивості 

сплавів при крутінні 

4 

5 Технологічні випробування металів і сплавів 2 

6 Властивості матеріалів при випробуванні ударним згином 4 

7 Вибір метода визначення і проведення випробування 

твердості 

2 

8 Аналіз результатів випробування сплавів при підвищенних 

температура 

4 

9 Визначення границі витривалості за експериментальними 

даними 

4 

 Разом 30 

 

 

 



 
 

  

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Загальна характеристика механічних властивостей та 

випробувань 

7 

2 Пружні властивості матеріалів 7 

3 Пластична деформація, наклеп, рекристалізація 8 

4 Механіка руйнування твердих тіл 7 

5 Визначення властивостей після статичних випробувань 8 

6 Визначення властивостей після динамічних властивостей 7 

7 Жароміцність та методики визначення основних 

характеристик 

8 

8 Випробування твердості і види випробувань 7 

9 Особливості руйнування при втомі та зношенні 8 

10 Технологічність матеріалів 4 

11 Конструкційна міцність виробів та методи її підвищення 4 

 Разом  75 

 

8. Індивідуальні завдання 

- 

 

9. Методи навчання 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація –для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від 

загального до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

10. Методи контролю 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на 

лабораторних заняттях, аудиторна контрольна робота, тестування. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

тестування. 

 

 

 



 
 

  

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Підсумкова 

середньозважена 

оцінка 

Змістовий модуль 

1 

 

Змістовий модуль 2 

100 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 

 

Курсовий проект 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 30 до 20 до 50 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’яз-ковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. 1.Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Механічні 

властивості матеріалів». – Запоріжжя, ЗНТУ, 2005. – 74 с. 

2. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Механічні 

властивості матеріалів». – Запоріжжя, ЗНТУ, 2009. – 34 с. 



 
 

  

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Золоторевский В.С. Механическиесвойстваметаллов – М.: Металлургия, 

1983. – 352  

2. Фридман Я.Б. Механическиесвойстваметаллов. В 2-х т. – М.: 

Машиностроение, 1965. – Т1 - 472 с., Т2 – 368с. 

3. Металловедение и термическаяобработкаметаллов / 

Подред.М.Л.Бернштейна и А.Г.Рахштадта. Т1 Методыиспытаний и 

исследований. – М.: Металлургия, 1983. – 352с. 

4. Физическоеметалловедение / Подредю Р.Кана. Т3. Физико – 

механическиесвойстваметаллов и сплавов. – М.: Металлургия, 1987. – 663с. 

5. Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під заг. ред. В. 

В. Панасюка- Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН 

України, 2004. - 912 с. 

 

Додаткова 

1. Авдеев Б.А. Техникаопределениямеханическихсвойствматериалов. – 

М.Машиностроение, 1985. – 488с. 

2. Испытаниематериалов: Справочник / Х.Блюмен – Хауэр, Х.Ворох, 

И.Герц и др. – М.: Металлургия, 1979. – 447с. 

3. Методыиспытания, контроля и 

исследованиямашиностроительнихматериалов. Спр. пособие в 3т. Т3. 

Методыисследованиянеметалическихматериалов. – М.: Машиностроение, 

1971. – 283с. 

4. Механічні випробування конструкційних матеріалів за 

високошвидкісного розтягу у широкому діапазоні температур[Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищих техн. навч. закладів / О. П. Ващенко ; Національний 

транспортний ун-т. - К. : НТУ, 2000. - 93 с. 

5. Матеріали в техніці [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Дзядикевич. - Т. : 

Економічна думка, 2009. - 204 с. 

6. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля 

концентраторів напружень [Текст] / І. М. Дмитрах, В. В. Панасюк ; НАН 

України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. - Л. : [б.в.], 1999. - 341 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Google Академія http://scholar.google.com.ua/ 

2. Материаловедениеhttp://www.materialscience.ru/ 

3. Материаловедение и ТКМ 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material/ 

4. Библиотекамашиностроителяhttp://lib-bkm.ru/load/2 

 
 

http://scholar.google.com.ua/
http://www.materialscience.ru/
http://www.twirpx.com/files/machinery/material/
http://lib-bkm.ru/load/2


 
 

  

СИЛАБУС 

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА КОНСТРУКЦІЙНА МІЦНІСТЬ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

Тип: нормативна 

Курс (рік навчання): 4(4) 

Семестр: 7 

Кредити: 6 

Викладач: Климов Олександр Володимирович, канд. техн. наук, 

доцент 

Розподіл годин: загальна кількість 180 годин (30 лекцій,  

30 лабораторних занять, 75 годин самостійної роботи, курсовий проект 1,5 

кредити (45 годин)). 

Лекції, лабораторні роботи, курсовий проект. 

Метою курсу є формування знань щодо теоретичних основ міцності, 

формування механічних властивостей матеріалів, звязку між хімічним 

складом, структурою і властивостями матеріалів, оволодіння основними 

методами випробувань та стандартами. 

Вміст курсу:загальна характеристика механічних властивостей 

матеріалів та їх випробувань; пружні властивості матеріалів; пластичні 

деформація та властивості; руйнування; властивості матеріалів при 

статичних випробуваннях; властивості матеріалів при динамічних 

випробуваннях; властивості матеріалів при підвищених та високих 

температурах; випробування твердості; випробування опору матеріалів 

зношенню та руйнуванню від втоми; випробування технологічних 

властивостей матеріалів; конструкційна міцність. 

 

Структура курсу: 

Тема 1. Загальна характеристика механічних властивостей 

матеріалів та їх випробувань. 

Історія розвитку науки про механічні властивості матеріалів. 

Класифікація властивостей. Комплексна оцінка властивостей матеріалів. 

Класифікація випробувань.Класифікація напружень та деформацій. Епюри 

напружень, умовні та дійсні напруження та деформації. Нормальні та дотичні 

напруження. Методи описання напруженного та деформованого станів. 

Умови подібності при механічних випробуваннях. Стандартизація методів 

випробування механічних властивостей. 

Тема 2. Пружні властивості матеріалів. 

Фізичні основи пружності твердих тіл. Сили звязку в різних 

матеріалах. Закон Гука, модулі пружності, коефіцієнт Пуасона. Фактори, що 

впливають на характеристики пружності.Неповна пружність (ефект 

Баушингера, пружня післядія). Внутрішнє тертя: природа, основні 

характеристики, методи їх визначення. Методи визначення пружніх 

характеристик. 



 
 

  

Тема 3. Пластичні деформація та властивості. 

Дислокаційні механізми пластичної деформації. Недислокаційні 

механізми пластичної деформації. Низькотемпературна (холодна) пластична 

деформація. Ковзання та двійникування в моно- та полікристалах. Системи 

легкого ковзання. Деформаційне зміцнення, фактори, які впливають на 

деформаційне зміцнення. Надпластичність.Зміни структури та властивостей 

при нагріванні наклепаних сплавів. Пластична деформація в неметалевих 

матеріалах. Залежність характеру деформування від швидкості та 

температури деформації. Особливості деформації полімерів у склоподібному, 

високопластичному та кристалічному станах.Фактори, які впливають на 

величину пластичної деформації. Фізичні основи зміцнення сплавів: 

твердорозчинне, зерномежове, частинками хімічних сполук, дислокаційне, за 

рахунок створення гетерогенних та анізотропних структур, армуванням. 

Тема 4. Руйнування. 

Основи теорії руйнування, лінійна механіка руйнування. Теорія 

Гріфітса. Критичний коефіцієнт інтенсивності напружень. Руйнування 

металів: вязке, перехід від вязкого до крихкого руйнування, крихке 

руйнування. Види і характеристики зламів.Вплив схеми напруженного стану 

на характер руйнування (діаграма Фрідмана). Вплив температури та 

швидкості випробування на перехід від вязкого до крихкого руйнування. 

Руйнування полімерів. Тріщиностійкість. Критичний коефіцієнт 

інтенсивності напружень і фактори, які впливають на його величину. Фізичні 

основи підвищення опору руйнуванню металевих та неметалевих матеріалів. 

Тема 5. Властивості матеріалів при статичних випробуваннях. 

Загальні особливості статичних методів випробувань. Випробування 

розтягуванням: стандарти, зразки, обладнання. Силовимірювачі, датчики 

подовження, методика проведення випробувань. Відбирання зразків. 

Первинні і вторинні діаграми. Методика побудови вторинних діаграм. 

Фактори, які впливають на вид діаграми розтягування.Визначення 

характеристик міцності (границі пропорційності, границі пружності, границі 

плинності, границі міцності), пластичності (умовного та дійсного відносного 

видовження, умовного та дійсного відносного звуження). Визначення повної 

і питомої роботи деформації. Деформаційне старіння: статичне та динамічне. 

Вплив на властивості матеріалів. Запобігання старінню; використання 

позитивних якостей. Випробування для визначення опору релаксації 

напружень. Статичні та динамічні методи визначення схильності до старіння. 

Випробування стисненням, згинанням, стандарти, зразки, 

обладнання,методики. Визначення характеристик міцності та пластичності. 

Випробування для визначення коефіцієнта КIC. Випробування крутінням: 

стандарти, зразки, обладнання, методики. Визначення характеристик 

міцності та пластичності. Фактори, які впливають на властивості при 

статичних випробуваннях. 

 

 



 
 

  

Тема 6. Властивості матеріалів при динамічних випробуваннях. 

Складові ударної вязкості: роботи зародження та розповсюдження 

тріщини. Особливості деформації та руйнування при динамічному 

випробуванні. Методи випробування. Випробування динамічним згином: 

стандарти, зразки, обладнання, методика. Визначення ударної вязкості, 

впливу концентраторів напружень на ударну вязкість. 

Визначення складових ударної вязкості (роботи зародження та 

розповсюдження тріщини). Фактори, які впливають на ударну вязкость. 

Види крихкості: червоноламкість, синьоламкість, холодноламкість,  воднева 

крихкість, відпускна крихкість. 

Тема 7. Властивості матеріалів при підвищених та високих 

температурах. 

Особливості пластичної деформації та руйнування при підвищених 

температурах. Жароміцність. Повзучість і її види (зворотня, логарифмічна, 

високотемпературна, дифузійна). Границя повзучості.Зразки, обладнання, 

методика, стандарти для визначення границі повзучості, границі 

довготривалої міцності. Обробка результатів експериментів. 

Особливості легування, термічної обробки та структури жароміцних 

Fe, Ni, Ti сплавів. Фактори, які впливають на опір повзучості та 

жароміцність: високолеговані сплави, гетерофазні сплави, композиційні 

матеріали, направлено закристалізовані та монокристалічні вироби. 

Тема 8. Випробування твердості. 

Фізична сутність твердості. Методи та обладнання для визначення 

макро- та мікротвердості. Обґрунтування вибору метода визначення 

твердості. Визначення твердості за Роквелом та Брінелем. 

Визначення твердості за Вікерсом. Динамічні методи визначення 

твердості (метод Шора). Мікротвердість: підготовка зразків, методика, 

прилади, фактори, які впливають на твердість матеріалів, напрями 

підвищення. Кореляція одиниць твердості, визначених різними методами та з 

іншими механічними властивостями. 

Тема 9. Випробування опору матеріалів зношенню та руйнуванню 

від втоми. 

Види зношення , зносостійкість. Зразки, обладнання та методики 

визначення зносостійкості. Фактори, які впливають на зносостійкість 

матеріалів. Шляхи підвищення зносостійкості (легування, регулювання 

фазового складу, термічна та хіміко-термічна обробка, наплавлення, 

напилення). Конструкційні, технологічні та експлуатаційні заходи 

підвищення ресурсу роботи виробів. 

Руйнування від втоми. Особливості пластичної деформації та 

руйнування при циклічній зміні напруження. Цикл навантаження. Зразки, 

обладнання, методика, стандарти для визначення границі витривалості. 

Особливості будови зламу при руйнуванні від втоми. Шляхи підвищення 

опору руйнуванню від втоми. 



 
 

  

Контактна втома. Причини руйнування. Зразки, обладнання, методика 

визначення границі контактної витривалості. Підвищення опору руйнуванню 

від контактної втоми. 

Тема 10. Випробування технологічних властивостей матеріалів. 

Призначення та види випробувань технологічних властивостей. 

Випробування згинанням, перегинанням, крутінням та витягуванням 

сферичної ямки. Стандарти на випробування технологічних властивостей: 

зразки, обладнання, методика. Фактори, які впливають на механічні 

характеристики матеріалів. 

Тема 11. Конструкційна міцність. 

Поняття конструкційної міцності, різниця між випробуваннями 

властивостей зразків та конструкцій. Основні механічні властивості, які 

впливають на конструкційну міцність. Шляхи підвищення конструкційної 

міцності. 

 

Результати навчання: 

загальні компетентності:  

КЗ.01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

КЗ.02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

КЗ.04. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

КЗ.05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

спеціальні (фахові) компетентності  

КС.01 Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, 

фізичні і технічні методи і комп'ютерне програмне забезпечення для 

вирішення інженерних матеріалознавчих завдань.  

КС.03 Здатність ефективно використовувати технічну літературу та 

інші джерела інформації в галузі матеріалознавства.  

КС.06 Здатність використовувати практичні інженерні навички при 

вирішенні професійних завдань.  

КС.10 Здатність застосовувати навички роботи із випробувальним 

устаткуванням для вирішення матеріалознавчих завдань.  

КС.12 Здатність виконувати дослідницькі роботи в галузі 

матеріалознавства, обробляти та аналізувати результати експериментів.  

 

Очікувані програмні результати навчання: 

ПРН6. Дотримуватися вимог галузевих нормативних документів.  

ПРН9. Уміти експериментувати та аналізувати дані.  

ПРН14. Використовувати у професійній діяльності експериментальні 

методи дослідження структурних, фізико-механічних, електрофізичних, 

магнітних, оптичних і технологічних властивостей матеріалів.  

ПРН19. Обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень 

(аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні); правильно 

інтерпретувати результати таких досліджень та робити висновки.  



 
 

  

ПРН22. Використовувати базові методи аналізу речовин, матеріалів та 

відповідних процесів з коректною інтерпретацією результатів.  

ПРН24. Знання технічних характеристик, умов роботи, застосування 

виробничого обладнання для обробки матеріалів та контрольно-

вимірювальних приладів  

 

Оцінювання: за результатами засвоєння дисципліни складається іспит. 

При оцінюванні враховується здатність самостійно обирати методи 

випробувань, конструкцію зразків та оптимальні варіанти обладнання для 

випробувань з урахуванням умов роботи виробів; навички у володінні 

методиками розрахунку характеристик які визначають працездатність 

виробів. 

При цьому перевага надається оригінальним рішенням спрямованим на 

досягнення певного рівня ефективності. 

У разі відвідування всіх занять і своєчасного виконання всіх частин 

курсового проекту може бути використана наступна схема оцінювання (за 

засвоєння тем курсу): 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Підсумкова 

середньозважена 

оцінка 

Змістовий модуль 

1 

 

Змістовий модуль 2 

100 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 

 

Курсовий проект 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 30 до 20 до 50 100 

 

У разі невідвідування певних тем та несвоєчасного виконання розділів 

оцінка може знижуватись шляхом віднімання певної кількості балів у 

відповідності до вищевказаної таблиці. Зниження оцінки може бути 

скомпенсоване шляхом відпрацювання пропущених занять та виконання 

додаткових завдань. 

Академічна доброчесність: студент повинен виконувати роботи 

самостійно, не допускається залучення при розв’язання індивідуальних 

завдань інших здобувачів освіти. У разі виявлення ознак плагіату робота не 

зараховується і дисципліна не вважається зарахованою. 
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