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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета викладання дисципліни «Прикладне матеріалознавство» – полягає 

в:  

 формуванні комплексу знань про природу, необхідних для всебічного 

уявлення будь-якої технічної системи в діалектичній єдності та природному 

взаємозв’язку;  

 формуванні у студентів здібності вирішувати різноманітні технічні 

проблеми та задачі на основі комплексного підходу до аналізу їх природи і вза-

ємозв’язків з фізико-хімічними процесами, що відбуваються; 

 формування сучасного мислення студентів; 

 створення теоретичної основи обгрунтованих знань для наступного 

вивчення спеціальних дисциплін; 

 розкриття ролі матеріалознавства в розвитку техніки, створенні нових 

матеріалів, раціональному використанні природних багатств і охорони приро-

ди. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності  
ФК 4. Здатність розробляти технологічні процеси, технологічне устаткування та оснащення, 

засоби автоматизації та механізації у процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні 

об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. ФК 6. Здатність розробляти з 

урахуванням безпекових, економічних, екологічних та естетичних параметрів технічні за-

вдання і технічні умови на проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та 

окремих елементів, складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та ор-

ганізації робочих місць, розраховувати завантаження устаткування та показники якості тех-

нологічних процесів. 

  

Результати навчання  
РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для розв’язання спеціалі-

зованих складних задач автомобільного транспорту, критично осмислювати відповідні тео-

рії, принципи, методи і поняття. РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 

усно і письмово при обговоренні професійних питань. РН 3. Застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення, інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології для дослі-

дження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних властивос-

тей автомобільних транспортних засобів, здійснення інженерних і техніко-економічних роз-

рахунків, створення проектно-конструкторської документації та розв’язування інших задач 

автомобільного транспорту. РН 6. Приймати ефективні рішення, аналізувати і порівнювати 

альтернативні варіанти з урахуванням цілей та обмежень, питань забезпечення якості, а та-

кож технічних, економічних,законодавчих та інших аспектів. РН 7. Аналізувати інформацію, 

отриману із результаті досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у 

професійній діяльності. РН 8. Розуміти і застосовувати у професійній діяльності норматив-

но-правові та законодавчі акти України, Міжнародні нормативні документи, Правила техніч-

ної експлуатації автомобільного транспорту України, інструкції та рекомендації з експлуата-

ції, ремонту та обслуговування автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне устаткування і тех-

нологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі експлуатації, при ремон-



ті та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів РН 12. Роз-

робляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію щодо технологічних 

процесів експлуатації, ремонту та обслуговування автомобільних транспортних засобів, їх 

систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик. РН 13. Розробляти технічні за-

вдання і технічні умови на проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та 

окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та ор-

ганізації робочих місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості продукції. РН 14. Аналізувати технологічні процеси екс-

плуатації, обслуговування й ремонту об’єктів автомобільного транспорту. РН 15. Брати 

участь у розробці та реалізації інженерних та/або виробничих проектів у сфері автомобільно-

го транспорту, визначати тривалість та послідовність робіт, потреби у ресурсах, прогнозува-

ти наслідки реалізації проектів. РН 25. Презентувати результати досліджень та професійної 

діяльності фахівцям і нефахівцям, аргументувати свою позицію. 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Фізичне виховання Іноземна мова  

Деталі машин Переддипломна практика 

Технологія конструкційних матеріалів Атестація 
Електротехніка, електроніка та 

мікропроцесорна техніка 
 

Виробнича практика   
  

  

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу скла-

дає 36 (%): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

1 Л1 2 Тема 1. Кристалічна будова матеріалів. 
Вступ.  
1. Матеріали в машинобудуванні. 
2. Властивості матеріалів. 
3. Кристалічна  будова матеріалів. 
4. Дефекти кристалічної будови.  
5. Полікристалічна будова металів як наслі-
док процесу кристалізації.  
6. Фактори, від яких залежить розмір зерна 
литого матеріалу. 

[1], [2], [3] 

2 ЛЗ1 2 Макроскопічні методи дослідження структу-
ри металів та сплавів. 

[1], [3] 

 С 2 Завдання на самостійну роботу. 
Вимоги до матеріалів. Зв’язок між властиво-
стями та будовою. Будова виливка. Аморф-
ний стан метала. 

 

3 
 
 
 

Л2 
 
 
 

2 
 
 
 

1. Вплив холодного пластичного деформу-
вання на властивості металу. 
2. Фізична природа пластичного деформу-
вання  і руйнування. 
3. Структура і властивості сплавів. 
4. Взаємодія складових сплаву в рідкому та 
твердому стані. 
5. Компоненти та фази в сплавах. 
6. Правило фаз. Правило відрізків. 

[1], [2] 

4 ЛЗ2 2 Мікроскопічні методи дослідження структу-
ри металів та сплавів. 

[1], [3] 

 
 
 

С 2 Завдання на самостійну роботу. 
Змінювання структури і властивостей 
матеріалів при нагріванні: повернення, 
рекристалізація. Поняття холодного та гаря-
чого деформування. 

 

5 
 

Л3 
 
 

2 
 
 

1. Діаграма стану сплавів залізо-вуглець. 
2. Фази в залізовуглецевих сплавах. 
3. Структурні складові. 

[1], [2], [3] 



Тема 2. Сталі та чавуни. 
4. Рівноважні структури сталей.  
5. Вплив вуглецю та постійних домішок на 
структуру та властивості сталей. 

6 
 

ЛЗ3 2 Вплив пластичного деформування та 
рекристалізаційного відпалювання на 
властивості металів. 

[1], [3] 

 С 2 Завдання на самостійну роботу. 
Типові діаграми фазових рівноваг подвійних 
сплавів. 

 

7 Л4 
 

2 
 

1. Формування структури білих та сірих ча-
вунів.  
2. Звичайні сірі, високоміцні та ковкі чавуни. 
3. Маркування чавунів. Області використан-
ня. 
Тема 3. Основи термічного обробляння спла-
вів. 
4. Теоретичні основи термічного обробляння. 
Задачі термічного обробляння. 
5. Перетворювання в сталях при нагріванні 
6. Вплив нагрівання на розмір зерна. 

[1], [2] 

8 ЛЗ4 2 Вивчення процесів кристалізації та структур  
двокомпонентних сплавів. Зв’язок між стру-
ктурою і властивостями сплавів. 

[1], [2] 

 С 2 Завдання на самостійну роботу. 
Класифікація і маркування сталей. Стан пос-
тачання і області використання. 

 

 М1  Контрольна робота № 1  
9 Л5 2 

 
1. Перетворювання в сталях при охолоджу-
ванні. 
2. Перетворювання аустеніту в ізотермічних 
умовах та при безперервному охолоджуван-
ні: перлітне, бейнітне, та мартенситне перет-
ворювання. 
3. Вплив швидкості охолоджування на струк-
туру і властивості сталей. 
4. Гартування сталі. 
5. Вибір технологічних параметрів гартуван-
ня. 
6. Головні перетворювання що відбуваються 
при нагріванні загартованої сталі. 
6. Види і призначення відпускання. 

[1], [2], [3] 

10 ЛЗ5 2 Вивчення структури та властивостей залізо-
вуглецевих сплавiв: сталі та чавуни. 

[1], [3] 

11 Л6 
 

2 
 

1. Відпалювання. Види і призначення відпалю-
вання. 
2. Нормалізування. 

[1], [2], [3] 



Тема 4. Методи поверхневого зміцнювання 
металів та сплавів. 
3. Методи поверхневого зміцнювання металів 
та сплавів. 
4. Загальна характеристика процесів хіміко- 
термічного обробляння сталей. 
5. Цементування. Термічне обробляння цемен-
тованих виробів. 

12 
 

ЛЗ6 2 Вплив швидкості охолоджування на структуру 
та властивості сталей. Відпалювання та норма-
лізування сталей. 

[1], [3] 

 С 2 Завдання на самостійну роботу. 
Критична швидкість охолоджування. Загарто-
вність та прогартовність. 

 

13 Л7 
 
 

2 
 
 

1. Леговані сталі.  
2. Легувальні елементи в сталях. 
3. Класифікація та маркування легованих ста-
лей.  
4. Жароміцні та жаростійкі сталі.  
5. Особливості їх складу, термічного оброб-
ляння. 
6. Температурні інтервали використання.   

[1], [2] 

14 ЛЗ7 2 Гартування та відпускання сталей. [1], [3] 

 С 4 Завдання на самостійну роботу. 
Дифузійна металізація. Поверхневе гартуван-
ня. Лазерна Термічне обробляння. 

 

15 Л8 
 
 

2 
 
 

Тема 5. Кольорові метали і сплави. 
1. Алюміній та його сплави.  
2. Гартування та старіння алюмінієвих сплавів.  
3. Мідь та ії сплави. Латуні бронзи. 
4. Області їх використання.  
5. Титан і його сплави. 

[1], [2] 

16 ЛЗ8 2 Термічне обробляння сплавів на основі алюмі-
нію. 

[1], [3] 

 С 2 Завдання на самостійну роботу. 
Сплави що деформуються, ливарні, що зміц-
нюються термічним оброблянням. Антифрик-
ційні сплави.  

 

 М2  Контрольна робота № 2  

Разом (го-

дин) 
   

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 

аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчають-

ся студентом самостійно (п. 3 додатку 8).  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14. 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 4 

2 Підготовка до практичних (лабораторних) занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  16 

4 Виконання індивідуального завдання: - 

5 

Інші види самостійної роботи 

Підготовка до контрольних робіт (2 контрольні роботи – 16 

годин) та заліку (14 годин) 

30 

 Разом 58 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні використовуються наступні методи: пояснювально-

ілюстративний метод використовується при введенні понять, вивченні базо-

вих структур алгоритмів, правил конструювання алгоритмів, мов програму-

вання, принципів будови комп'ютера, основних функцій текстових і графіч-

них редакторів, електронних таблиць, баз даних, експертних систем, основ-

них послуг Інтернету, методів і способів розв'язування різних класів задач 

тощо. 

При цьому методі навчання діяльність викладача зводиться до подання 

нового навчального матеріалу, а діяльність студентів – до сприймання, усві-

домлення, запам'ятовування матеріалу. Навчальний матеріал при цьому спів-

відноситися з досвідом студентів наступним чином: вперше повідомляється і 

засвоюється індуктивним способом – без опори на попередні знання студен-

тів. 

Наступний метод – репродуктивний метод застосовується під час по-

вторення вивченого на парі, виконання завдання по вивченню матеріалу для 

самостійного вивчення. Діяльність викладача при цьому – аналізувати відпо-

відь студента, виправляти його помилки; діяльність студентів – відтворювати 

те, що було зроблено в аудиторії. Репродуктивний метод використовується 

для формування в студентів уміння застосовувати знання. 

Викладач дає завдання, а студенти їх виконують: розв'язують задачі – 

за зразком, шляхом застосування теоретичних знань, за допомогою вже відо-

мого способу. Будь-які вправи можуть бути індуктивними дедуктивними або 

такими, які виконуються за аналогією. Але в усіх випадках маються на увазі 

дії, які вже неодноразово виконувались. 

Система репродуктивних методів сприяє збагаченню студентів знання-

ми і вміннями, формуванню в них навичок здійснення основних розумових 

операцій. Для розвитку творчих здібностей студентів потрібні репродуктивні 

знання. 

Пошуковий метод. При використанні комп'ютера разом з програмним 

забезпеченням та комп'ютерних мереж виникають питання не стільки про 

засвоєння або запам'ятовування конкретних відомостей, скільки про уміння 

орієнтуватися у величезній масі доступної інформації добувати з неї конкре-

тні знання правильно будувати запити до інформаційно-пошукових систем 

уміти швидко і гнучко коригувати свій запит при невдалому пошукові. 

 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лаборатор-

них робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів, колоквіу-

мів, виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт, ректор-

ських контрольних робіт тощо.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

семінарських заняттях; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за допомо-

гою перевірки виконаних завдань, реферату за обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний конт-

роль за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до на-

вчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною про-

грамою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по екзаменацій-

них білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями, а також шля-

хом тестування з використанням технічних засобів. Можливе поєднання різних 

форм контролю. Форма проведення семестрового контролю зазначається в ро-

бочій програмі навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть враховува-

тись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, лабораторних та 

семінарських занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни.



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

 ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

16 64 ... ... ... ... 20 100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розумі-

ти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проекти, то-

що), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються, 

очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення ком-

понентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та відповід-

ними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає можливість 

стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, розуміння, 

компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців 

за рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів про-

тягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку ви-

кладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної дія-

льності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається 

за рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „незадові-

льно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 



Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингова 

Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 

та її визна-

чення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального матері-

алу модуля, що містяться в основних і 

додаткових літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити теоретичні розра-

хунки; 

- відповіді на запитання чіткі, лаконі-

чні, логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні прак-

тичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  

містити незначні неточності. 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу, що перед-

бачений модулем; 

- вміння давати аргументовані відпо-

віді на запитання і проводити теоре-

тичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні практи-

чні задачі. 

Відповіді на запитання містять 

певні неточності. 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що вивча-

ється, та його практичного застосу-

вання; 

- вміння давати аргументовані відпо-

віді на запитання і проводити теоре-

тичні розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні задачі. 

Невміння використовувати 

теоретичні знання для вирішен-

ня складних практичних за-

дач. 

64-74 Д Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу, що вивчається, та 

їх практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості практичні 

задачі. 

Невміння давати аргументовані 

відповіді на запитання; 

- невміння аналізувати викла-

дений матеріал і виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих (непринци-

пових) питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно і аргу-

ментовано висловлювати дум-

ку; 

- невміння застосовувати теоре-

тичні положення при розвязанні 

практичних задач. 

35-59 

FХ 

(потрібне до-

даткове ви-

вчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення матеріалу моду-

ля може бути виконане в терміни, що 

передбачені навчальним планом. 

Незнання основних фундамен-

тальних положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

- невміння розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне по-

вторне вивчен-

ня) 

Незадовільно - 

- Повна відсутність знань 

значної частини навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

-незнання основних фундамен-

тальних положень; 

- невміння орієнтуватися під час 

розв’язання  простих практич-

них задач. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

До комплексу навчально-методичного забезпечення з навчальної дисцип-

ліни «Прикладне матеріалознавство» входить: 

• навчальний контент (конспект / розширений план лекцій); 

• перелік питань та завдань для самостійної роботи студентів; 

• перелік питань для поточного та підсумкового контролю (екзамену); 

• перелік питань та завдань для комплексної контрольної роботи. 

Складові навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

«Прикладне матеріалознавство» розташовані на сайті кафедри «Матеріалознав-

ство», де їх можна отримати за посиланням: 

 

 Плакати  

1. Оптична схема металографічного мікроскопа 4 шт. 

2. Комплект электронных плакатов Материаловедение [Елект-

ронний ресурс]. Изд-во НПП "Учтех-Профи", 2013. – 110 c. 

1 шт. 

3. Лінійні дефекти кристалів 2 шт. 

4. Поверхневі дефекти кристалів 2 шт. 

5. Структура деформованого металу  1 шт. 

6. Сплави з евтектикою  4 шт. 

7. Сплави тверді розчини 4 шт. 

8. Структури вуглецевих сталей 4 шт. 

9. Структури чавунів 4 шт. 

10. Шкала балів 4 шт. 

11. Кольорові метали  1 шт. 

12. Структури кольорових металів і сплавів 4 шт. 

13. Гартування 1 шт. 

14. Відпалювання 1 шт. 

15. Структура загартованої сталі 4 шт. 

16. Структура сталей після термічного обробляння 4 шт. 

17. Дефекти сталі 4 шт. 

18. Структура цементованого шару сталі 20 6 шт. 

19. Схема пристрою для торцевого методу прогартовності 4 шт.  

20. Структури заевтектоїдних сталей  3 шт. 

21. Зміцнювання інструментів 1 шт. 

22. Поверхневе гартування СВЧ парових турбін  1 шт. 



23. Бездеформаційне гартування СВЧ зубчастих кілець 1 шт. 

24. Підвищення довговічності деталей турбін шляхом зварюван-

ня, наплавлення і термічного обробляння 

1 шт. 

25. Удосконалення технології зміцнювання деталей машин та ін-

струментів з використанням висококонцентрованих джерел 

енергії  

1 шт. 

 Наочні посібники  

1. Кристалічна будова. Макет  1 шт. 

2. Дефекти кристалічної будови. Макет  1 шт. 

3. Макроструктура деталей. Комплект фотографій  4 шт. 

4. Сірчаний відбиток 2 шт. 

5. Процес кристалізації водних розчинів 55 

шт. 6. Макроструктура алюмінію в залежності від ступеню попере-

дньої обробки 

11 

шт. 

7. Об’ємні діаграми стану трикомпонентних сплавів  5 шт. 

8. Таблиця збільшення мікроскопа МІМ-7 2 шт. 

9. Таблиця для порівняння чисел твердості 2 шт. 

10. Таблиця для визначення твердості за Бринеллем в залежності 

від діаметру відбитку 

2 шт. 

11. Таблиця для підрахунку твердості при вимірюванні на при-

борі ПМТ-3, вдавленням алмазної піраміди з кутом 136° 

1 шт. 

12. Альбом. Термічне обробляння дисперсійнотвердіючих сталей  1 шт. 

13. Альбом. Структура алітованого шару 1 шт. 

 Колекції  

1. Колекція структур вуглецевих сталей 2 шт. 

2. Колекція структур чавунів 2 шт. 

3. Колекція структур кольорових металів і сплавів 2 шт. 

4. Колекція структур сталей після термічного обробляння 2 шт. 

 Стенди  

1. Стенд з фотографіями мікроструктур сталі 2 шт. 

2. Стенд для підготовки до виконання лабораторних робіт 2 шт. 

3. Стенд неметалеві матеріали  1 шт. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

(перелік інформаційних ресурсів) 

 

1. http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/ 

2. http://www.twirpx.com/ 

3. https://studfiles.net/ 

https://mirknig.su/knigi/tehnicheskie_nauki/477090-materialovedenie-specialnyh-otrasley-mashinostroeniya.html
https://mirknig.su/knigi/tehnicheskie_nauki/477090-materialovedenie-specialnyh-otrasley-mashinostroeniya.html
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5252/1/Usov%2C%20Valentyn%20Valentynovych.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5252/1/Usov%2C%20Valentyn%20Valentynovych.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/50981/1/Book_2015_Barmin_Materialoznavstvo.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/50981/1/Book_2015_Barmin_Materialoznavstvo.pdf
http://www.twirpx.com/file/1250546/
http://uas.su/books/newmaterial/newmaterial.php
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/312/u_lectures.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/312/u_presentation.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/312/u_presentation.pdf
http://www.twirpx.com/file/1846837/
http://mirknig.su/knigi/nauka_ucheba/177904-metally-i-splavy.html
http://www.chipmaker.ru/files/file/13959/
http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/
http://www.twirpx.com/file/1732491/
https://studfiles.net/preview/2591533/#2591533

