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Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисциплін: 

- «Фізика»; 

- «Електротехніка»; 

- «Композиційні та порошкові матеріали»; 

-  «Корозія та захист металів». 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

Засвоєння знань та придбання практичних навичок з формування 

захисних напилених покриттів та методів і основ технологій їх 

нанесення, а також вивчення методів модифікації поверхні виробів. 
Компетентності, 
формування 
яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ФКН 2 Здатність продемонструвати практичні інженерні навички. 

ФКН 7 Знання основних груп матеріалів та здатність обґрунтовано 

здійснювати їх вибір для конкретного використання. 

ФКН 8 Знання основних технологій виготовлення, оброблення, 

випробування матеріалів та умов їх застосування. 

ФКД4. Здатність вибирати технологію виготовлен-ня металевих 

порошків відповідно до технологіч-них вимог до матеріалів. 

ФКД8. Здатність компетентно обґрунтувати вибір методу та 

технологічних параметрів формування газотермічного, вакуумного 

конденсаційного покриття, способу підготовки поверхні, 

продемонструвати розуміння впливу технологічних факторів на якість 

та необхідність фінішної обробки покриття. 
Програмні 
результати 
навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- теоретичні засади формування газотермічних (ГТН) і вакуумних 

конденсаційних (ВН) покрить; 

- структуру і властивості захисних напилених покрить; 

- схеми методів газотермічного і вакуумного конденсаційного 

напилення захисних покрить та основи технології їх нанесення; 
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- основні методи діагностики якості напилених покрить; 

- основні методи модифікації поверхні виробів, 

вміти: 

- визначати особливості впливу технологічних параметрів процесу на 

ефективність газотермічного і вакуумного конденсаційного напилення 

покрить; 

- визначати дефекти напилених покрить та причини їх утворення; 

- читати технологічні схеми сучасних агрегатів для напилення 

захисних покрить; 

- вибрати метод модифікації поверхні конкретного виробу. 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів 

навчання: 

РН113. Демонструвати знання загальної характеристики методів 

напилення покриттів. 

РН114. Вміти теоретично обґрунтувати вибір методу формування 

газотермічних покрить. 

РН115. Вміти теоретично обґрунтувати вибір методу вакуумного 

конденсаційного покриття. 

РН116. Вміти  обґрунтувати вибір способу підготовки поверхні 

виробу до нанесення покриття. 

РН117. Вміти вибрати технологічні параметри газотермічного і 

вакуумного напилення покрить. 

РН118. Вміти аналізувати вплив технологічних факторів на 

ефективність напилення покриття. 

РН119. Вміти обґрунтувати метод визначення і провести 

діагностику властивостей покриття. 

РН120. Вміти вибрати фінішну обробку покриття. 
Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Теоретичні основи газотермічного і вакуумного 

конденсаційного напилення покрить. 

Модуль 2. Технологічні особливості нанесення захисних покрить 

методами газотермічного напилення. 

Модуль 3. Технологічні особливості нанесення захисних покрить 

методами вакумного напилення та діагностика їх якості 

Модуль 4. Модифікація поверхні виробів 

 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1-4 здійснюється за результатами виконання 

контрольних робіт. 

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє 

арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

  Усього 
Чверті 

13 

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120 120 

Аудиторні заняття, з них: 40 40 

Лекції 32 32 

Лабораторні роботи 8 8 

Практичні заняття 0 0 

Семінарські заняття 0 0 

Самостійна робота, у тому числі при: 80 80 

підготовці до аудиторних занять 20 20 

підготовці до модульних контрольних робіт (екзамену) 12 12 

виконанні курсових проектів (робіт) 0 0 

виконанні індивідуальних завдань 0 0 

опрацюванні розділів програми, які не викладаються 
на лекціях 

48 48 

Заходи семестрового контролю   
підсумкова оцінка, 

семестрова (дифзалік) 

 

 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу, лабораторного обладнання та методичного забезпечення, 

яким володіє кафедра ПМ і ЗМ 
Навчально-
методичне 
забезпечення 
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