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1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань: 

14 «Електрична 

інженерія »          

(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів –  

Спеціальність:141                

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  2-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

90 

4-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  3 

самостійної роботи 

студента –1,5  

Освітньо- 

професійний ступінь  

фаховий молодший 

бакалавр  

50 год. год. год. 

Практичні  

год.  год. 

Семінарські  

-  год.  год. 

Лабораторні 

10 год. год. год. 

Самостійна робота 

30год.   год. год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

 залік 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Конструкційні та електротехнічні матеріали»  

є формування у студентів професійних компетентностей шляхом засвоєння  

інтегрованих  знань про властивості та застосування конструкційних та 

електротехнічних матеріалів при проектуванні, монтажі та експлуатації 

електроустаткування підприємств та цивільних споруд передбачених 

кваліфікаційною характеристикою спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» і здійснення в подальшому професійної 

діяльності зі спеціальності. 

 Основною метою навчання студентів має стати не сума знань чи 

насамперед визначені способи діяльності для їх засвоєння та відтворення, а 

формування у студентів здатності до самостійного конструювання знань і способів 

діяльності через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно 

зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних 

завдань.. Завдання курсу «Конструкційні та електротехнічні матеріали » дати 

основу для вивчення таких курсів, як «Електричні машини» та «Електричні 

вимірювання», «Системи керування електроприводами » 

Досягнення мети навчальної дисципліни забезпечується  шляхом  

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині: 

- вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкуватися іноземними  мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентність у галузі природничих  наук,техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

- інформаційно-комунікаційна  компетентність; 

- навчання  впродовж  життя; 

- громадянські та соціальні  компетентності; 

- культурна  компетентність; 

- підприємливість та фінансова  грамотність; 

- інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу 

 

Блок модуль1 

Змістовний модуль 1. Конструкційні матеріали (30 годин) 

 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

           оперує поняттями і термінами: 

про конструкційні матеріали , основи 

матеріалознавства,властивості матеріалів. 

        пояснює принцип будови матеріалів; 

          аргументує  причини виникнення та 

види дефектів металів; 

          знає   методи визначення твердості 

металів;знає роль матеріалознавства у розвит 

ку техніки та технологій; знає методи 

визначення твердості металів. 

           наводить приклади видів зв’язків в 

молекулах, види кристалічних решіток.  

          розпізнає відмінності в побудовах 

схем. 

          має уявлення про процес одержання 

чавуну та сталі; марки чавуну; 

           оцінює всі ризики при виконанні 

лабораторних робіт; 

 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

 розрізняє причини виникнення та види 

дефектів кристалічної структури металів;  

  розв´язує задачі по методам 

визначення твердості за Брінеллем, 

Роквеллом  та Віккерсом. 

характеризує основні способи 

вимірювання твердості металів; 

пояснює вчому полягає процес 

покращення характеристик сталі. 

дотримується правил техніки безпеки 

при виконанні лабораторних робіт; 

досліджує властивості залізовуглеце 

вих сплавів; способи одержання чавуну та 

сталі; леговані сталі зі спеціальним 

призначенням.  

прогнозує зміни параметрів; 

виявляє помилки при побудові схем; 

 

         Загальна характеристика  предмету, 

взаємозв’язки з іншими предметами. 

Основи матеріалознавства та констру 

кційні матеріали , їх роль у розвитку 

апаратобудування.  

      Дефекти матеріалів.Причини 

виникнен ня та види дефектів 

металів;методи визначення твердості 

металів. 

        Залізовуглецеві сплави. 

Поняття про сплави, види сплавів. 

        Способи одержання чавуну та сталі. 

Виробництво  легованої сталі.     

 Класифікація та властивості чавуну та 

сталі. Маркуваня. 

         Спеціальні леговані , жаростійкі 

жароміцні, корозієстійкі, зносостійкі 

сталі. 

       Кольорові метали та сплави. 

Роль кольорових металів у промислов. 

Неметалічні конструкційні матеріали: 

полімери, пластмаси, абразиви, поліам. 

Термічна та хіміко – термічна обробка 

металів. Суть процесів закалювання, 

відпалювання,зміна властивостей метал. 

Корозія металів та методи боротьби з 

нею. 

Основи ливарного виробництва. 

Обробка металів тиском.  

           Обробка різанням : види різання та 

інструменти для різання металів. 

Способи механічної обробки металів;  

Обробка металів на різних верстатах: 

токарних,фрезерних,стругальних, 

шліфувальних. 

     Зварювання металів.  

     Види зварювання. 

Вивчення фізичної суті процесів 

зварювання різними способами. 
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Ціннісний компонент 

Студент: 

обгрунтовує фізичну суть процесів 

обробки металів різними способами . 

оцінює вплив способу обробки на 

властивості металів. 

висловлює судження про вибір способу 

обробки, уміє аргументувати  

робить висновки по вивченому 

матеріалу; 

        розуміє роль основ матеріалознавства і 

знає галузь застосування своїх знань . 

       усвідомлює роль обробки металів для 

покращення характеристик по витривалості, 

міцності, зносостійкості ,корозієстійкості. 

         Класифікація способів зварювання: 

термічний, термомеханічний і 

механічний  способи зварювання металу  

Способи електродугового зварювання: 

         Неплавким електродом, плавким 

електродом,дугою прямої дії.             

Електродугове зварювання. 

         Ручне, напівавтоматичне і 

автоматичне зварювання металів. 

Зварювання в середовищі захисних газів. 

Електрошлакове зварювання . 

         Способи газового зварювання. 

         Термомеханічні способи: 

електроконтактне зварювання точкове; 

стикове; ролько-шовне; 

газопресове зварювання; 

Механічні способи: 

ультразвукове зварювання; 

зварювання тертям. 

 

 

 

 

Змістовний модуль 2 Електротехнічні матеріали(60 годин) 

 

Знаннєвий компонент 

Студент: 

розуміє поняття  про фізичні основи 

електроматерзалознавства та електропро 

відності твердих тіл; 

оперує поняттями і термінами: 

електричний струм, електричний опір, 

провідність, закон Ома; 

        знає розрахунок необхідних величин 

опору,знає формули ; 

пояснює визначення електричного 

опору провідників; 

наводить приклади електричних схем, 

застосування законів зонної теорії; 

розпізнає матеріали з високим пито- 

мим опором та низьким; 

Діяльнісний компонент 

Студент: 

розрізняє матеріали для термопар: 

споави копель, алюмель,хром ель,платино 

Класифікація електротехнічних 

матеріалів:провідники, напівпровідники, 

діелектрики. 

 Фізичні основи електроматерзало 

знавства та електропровідності твердих 

тіл. Енергетичні діаграми. 

Зонна теорія твердого тіла.Зони 

енергії в кристалах. Валентні зони та 

зони провідності. 

Загальні відомості про провідні 

матеріали.Фактори,що впливають на 

електропровідність провідників. 

Класифікація провідникових 

матеріалів за питомою потужністю. 

Вимоги до провідникових матеріалів. 

Лабораторна робота 1 

Визначення електричного опору 

провідників. 

Матеріали з високим питомим опором. 

Лабораторна робота 2 
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родій,константан; 

досліджує принцип перетворення 

електричної енергії в теплову; 

характеризує матеріали для нагріваль -

них елементів; 

розв’язує задачі за законом Ома, для 

розрахунку необхідного значення опору; 

прогнозує зміни електричних величин  

матеріалів  для термопар; 

виявляє помилки при побудові схем; 

         створює таблиці для виконання 

лабораторних робіт; 

використовуює різні методи при 

розв’язуванні задач; 

дотримується  правил техніки безпеки 

виявляю недоліки в схемах; 

складає    схеми для розрахунку задач; 

порівнює   методи розрахунку; 

пояснює   відмінності кожного методу.  

        обчислює   дані таблиці для виконання 

лабораторних робіт; 

       застосовує формули для обчислень; 

Ціннісний компонент 

Студент: 

доводить свою точку зору у порівняль 

них характеристиках різних матеріалів; 

усвідомлює властивості матеріалів; 

оцінює вплив струму і напруги на 

зміну структури діелектрика при пробої; 

розуміє роль опору, провідності. 

аргументує вибір формул для задач; 

обґрунтовує свої розрахунки; 

робить висновки при виконанні практичних 

та лабораторних робіт; 

        аналізує досліди при виконанні 

практичних і лабораторних робіт; 

          відстоює свою думку; 

         комунікабельно поводиться у підгрупі 

при виконанні робіт і вміє працювати 

         толерантно ставиться до зауважень; 

        поважає думку одногрупників; 

інформаційно-комунікаційна  

компетентність та уважне ставлення до 

виконання завдання і уміння працювати 

протягом уроку. 

Визначення питомого опору провідника 

Практична робота 1 

Розрахунок нагрівальних елементів опор 

       Виконання нерозємних зєднань 

паянням і лудінням. Припої і флюси. 

Основині поняття про призначення 

паяння і лудіння. 

        Проводи та шини; марки; призна -

чення; монтажні проводи для ліній 

електропередач –оголені; монтажні 

проводи з оболонкою для внутрішнього 

застосування в приміщеннях і на 

підприємстві. 

        Лабораторна робота 3 

Дослідження процесу паяння і лудіння. 

Поляризація діелектриків. 

Діелектрична проникність і втрати. 

Електрична міцність діелектриків, 

пробій.Фізична сутність пробою 

діелектриків. 

        Лабораторна робота 4 

Дослідження електричного пробою діел. 

Механічні, термічні та фізико-хімічні 

властивості діелектриків. 

Тверді діелектричні матеріали. 

Полімери, пластмаси та волокнисті 

матеріали.Плівки, гума, пластик,скло… 

Рідкі діелектрики.Газоподібні діелек -

трики. Напівпровідникові матеріали, 

залежність провідності від різних 

факторів. 

Загальні відомості про магнітні 

матеріали.Класифікація, параметри. 

          Лабораторна робота 5 

Дослідження втрат на перемагнічування 

магнітних матеріалів. 

Магнітомякі матеріали: пермалої,ферити 

        Технологія виробництва і 

 галузь застосування.  

Спеціальні 

матеріали :  теплоізоляційні  (азбест,рідке 

скло)жаростійкі(слюда і 

азбоцемент,термртривкий міканіт) 

Вогнестійкі матеріали та високо 

вогнестійкі:цегла,карборунд,муліт. 



8 

 

  

 

4.   Структура навчальної дисципліни КЕМ 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьог

о  

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р кр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок модуль 1  

Змістовний модуль  1 Конструкційні матеріали 

Тема 1  Вступ. Основи матеріалознавства. 

Будова матеріалів. 

 

2 2      

Тема 2  Дефекти матеріалів.Властивості 

матеріалів. Методли визначення твердості 

матеріалів. 

 

2 2      

Тема 3  Залізовуглецеві сплави.Способи 

одержання чавуну та сталі. 

 

2 2      

Тема 4  Класифікація та властивості чавуну 

та сталі. Маркування чавунів та сталей. 
2 2      

Тема 5  Сталі із спеціальними властивостям 

 
2     2  

Тема 6  Кольорові метали та сплави. Склад, 

властивості, призначення,маркування. 
2 2      

Тема 7 Неметалічні конструкційні матеріали 

 
2     2  

Тема 8 Термічна та хіміко – термічна 

обробка металів. 
2 2      

Тема 9  Корозія металів та методи боротьби 

з нею. 
2     2  

Тема 10  Основи ливарного виробництва 

 
2 2      

Тема 11  Спеціальні способи лиття 2     2  

Тема 12  Обробка металів тиском 2 2      

Тема 13  Обробка металів різанням 2 2      

Тема 14  Зварювання металів.  

Термічні способи зварювання. 
2 2      

Тема 15 Термомеханічні та механічні 

способи зварювання. 

 

2     2  

Разом за змістовним модулем 1 

 
30 20    10  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовний модуль 2   Електротехнічні матеріали 

Тема 16   Провідникові матеріали ,загальні 

відомості. Електропровідність. 

Класифікація електричних матеріалів. 

Зонна теорія твердого тіла. 

2 2      

Тема 17  Фактори, що впливають на 

електропровідність провідника. 
2 2      

Тема 18  Лабораторна робота №1  

Визначення електричного опору провідників 
2   2    

Тема 19  Матеріали з високим питомим 

опором. Температурна залежність питомого 

Опору металічних провідників. 

2     2  

Тема 20  Практична робота №1 

Розрахунок нагрівальних елементів опору. 

Визначення питомого електричного опору 

провідників 

2  2     

Тема 21   Матеріали для виготовлення 

термопар та контактів 
2     2  

Тема 22   Матеріали високої провідності. 

Проводи та шини. Сутність паяння і лудіння 

для нерозємного зєднання .Припої і фолюси. 

2 2      

Тема23  Лабораторна робота №2 

Дослідження процесу паяння і лудіння. 
2   2    

Тема 24  Силові та сигнальні кабелі . 

Класифікація, будова, область застосування. 
2     2  

Тема 25  Фізика діелектриків. 

Електроізоляційні матеріали. 
2 2      

Тема 26  Порляризація діелектриків 2     2  

Тема 27  Діелектрична проникність та 

діелектричні втрати.Залежність діелектрич- 

ної проникності від різних чинників. 

2 2      

Тема 28  Електрична міцність діелектриків, 

Пробій твердих та газових діелектриків. 
2 2      

Тема 29  Лабораторна робота №3 

Дослідження електричного пробою 

діелектриків 

2   2    

Тема 30  Механічні, термічні та фізико – 

хімічні властивості діелектриків. 
2     2  

Тема 31     Тверді діелектричні матеріали: 

полімери, пластмаси,волокнисті матеріали. 
2 2      

Тема 32    Тверді діелектрики: скло,слюда, 

кераміка,смоли. Властивості 

 

2     2  
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Тема 33  Рідкі діелектричні матеріали 
2 2      

 

Тема 34     Газоподібні діелектрики 
2     2  

 

Тема 35     Напівпровідникові матеріали. 

Загальні положення.Механізм провідності. 

2 2      

 

Тема 36    Напівпровідники п-типу, р-типу. 

Напівпровідникові випростувачі. 

2 2      

Тема 37       Лабораторна робота №4 

Дослідження зміни електропровідності під 

впливом температури 

2   2    

 

Тема 38     Використання властивостей 

напівпровідників у технічних пристроях. 

2     2  

 

Тема 39 Магнітні матеріали.Загальні 

відомості , фізичні основи. 

2 2      

 

Тема 40   Процеси намагнічування та 

перемагнічування. 

2 2      

Тема 41  Лабораторна робота №5 

Дослідження втрат на перемагнічування 

магнітних матеріалів 

2   2    

 

Тема 42  Магнітно –мягкі матеріали 
2 2      

 

Тема 43  Магнітно – тверді матеріали. 

Спеціальні матеріали. 

2     2  

 

Тема 44 Семестрова контрольна робота 
2      2 

 

Тема45  Підсумкове заняття. Залік. 
2  2     

 

Разом  за змістовним модулем 2 
60 26 2 10  20 2 

 

Усього годин за семестр 
90 46 2 10  30 2 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2 Навчальною планом не передбачено  
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6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Лабораторна робота №1  

Визначення електричного опору провідників 

2 

2 Лабораторна робота №2 

Дослідження процесу паяння і лудіння. 

2 

3 Лабораторна робота №3 Дослідження електричного 

пробою діелектриків 

2 

4 Лабораторна робота №4 

Дослідження зміни електропровідності під впливом 

температури 

2 

5 Лабораторна робота №5 

Дослідження втрат на перемагнічування магнітних 

матеріалів 

2 

 Всього 10 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сталі із спеціальними властивостям 2 

2 Неметалічні конструкційні матеріали 2 

3 Корозія металів та методи боротьби з нею. 2 

4 Спеціальні способи лиття 2 

5 Термомеханічні та механічні способи зварювання 2 

6 Матеріали з високим питомим опором 2 

7 Матеріали для виготовлення термопар та контактів 2 

8 Силові та сигнальні кабелі. Класифікація, будова та область 

застосування 

2 

9 Поляризація діелектриків 2 

10 Механічні, термічні та фізико – хімічні властивості 

діелектриків. 

2 

11 Тверді діелектрики: скло,слюда, кераміка,смоли. Властивості 

 

2 

12 Газоподібні діелектрики 2 

13 Використання властивостей напівпровідників у технічних 

пристроях. 

2 

14 Магнітно – тверді матеріали 2 

15 Спеціальні матеріали 2 

 Всього 30 
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8. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено. 

 

9. Результати навчання 

У результаті вивчення  студенти мають набути таких програмних 

компетентностей: Знати основи матеріалознавства та констру кційні матеріали , їх 

роль у розвитку апаратобудування. Розрізняти  дефекти матеріалів.Причини 

виникнення та види дефектів металів;знати методи визначення твердості металів. 

       Знати  залізовуглецеві сплави.Поняття про сплави, види сплавів. Способи одержан- 

ня чавуну та сталі.Знати виробництво  легованої сталі,спеціальні леговані , жаростійкі 

жароміцні, корозієстійкі, зносостійкі сталі. Кольорові метали та сплави. 

Роль кольорових металів у промислов. Неметалічні конструкційні матеріали: полімери, 

пластмаси, абразиви, поліам.Термічна та хіміко – термічна обробка металів. 

Пояснювати суть процесів закалювання, відпалювання,зміна властивостей метал. 

Знати основи ливарного виробництва.Обробку металів тиском.  Обробку різанням : 

види різання та інструменти для різання металів.Способи механічної обробки металів;  

Обробку металів на різних верстатах: токарних,фрезерних,стругальних, 

Шліфувальних. Зварювання металів.  Види зварювання. 

 

10. Методи контролю:    

 -  усне опитування на заняттях;  

-  фронтальна усна бесіда; 

-  відповіді по картках; 

-  рішення задач; 

 -  захист лабораторних робіт; 

 -  тестовий чи письмовий контроль по кожному модулю;   

 -  напимсання  контрольної роботи( підсумкової). 

-  складання заліку. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

  

I. Початковий 

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання законів, аксіом, теорем з допомогою 

викладача, відповідає на запитання, що потребують 

відповіді «так» чи «ні» 

2 Студент описує закони , аксіоми, теореми на основі 

свого попереднього досвіду, з допомогою викладача 

відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді 
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3 Студент з допомогою викладача зв'язно описує закони 

та аксіоми механіки або його частини без пояснень 

відповідних причин, називає фізичні явища, розрізняє 

буквені позначення окремих величин 

  

II. Середній 

4 Студент з допомогою викладача описує закони та 

аксіоми, без пояснень наводить приклади, що 

ґрунтуються на його власних спостереженнях чи 

матеріалі підручника, розповідях викладача тощо 

5 Студент описує закони, аксіоми, умови рівноваги, 

відтворює значну частину навчального матеріалу, знає 

одиниці вимірювання окремих величин і формули з 

теми, що вивчається 

6 Студент може зі сторонньою допомогою 

пояснювати закони механіки, теореми, аксіоми, 

виправляти допущені неточності (власні, інших 

студентів), виявляє елементарні знання основних 

положень ( понять, формул) 

 

  

III. Достатній 

7 Студент може пояснювати закони механіки, теореми, 

аксіоми, умови рівноваги, виправляти допущені 

неточності, виявляє знання і розуміння основних 

положень (законів, понять, формул, теорій).Оперує 

поняттями і термінами 

8 Студент уміє пояснювати закони, теореми, аксіоми, 

методи, аналізувати, узагальнювати знання, 

систематизувати їх, зі сторонньою допомогою 

(викладача, одногрупників тощо) робити 

висновкиСпостерігає і описує різні види механічного 

руху і механічної взаємодії тіл в природі і техніці. 

 

9 Студент вільно та оперативно володіє вивченим 

матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить 

приклади його практичного застосування та аргументи 

на підтвердження власних думок 

  

IV. Високий 

10 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, уміло 

використовує наукову термінологію, вміє 

опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові 

факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх 

відповідно до поставленої мети 

11 Студент на високому рівні опанував програмовий 

матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює 

різноманітні явища, факти, теорії, закони. 
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використовує здобуті знання і вміння в нестандартних 

ситуаціях, поглиблює набуті знання . 

Розуміє важливість і роль теоретичної механіки у 

будівництві та інших галузях. 

12 Студент має системні знання, виявляє здібності до 

прийняття  рішень, уміє аналізувати закони, теореми, 

аксіоми, теорії,  робить відповідні висновки й 

узагальнення, уміє знаходити й аналізувати додаткову 

інформаціюУсвідомлюєзначимість законів, теорем і 

розрахунків, як необхідну умову для поставлення і 

вирішення багатьох інженерних задач, які повсякденно 

зустрічаються у практичній діяльності. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів при розв'язуванні задач 

Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі є їх 

складність, яка залежить від: 

1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, здійснюваних 

студентом; такими кроками можна вважати вміння (здатність): 

 усвідомити умову задачі;  записати її у скороченому вигляді; 

 зробити схему або малюнок (за потреби); 

 виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у 

таблицях чи довідниках;  виразити всі необхідні для розв'язку величини в 

одиницях СІ; 

 скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження 

шуканої величини;    виконати математичні дії й операції; 

 здійснити обчислення числових значень невідомих величин; 

 аналізувати і будувати графіки; 

2) раціональності обраного способу розв'язування; 

3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого) 

Початковий    

рівень  

(1-3 бали) 

Студент уміє розрізняти величини, одиниці вимірювання з 

певної теми, розв'язувати задачі з допомогою викладача лише 

на відтворення основних формул; здійснює найпростіші 

математичні дії 

Середній рівень  

(4-6 балів) 

Студент розв'язує типові прості задачі (за зразком), виявляє 

здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою 

викладача 

Достатній рівен  

(7- 9 балів) 

Студент самостійно розв'язує типові задачі з одної теми, 

обґрунтовуючи обраний спосіб або метод розв'язку 

Високий рівень 

 (10- 12 балів) 

Студент самостійно розв'язує комбіновані типові задачі 

стандартним або оригінальним способом, розв'язує 

нестандартні задачі 
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 12. Засоби оцінювання: 

Види оцінювання:    

 діагностичний контроль; 

 поточний контроль; 

 повторний контроль; 

 тематичний контроль; 

 підсумковий контроль. 

        Форми контролю: 

- письмове опитування; 

- усне опитування на заняттях; 

- тестовий контроль знань з різних тем; 

- перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання; 

- розв’язання задач за індивідуальними завданнями; 

- виконання практичних робіт; 

- написання  контрольних робіт. 

13. Методичне забезпечення: 

Навчально - методичний комплекс (НМК) з предмету «КЕМ»: 

 Опорний конспект лекцій. 

 Опорний конспект лекцій, відведених на самостійне опрацювання. 

 Комплект завдань для семестрової контрольної роботи. 

 Комплект тестових завдань для контрольної роботи. 

 Завдання для олімпіади. 

 Завдання для практичних робіт 

 Термінологічний словник. 

 Презентації до лекцій 

 Алгоритми розв’язку задач. 

 Пакети індивідуальних завдань для розв’язку  

 Питання для самоконтролю. 

14. Методичне забезпечення 

 Методичні вказівки з лабораторних та практичних робіт 

 Конспект лекцій 

 Методичні вказівки до самостійної роботи 

15. Рекомендована література 

Базова: 

1. В.Н.Бородулін; А.С.Воробьев; В.А.ФіліковКонструкционные и 

электротехнические материалы; Вісшая школа 1990р 

2. І.І.Василенко ;В.В.Широков Конструкційні та електротехнічні матеріали 

Навчальний посібник- Львів: «Магнолія»,2007.-242с. 

3.Б.А.Кузьмін  Технологія матеріалів, 1989. Машиностроение 

Додаткова:           Електронні версії підручників, Інтернет джерела. 
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