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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: Сформувати у студентів поняття про закономірності корозійного 
процесу, дослідження кінетики та механізму корозійних реакцій у промислових 
розчинах, знання яких дає можливість класифікувати методи захисту матеріалів 
від корозійного руйнування та правильно вибрати конструкційний матеріал, 
який буде корозійне стійким у конкретних середовищах; дати багатогранну 
сучасну інформацію з основних розділів антикорозійного захисту обладнання, 
яка стане базою для вивчення інших профільних дисциплін старших курсів: 
машини і апарати хімічних підприємств, методи дослідження, діагностика, 
моніторинг стану машин та апаратів хімічних виробництв 

 
 Програмні компетентності:  
  Здатність надавати рекомендації по використанню захисних засобів для 
обладнання відповідно до умов  експлуатації з метою зберігання довговічності 
та надійності, безаварійної експлуатації та скорочення витрат на ремонтні 
роботи 
 
 Програмні результати навчання 
 Знати основні причини виникнення корозії, механізми протікання різних 
видів корозії та сучасні способи захисту матеріалів та конструкцій 
 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо спираються: 

Фізика.  
Хімія 
Технологія конструкційних матеріалів 
та матеріалознавство 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 
З них За видами аудиторних 

занять (годин) 
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контроль  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8 90/3 40 50 20 20   2 +  
           

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 44,4 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№
  з

/п
. 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 
за

ня
ть

 
(Л

, Л
З,

 П
З,

 С
Р)

 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендована 
література(базова, 

допоміжна) 

1 2 3   5 

   Змістовий модуль № 1 "Теорія корозії та захисту 
металів і сплавів"  

1 Л 4   Тема1. Явище корозії металів. Причини корозії металів. 
Класифікація корозійних процесів. 
Вступ. Предмет, ціль та задачі дисципліни. Стислі 
відомості з історії розвитку дисципліни. Проблеми 
корозії та значення боротьби з нею. Явище корозії 
металів. Причини корозії металів. Класифікація 
корозійних процесів по механізму, умови їх течі та 
характеру руйнування. 

[1-4] 

2 Л 4   Основи корозії металів та сплавів. Електрохімічна 
корозія. Процеси, які текуть на межі метал - розчин 
електроліта. Механізм електрохімічної корозії. 
Електродні потенціали. Типи корозійних елементів.  
Швидкість  корозійного  процесу.   Поляризація, 
деполяризація та поляризаційний опір. Анодна 
поляризація. Катодна поляризація, корозія з водневою та 
кисневою деполяризацією. Чинники, які контролюють 
корозію, графічний аналіз праці корозійного елемента. 
Реальні                                (експериментальні) та ідеальні 
поляризаційні криві. Корозія багатоелектродних систем. 

[1-4] 

3 ЛЗ 4   Визначення потенціалу корозії металів за допомогою 
потенциостату ПИ-50.1. [11] 

4 Л 2   Тема 2. Пасивність металів. Вплив різних чинників на 
швидкість окислення металів. Хімічна та газова корозія 
металів. 
Пасивність металів. Явище пасивністі металів. Плівкова 
та адсорбційна теорії пасивністі. Явище перепасивації. 
Пасивність сплавів. 

[1-4] 

5 ЛЗ 4   Знімання поляризаційних кривих за допомогою 
потенциостату ПИ-50.1 [11] 

6 СР 5   Зовнішні та внутрішні чинники та їх вплив на процес 
корозії металів. Вплив рН середовища на швидкість 
корозії. Вплив складу, концентрації, температури та 
швидкості руху розчину на процес корозії металів. Вплив 
кисню. Корозія під впливом блукаючих струмов.  

[5-10] 

7 Л 2   Хімічна корозія металів. Загальні поняття. Газова 
корозія металів. Утворення окисних сполук на поверхні 
металів. Закони зростання плівок на металі. Вплив різних 
чинників на швидкість окислення металів. Газова корозія 
нових конструкційних металів та сплавів. Методи 
захисту металів від газової корозії. Види газової корозії. 
Зневуглецевання, воднева та сірководнева корозія. 
Корозія, яка викликається хлором та хлористим воднем. 

[1-4] 

8 СР 10   Вплив декількох внутрішніх чинників на процес корозії [5-10] 
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металів, на структуру метала, термобробку, механічну 
обробку, стан поверхні. 

9 ЛЗ 2 Контрольна робота № 1  
   Змістовий модуль № 2 "Методи захисту обладнання від 

корозії"   

10 Л 2   Тема 3. Корозійні характеристики основних металів та 
сплавів.  
 Корозійні характеристики основних металів та сплавів. 
Корозія заліза та нелегованих залізовуглецевих сплавів. 
Електрохімічна характеристика заліза. Корозійностійкі 
чавуни. Висококремніет чавуни. Високохромісті чавуни. 
Нікелеві чавуни. Корозія кольорових металів та сплавів. 
Корозійна характеристика міді, алюмінію, нікелю, 
свинцю, титану та сплавів на їх основі. Галузь та умови 
застосування кольорових металів та сплавів на їх основі 
у хімічному машинобудуванні. 

[1-4] 

11 СР 10   Наукове обґрунтування шляхів створення сплавів 
підвищеної корозійної стійкості.  [5-10] 

12 Л 2   Тема 4. Хімічний опір неметалевих матеріалів. Заходи 
захисту хімічного обладнання від корозії. 
 Хімічний опір неметалевих матеріалів. Загальна 
характеристика, класифікація неметалевих матеріалів. 
Основні положення. Хімічно стійкі матеріали 
неорганічного та органічного походження. 
Конструкційні та футеровочні матеріали: 
кислотнонатисні цементи та цементи на органічній 
основі. Каучуки у антикорозійної техніці. Хімічно стійкі 
обкладні гуми та ебоніти. 

[1-4] 

13 ЛЗ 4   Визначення швидкісті корозії ваговим методом. [11] 
14 СР  10   Раціональне конструкціювання у корозійному 

відношенні. Заходи, які направленій на зменшення 
корозії у процесі проектування, зготовлення та створення 
хімічного обладнання. 

[5-10] 

15 Л 2   Заходи захисту хімічного обладнання від корозії. 
Електрохімічний захист металів. Основні вигляди 
електрохімічногозахисту. Механізм катодного захисту. 
Протекторний захист. Катодний захист зовнішнім 
струмом. Катодний захист апаратури. Анодний захист. 
Захист метала від корозії обробкой корозійного 
середовища. Основні положення. Анодні гальмовники 
корозії. Катодні гальмовники корозії. Органічні 
гальмовники корозії. 

[1-4] 

16 Л 2   Захист металів від корозії покриттям. Металічні 
покриття. 
Методи корозійних випробувань. Лабораторні, польові, 
експлуатаційні випробування. Якісні, кількісні та фахові 
методи корозійних випробувань. 
Специфічні підходи створення експертних систем з 
прогнозування корозійної стійкості металів. 

[1-4] 

17 ЛЗ 4 Одержання дифузійних покрить   на вуглецевих сталях [11] 
18 ЛЗ 2 Контрольна робота № 2  

  Разом:               75 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 5 
2 Підготовка до лабораторних  занять  10 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  35 

4 Виконання індивідуального завдання  - 
5 Інші види самостійної роботи  - 
 Разом 50 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

немає 
 (вид індивідуального завдання) 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

 немає  
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До них 

відносяться  лекції (вступна, тематичні), лабораторні заняття ( інформаційні та 

аналітичні  завдання, ситуаційні задачі),  консультації (групові та індивідуальні, 

у тому числі в дистанційній формі). 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю 

включають: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем 

попередньої лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на 

самостійну роботу; перевірку  набутих умінь на лабораторних заняттях, а також 

підсумкову тестову перевірку знань студентів за змістовними модулями. 

Підсумковий контроль здійснюється на заліку. 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Контрольні 

роботи 
Лабораторні 

роботи 
Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

60 20 - 5* 15 100 
*Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних 

заняттях 
 
Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 
Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), 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 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
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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 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

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

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

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 
та її 

визначення 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 
навчального матеріалу 
модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити 
теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на 
запитання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 
матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати 

Відповіді на 
запитання містять 
певні неточності; 
 



 11 

1 2 3 4 5 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні задачі. 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного 
застосування; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння 
використовувати 
теоретичні знання 
для вирішення 
складних 
практичних 
задач. 

64-74 D 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 
викладений 
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 
(непринципових) 
питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння 
послідовно і 
аргументовано 
висловлювати 
думку; 
- невміння 
застосовувати 
теоретичні 
положення при 
розвязанні 
практичних задач 
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1 2 3 4 5 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання 
основних 
фундаментальних 
положень 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практичні 
задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна 
відсутність знань 
значної частини 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
-незнання 
основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння 
орієнтуватися під 
час розв’язання  
простих 
практичних задач 

 
 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кафедра «Хімічна  техніка та промислова екологія» 
https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/bakalavrat-133/ 
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металів: Навч.посібник.-Харків: НТУ «ХПІ»,2005.-240с. 
2 Основи матеріалознавства :Навчальний посібник./ Уклад.: Іваненко І.М. –К.: 
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3  Бабушкін  В.  І.  Захист  будівельних  конструкцій  та  споруд  від  

агресивних  дій  з  рішенням  практичних задач. Навчальний посібник. / В. І. 
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4 Химическое сопротивление  материалов  и защита оборудования неф-
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5 Жук Н.П. Курс коррозии и защиты металлов.. М.,Металлургия, 1987. 
6 Хімічна корозія та захист металів : навчальний посібник / [П. І. Стоєв, 

С. В. Литовченко, І. О. Гірка, В. Т. Грицина]. – Х. : ХНУ імені 
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Допоміжна література 

7 Корозія та захист металів від корозії. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 6.051701 –Харчові 
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9 Н.А. Азаренков, С.В. Литовченко, И.М. Неклюдов, П.И. Стоев. Коррозия и 
защита металлов. Часть 1. Химическая коррозия металлов. Учебное 
пособие.-Харьков: ХНУ,2007,187с. 

10 Эванс Ю.Р. Коррозия и окисление метал лов.-М.:Машгиз, 1962.-886с 
11 Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

Неметалеві та нові конструкційні матеріали - презентация онлайн  
ppt-online.org/39531  
Энциклопедия по машиностроению 
XXLОборудование,материаловедение, механика и ... http://mash-xxl.info/ 
Справочник химика 21. Химия и химическая технология 
http://chem21.info/info/64607/ 

 


