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ОПИС ЛЕКЦІЙНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни Фізичні основи, прилади та 

методи сучасного 

матеріалознавства 

2. Код дисципліни  

3. Вид дисципліни професійна підготовка 

4. Рівень Магістр   

5. Курс навчання П’ятий  

6. Семестр Дев’ятий  

7. Кількість кредитів ЕСТS 5 

8. Лектор Д. техн.н., проф. Дмитрик В.В. 

9. Мета дисципліни:. надання знань про фізично-хімічні основи 

сучасного матеріалознавства, фазові діаграми стану, теорію хімічного 

зв’язку теорію дефектів в кристалічних твердих тілах, процес 

кристалізації, а також про сучасні прилади та їх використання в 

матеріалознавстві. 

10. Форма навчання: денна. 

11. Попередні вимоги: Студенти повинні в достатній мірі володіти 

знаннями в галузі дисциплін «Загальна хімія», «Фізико-хімічні процеси 

в зварних з’єднаннях», «Металознавство та термічна обробка зварних 

з’єднань», «Металографія зварних з’єднань», «Прикладне 

матеріалознавство». 

12. Зміст дисципліни: Мікроструктура, Дефекти в металах, Дислокації, 

Пластична деформація, як ефект руху дислокацій. Диформаційне 

зміцнення в кубічних кристалах Взаємодія дислокації з домішками. 

Зміцнення сплавів. Старіння ., Відпал, полігонізація і процеси 

повернення. Повзучість Особливі випадки пластичного деформування 

Утворення точкових дефектів у нерівноважених умовах. Дифузія в 

кристалах. Границі зерен. Рекристалізація і ріст зерен. Фазові 

перетвореня в металах і розпад. Твердіння при кристалізації. 

Твердофазні реакції в структурі металів. Хімічні процеси і структурні 

переутворення Реакція тверде тіло-тверде тіло. Взаємодія 

електромагнітного випромінювання з матеріалом. Оптична мікроскопія 

Трансмісійна електронна мікроскопія Растрова електронна мікроскопія 

і скануюча зондова мікроскопія. Рентгенівський метод контролю якості 

металу. Рентгеноспектральний мікроаналіз. 



13. Бібліографія: 

 Э.Р.Кларк Микроскопические методы исследования 

материалов./Э.Р Кларк, К.Н. Эберхардт.-М.: Изд-во 

ТЕХНОСФЕРА, 2007.-371 с. 

 Г. Готтштайн. Физико-химические основы материаловедения. – 

М.: Изд-во «Бином», 2011. – 389 с. 

 Электронная микроскопия в металловедении: Справочник./Под 

ред.. А.В. Смирновой.- М.:Изд-во «Металлургия», 1995. – 191 

 К. Майер. Физико-химическая кристаллография/К.Мейер.-М.: 

Изд-во «Металлургия», 1982.- 479 с. 

 Ван Бюрен. Дефекты в кристалах /Ван Бюрен.- М.: Изд-во 

иностранной литературы, 1982.- 583 с. 

 В. Ростокер. Микроскопический метод в металловедении/Р. 

Ростокер, Д. Дворак.- М.: Изд-во «Металлургия», 1987.- 204 

 Дяченко С.С. Фізичні основи міцності та пластичності  металів, 

2003. – 2003.- 225 с. 

 Дмитрик В.В. Сварные соединения паропроводов/ В.В. Дмитрик.- 

Харьков.: «Майдан», 2013.- 163 с. 

 Технология электрической сварки металлов и сплавов 

плавлением. Под ред. Акад. Б.Е. Патона. – М.:Машиностроение, 

1984. – 767 

14. Види навчальної діяльності: Лекції,самостійні заняття, індивідуальні 

заняття,практичні заняття,  контрольні роботи, іспит. 

15. Види контролю знань; 

  вхідний контроль;   

 поточний контроль; 

 самоконтроль; 

 модульний контроль; 

 підсумковий контроль 

16. Мова викладання: російська, українська. 

Лектор    професор Дмитрик Віталій Володимирович 

 

 


