
ОПИС 

Навчальної програми кафедри «Зварювання» на 2016/2017 н.р. 

№ 

з/

п 

Назва дисципліни 
Мета дисципліни, опис знань та навичок, які 

вона дає 

Кількість 

годин 

(кредитів

) 

Види занять 

Крите

рії 

оцінки 

знань 

П.І.Б. 

науково-

педагогічних 

працівників, 

які ведуть 

дисциплін 

Можливос

ті 

практики 

для кожної 

кафедри/п

рограм 

Лк 

 

ПЗ ЛБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Металографія 

зварних з'єднань 

Вивчення оптичної та електронна мікроскопія, 

аналіз структури, зв'язок структури та 

властивостей 

180/6 48  32 Див. 

табл.№

1 

Дмитрик В.В., 

проф., д.т.н. 

Практика 

проходить 

згідно 

навчальної 

програми за 

спеціальніс

тю 

«Матеріало

знавство», 

спеціалізаці

я 

«Зварюванн

я та 

споріднені 

процеси і 

технології» 

Металознавство та 

термічна обробка 

зварних з'єднань 

Частина 1 

 

Металознавство та 

термічна обробка 

зварних з'єднань 

Частина 2 

Вивчення структури, властивостей, хімічного 

складу конструкційних матеріалів, кристалічна 

будова, теорія сплавів, термічна обробка і 

пластична деформація 

120/4 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 16 

 

 

 

 

Вивчення структури, властивостей, хімічного 

складу конструкційних матеріалів, кристалічна 

будова, теорія сплавів, термічна обробка і 

пластична деформація 

 

180/6 

 

16 

  

16 

Прикладне 

матеріалознавство 

Вивчення будови, структура, хімічний склад, 

термічна обробка, властивості матеріалів 

90/3 16  16 

Фізико-хімічні 

процеси в зварних 

з'єднаннях 

 

Основи фізико-хімічних процесів, які 

відбуваються в зварних з’єднаннях при їх 

виготовленні та експлуатації: та їх вплив на 

структурні перетворення та властивості 

180/6 48  16 

2 

ТКМ Вивчення структури, властивостей, хімічного 

складу конструкційних матеріалів, кристалічна 

будова, теорія сплавів, термічна обробка і 

пластична деформація 

90/3 16  16 Христофоров 

А.І. проф., 

к.т.н. 

Прикладне 

матеріалознавство 

Вивчення структури, властивостей, хімічного 

складу матеріалів 

90/3 16  16 

 Вступ до фаху Вивчення процесів зварювання; основ утворення 

зварних швів; методик вивчення структури 

матеріалів та сплавів при зварюванні; 

90/3 16 16  Єфименко Г.К., 

проф., д.т.н. 



знайомство зі зварним устаткуванням 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Технологія та 

устаткування 

зварювання 

плавленням 

Формування зварних з'єднань під дією 

плавлення та нагріву; технологія точного, 

точкового, рельєфного та стикового зварювання; 

обладнання та апаратура; керування роботою 

машин для термічного зварювання 

180/6 48  32    

 Зварювання 

спеціальних сталей 

і кольорових 

сплавів 

Вивчення процесів, явищ та утворення швів при 

зварюванні спеціальних сталей і кольорових 

сплавів 

180/6 48 12 12 

 Дугове зварювання Вивчення процесів, явищ та утворення дуги при 

зварюванні 

120/4 10 54  

 Газотермічна 

обробка металів 

Вивчення процесів, явищ та утворення швів при 

зварюванні матеріалів 

120/4 10 54  

3 ТКМ Виробництво чорних і кольорових металів і 

сплавів; технологія ливарного та зварювального 

виробництва; технологія обробки метала тиском; 

технологія розмірної обробки заготовок деталей 

машин; технологія виготовлення виробів із 

неметалевих матеріалів 

90/3 16  16 Сітніков Б.В., 

доц., к.т.н. 

 Теорія процесів 

зварювання 

Теплові процеси при зварюванні, фізико-хімічні 

та металургійні процеси при зварюванні; термо-

деформаційні процеси і перетворення в металах 

при зварюванні 

150/5 48  16 

 Основи наукових 

досліджень 

Наукові документи та видання; організація 

роботи з науковою літ-ю; етапи науково 

дослідної роботи; випробування результатів 

досліджень 

150/5 32 16 16 

 Здатність до 

зварювання 

конструкційних 

матеріалів 

Фізична та технологічна зварюваність сталей та 

сплавів; технологічна міцність при зварюванні; 

елементи експлуатаційної міцності металів зварних 

конструкцій; технологія конструкційних матеріалів 

180/6 64 32  

 Технологія та 

устаткування 

зварювання тиском 

Формування зварних з'єднань під дією тиску та 

нагріву; технологія точного, точкового, 

рельєфного та стикового зварювання; 

обладнання та апаратура; керування роботою 

150/5 48  16 



машин для контактного зварювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Пайка металів Теоретичні основи паяння металів. Способи 

пайки. Матеріали та обладнання для пайки; 

технологія пайки та конструювання паяних 

з’єднань 

120/4 32  26    

4 

ТКМ Виробництво чорних і кольорових металів і 

сплавів; технологія ливарного та зварювального 

виробництва; технологія обробки метала тиском; 

технологія розмірної обробки заготовок деталей 

машин; технологія виготовлення виробів із 

неметалевих матеріалів 

90/3 16  16 Крахмальов 

О.В., доц., 

к.т.н. 

Контроль якості та 

дефектоскопія 

Вивчення методів контролю зварних з'єднань 180/6 32  32 

Наплавлення і 

напилення 

Формування поверхневого слою під дією 

плавлення та нагріву; технологія нанесення 

покриттів; обладнання та апаратура; керування 

роботою машин для нанесення поверхневого шару 

90/3 16  16 

5 Зварні конструкції 

та їх виробництво 

Вивчення способів виробництва зварних 

конструкцій. Технологія виготовлення 

конструкцій 

150/5 48  16 Маршуба В.П., 

доц., к.т.н. 

 Зварювальні 

джерела живлення 

Вивчення будови та принципів роботи джерел 

живлення; керування процесами зварювання 

60/2 16  16 

 Технологічні 

процеси 

зварювального 

виробництва 

Вивчення методик побудови технологічних 

процесів зварювального виробництва; 

технологія зварювання різних видів 

180/6 48  26 

 Зварювання 

спеціальних 

матеріалів 

Вивчення процесів, явищ та утворення швів при 

зварюванні спеціальних сталей і кольорових 

сплавів 

120/4 32  26 

 Автоматичне 

керування 

зварюванням 

Керування процесами утворення зварних швів в 

конструкціях. Методика керування процесами. 

Побудова алгоритму процесів зварювання 

180/6 40  20 

 Електрозварюваль

ні установки 

Вивчення принципів роботи 

електрозварювального обладнання та 

характеристик його регулювання в залежності 

від властивостей матеріалу 

180/6 30  20 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Експериментальні 

методи у 

зварюванні 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Експериментальні методи у зварюванні» є: 

методи, методики, обладнання при проведенні 

досліджень в галузі зварювання для визначення 

хімічного складу, хімічних сполук, структурних 

складових та фаз в основному металі, зварному 

шві та покриттях; для дослідження вмісту газів в 

металах та визначення фізичних властивостей 

основного металу, металу шва, покриття. методи 

розв'язання нетипових задач математичного, 

фізичного, конструкторського, технологічного, 

електротехнічного характеру при проектуванні 

зварних з'єднань, методи обчислювальної 

математики, теоретичні, розрахункові та 

експериментальні методи досліджень, методи 

математичного і комп'ютерного моделювання до 

постановки і вирішення завдань прогнозування 

зварних з'єднань 

120/4 32  32  Горова О.П., 

доц., к.т.н. 

 

 Сертифікація та 

системи 

управління якістю 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Сертифікація та системи управління якістю» є: 

система управління якістю. Організаційне 

забезпечення розробки системи якості. 

Українська система сертифікації і атестації 

УКРСЕПРО. Система управління якістю за 

стандартом ISO. Оцінка якості зварних з’єднань 

відповідно до норм ЄС. Нормативна 

документація технологічних процесів 

зварювання 

120/4 32 16  

 Моделювання 

систем і процесів у 

зварюванні 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Моделювання систем і процесів у зварюванні» є: 

загальновідомі методології та сучасні технології 

моделювання складних систем і процесів, зокрема 

у зварюванні; методики, методи складання 

моделей, чисельного дослідження зварних 

150/5 48 16 16 



процесів і систем, їх оптимізація, геометричне, 

комп’ютерне моделювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Патентознавство 

та авторське право 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Патентознавство та авторське право» є: основні 

поняття інтелектуальної власності, її ролі для 

розвитку економіки, авторського та суміжного 

права, патентного права, захисту прав 

патентовласника, правової охорони засобів 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг та нетрадиційних об’єктів 

інтелектуальної власності, методика патентних 

досліджень, оформлення заявок та авторських 

прав на об’єкти інтелектуальної власності 

60/2 32 12     

 Атестація 

зварювального 

виробництва 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Атестація зварювального виробництва» є: 

основні напрямки атестації у зварювальному 

виробництві за українськими, європейськими 

стандартами EN, EN ISO: атестація зварювальних 

виробництв згідно EN ISO 3834, атестація 

технологічних процесів зварювання (EN ISO 15607 

і пов'язані з ним стандарти), атестація персоналу, 

задіяного у зварювальному виробництві 

(стандарти серії EN ISO 9606, EN ISO 14732) 

150/5 32 32 16 

 Відновлення 

елементів 

конструкцій 

зварюванням 

Вивчення методів відновлення елементів 

конструкцій зварюванням; процеси відновлення 

матеріалів та конструкцій 

150/5 32  32 Головня А.Б., 

ст.викл. 

 Зварювання 

пластмас 

Вивчення процесів зварювання пластмас. 

Вивчення структури, властивостей, хімічного 

складу пластмас 

90/3 20  10 

 Дугове зварювання Вивчення процесів, явищ та утворення дуги при 

зварюванні різноманітних матеріалів; вивчення 

структури матеріалу після утворення зварного 

шва 

120/4 10 54  

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Атестація 

зварювального 

виробництва 

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Атестація зварювального виробництва» є: 

основні напрямки атестації у зварювальному 

виробництві за українськими, європейськими 

стандартами EN, EN ISO: атестація 

зварювальних виробництв згідно EN ISO 3834, 

атестація технологічних процесів зварювання 

(EN ISO 15607 і пов'язані з ним стандарти), 

атестація персоналу, задіяного у зварювальному 

виробництві (стандарти серії EN ISO 9606, EN 

ISO 14732) 

150/5 32 32 16    



 
 

Зав.кафедрою Зварювання       Дмитрик В.В. 


