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Вивчення предмету базується на знаннях загальної хімії та знань 
фізики, математики 

Анотація 
дисципліни, мета 
та очікувані 
програмні 
результати 
навчальної 
дисципліни 

Навчальна дисципліна присвячена основам матеріалознавства як 
міждисциплінарного предмету, що визначає прогрес у всіх галузях 
суспільного життя. Розглядаються питання історії та перспективи 
розвитку, класифікації матеріалів за різними ознаками, будова, 
властивості, методи одержання та дослідження, практичне 
застосування матеріалів, а також принципи конструювання нових 
матеріалів. 

Мета та завдання 
навчальної 
дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із основними 
тенденціями у галузі матеріалознавства. Основними завданнями є 
ознайомити студентів з: 
 історією розвитку матеріалознавства, завданнями, що вона 

вирішує; 
 впливу різних факторів на властивості та принципами 

конструювання матеріалів; 
 методами одержання та дослідження матеріалів; 
 перспективами розвитку матеріалознавства. 

Очікувані 
програмні 
результати 
навчальної 
дисципліни 

Після завершення цього курсу студент буде: 
Знати: 
Класифікацію матеріалів за різними ознаками, основні класифікаційні 
поняття матеріалознавства, фактори, що визначають властивості 
матеріалів, методи одержання, дослідження та характеристики 



матеріалів, галузі застосування різнотипних та принципи 
конструювання матеріалів. 
Вміти: 
Враховуючи склад, будову, характер хімічного зв’язку, фазовий склад 
прогнозувати властивості та області застосування матеріалів, підбирати 
методи та умови одержання матеріалів, а також методи їх дослідження, 
пропонувати методи модифікації властивостей вже відомих матеріалів. 

Тематика 
навчальної 
дисципліни (лекції, 
семінарських 
занять, самостійної 
роботи) 

Основна тематика лекцій: 
Предмет та завдання матеріалознавства. Поняття матеріалу. 
Класифікація матеріалів за призначенням, складом, формою, 
структурою. Класифікація функціональних матеріалів за властивостями. 
Фазові рівноваги та фазоутворення у складних системах. Кристалічний, 
квазікристалічниц та аморфний стан речовини. Принципи побудови 
кристалічних структур. Ідеальні та реальні кристали. Теорії хімічний 
зв’язку у твердих тілах. Зонна теорія (метали, напівпровідники та 
діелектрики). Властивості напівпровідників та діелектриків їх 
практичне застосування. Методи одержання матеріалів. Методи 
дослідження матеріалів. Конструкційні матеріали. 
 
Основна тематика практичних занять: 
Інтерпретація фазових діаграм подвійних та потрійних систем. Методи 
дослідження фазових діаграм. Побудова фазових діаграм подвійних та 
потрійних систем. Характеристика кристалічного стану. Енергія 
решітки кристалічної речовини та характер зв’язку у твердих 
речовинах. 

Критерії контролю 
та оцінювання 
результатів 
навчання 

Розподіл рейтингових балів за видами контролю: 
Виконання завдань на практичних заняттях – 30% балів; 
Модульні контрольні – 20% балів. 
Залік – 50% балів. 
Підсумковий бал студент отримує на підставі результатів виконаних 
ним усіх видів робіт протягом семестру та заліку. 

Політика 
навчальної 
дисципліни 

Якщо студент не набирає 35% від загальної суми балів протягом 
семестру, він не допускається до екзамену. 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання самостійних та модульних 
робіт відбувається із дозволу лектора та завідувача кафедри. 
За об’єктивних причин навчання може відбуватись в змішаній формі. 
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