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1 ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предмет навчальної дисципліни “Методологія і організація наукових 

досліджень” – сучасне виробництво будь-якої галузі життєдіяльності людства 
вже неможливо уявити без поглиблення системних досліджень відносно зміни 
властивостей матеріалів обладнання та/чи споруд під впливом характерних 
технологічних процесів. Тісний взаємозв’язок дослідження і виробництва 
обумовлює єдність сучасної науково-технічної діяльності. 

Мета навчальної дисципліни – придбання знань з основних факторів 
впливу на матеріали технологічного обладнання й споруд процесів виробництв 
харчової сировини, харчових напівфабрикатів і харчових продуктів, а також 
тривалих процесів впливу при зберіганні і транспортуванні; пошук ефективних 
напрямків залучення існуючих й створення нових засобів здобуття достовірних 
та більш інформативних даних відносно реальних умов експлуатації. 

        
2 ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
1 ЗНАТИ: 
1.1 Найбільш поширені джерела набуття існуючої науково-технічної 
інформації, прийомів її обробки та використання у своїй роботі. 
1.2 Організаційно-технічні засоби набуття та обробки експериментальної 
інформації. 
1.3 Особливості систем кількісного вимірювання технічних властивостей 
матеріалів, які призначено до застосування у харчовому виробництві. 
2 ВМІТИ: 
2.1 Скласти тези доповіді за узгодженою з викладачем темою, пов’язаною 
із розвитком матеріалознавчого напрямку харчових виробництв. 
2.2 Надати обґрунтовану оцінку прийнятності застосування обраного 
матеріалу при створені виробів харчових виробництв. 
2.3 Здійснити мультимедійну доповідь за узгодженою темою, пов’язаною 
із розвитком матеріалознавчого напрямку харчових виробництв. 
   
3 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовний модуль 1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1 Організація роботи 
1.2 Обробка результатів 
1.3 Апроксимація результатів 
 

Змістовний модуль 2. АНТИКОРОЗІЙНІ ЗАХОДИ 
2.1 Корозійний вплив на матеріал 
2.1.1 Газова корозія 
2.1.2 Рідинна-неструмопровідна корозія 
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2.1.3 Рідинна-струмопровідна корозія 
2.2 Атмосферна корозія 
2.3 Ґрунтова корозія 
2.4 Біологічна корозія 
2.5 Питтингова корозія 
2.6 Щілинна корозія 
2.7 Контактна корозія 

 
Змістовний модуль 3. ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

3.1 Об’єкт випробування – матеріал 
3.2 Особливості випробування матеріалів 
3.3 Кліматичні випробування матеріалів   
3.4 Механічні випробування матеріалів 
3.4.1 Випробування на розтяг 
3.4.1.1 Зразки на розтяг 
3.4.1.2 Обладнання на розтяг 
3.4.1.3 Обробка результатів на розтяг 
3.4.2 Випробування на стиск 
3.4.2.1 Зразки на стиск 
3.4.2.2 Обладнання на стиск 
3.4.2.3 Обробка результатів на стиск 
3.4.3 Випробування на вигин 
3.4.3.1 Зразки на вигин 
3.4.3.2 Обладнання на вигин 
3.4.2.3 Обробка результатів на вигин 
3.4.4 Випробування на ударний вигин 
3.4.4.1 Зразки на ударний вигин 
3.4.4.2 Обладнання на ударний вигин 
3.4.4.3 Обробка результатів на ударний вигин 
3.4.5 Випробування на малоциклову втому 
3.4.5.1 Зразки на малоциклову втому 
3.4.5.2 Обладнання на малоциклову втому 
3.4.5.3 Обробка результатів на малоциклову втому 
3.4.6 Випробування на багатоциклову втому 
3.4.6.1 Зразки на багатоциклову втому 
3.4.6.2 Обладнання на багатоциклову втому  
3.4.6.3 Обробка результатів на багатоциклову втому 
3.4.7 Випробування на повзучість 
3.4.7.1 Зразки на повзучість 
3.4.7.2 Обладнання на повзучість 
3.4.7.3 Обробка результатів на повзучість 
3.4.8 Випробування на релаксацію 
3.4.8.1 Зразки на релаксацію 
3.4.8.2 Обладнання на релаксацію  
3.4.8.3 Обробка результатів на релаксацію  
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3.4.9 Випробування на твердість 
3.4.9.1 Обробка результатів на твердість по Брінеллю 
3.4.9.2 Обробка результатів на твердість по Роквеллю 
3.4.9.3 Обробка результатів на твердість по Віккерсу  
3.4.10 Випробування на тертя і знос зразків 
3.4.10.1 Тертя і знос при насипних абразивних частинках  
3.4.10.2 Тертя і знос при рідких мастильних матеріалах  
3.4.10.3 Тертя і знос при фреттингу чи фреттинг-корозії 
3.4.10.4 Тертя і знос при газоабразиві  
3.4.10.5 Тертя і знос при спеціальних умовах  
3.4.11 Випробування на тертя і знос деталей 
3.4.11.1 Поверхнева активація і радіоактивні марки 
3.4.11.2 Активаційний аналіз мастильного матеріалу 
3.4.11.3 Спектрального аналізу мастильного матеріалу 
3.4.11.4 Аналіз вирізаних лунок 
3.4.11.5 Аналіз за профілюванням 
3.5 Випробування неруйнівні матеріалів і покриттів 
3.5.1 Типи неруйнівного контролю 
3.5.1.1 Акустичний тип неруйнівного контролю 
3.5.1.2 Віброакустичний тип неруйнівного контролю 
3.5.1.3 Вихрострумовий тип неруйнівного контролю 
3.5.1.4 Магнітний тип неруйнівного контролю 
3.5.1.5 Рідинний тип неруйнівного контролю 
3.5.1.6 Оптичний тип неруйнівного контролю 
3.5.1.7 Радіаційний тип неруйнівного контролю 
3.5.1.8 Радіохвильовий тип неруйнівного контролю 
3.5.1.9 Тепловий тип неруйнівного контролю 
3.5.1.10 Електричний тип неруйнівного контролю 
 

Змістовний модуль 4. ВИПРОБУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ 
4.1 Методологія процесу нанесення покриття  
4.1.1 Технологічний процес нанесення покриття  
4.1.2 Загальна схема процесу нанесення покриття 
4.1.3 Вибір процесу нанесення покриття  
4.1.3.1 Конструктивні особливості 
4.1.3.2 Експлуатаційні особливості 
4.1.3.3 Матеріалознавчі особливості 
4.1.3.4 Конструкційно-технологічні особливості  
4.1.3.5 Приклади вибору методу нанесення покриття 
4.2 Методологія вимог до процесу нанесення покриття 
4.2.1 Визначення механізму спрацьовування  
4.2.2 Вибір матеріалу нанесення покриття 
4.2.3 Підготовка матеріалу нанесення покриття  
4.2.4 Визначення обладнання нанесення покриття 
4.2.5 Відпрацювання технології нанесення покриття 
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4.3 Показники нанесення покриття і якості виробу 
4.3.1 Міцність зчеплення покриття з основою 
4.3.2 Товщина покриття 
4.3.3 Пористість і густина покриття 
4.3.4 Твердість покриття 
4.3.5 Спрацьовування покриття 

 
Змістовний модуль 5. ВИПРОБУВАННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ 

5.1 Методологія процесу нанесення покриття  
5.1.1 Технологічний процес нанесення покриття  
5.1.2 Загальна схема процесу нанесення покриття 
5.1.3 Вибір процесу нанесення покриття 
5.2 Особливості неметалевого покриття 
5.2.1 Конструктивні особливості 
5.2.2 Матеріалознавчі особливості 
5.2.3 Конструкційно-технологічні особливості 
5.3 Особливості нанесення неметалевого покриття 
5.3.1 Механічна обробка поверхні матеріалу основи 
5.3.2 Хімічна обробка поверхні матеріалу основи  
5.3.3 Ґрунтування поверхні матеріалу основи 
5.3.4 Нанесення полімерного покри 
5.3.4.1 Механічне нанесення полімерного покриття 
5.3.4.2 Газополумневе нанесення полімерного покриття 
5.3.4.3 Трибостатичне нанесення полімерного покриття 
5.3.4.4 Вихрове нанесення полімерного покриття 
5.3.4.5 Вібровихрове нанесення полімерного покриття 
5.3.5 Товщиномір  

 

4 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Необхідною умовою освоєння курсу є самостійна робота студентів: 
- підготовка до мультимедійних лекцій; 
- підготовка до мультимедійних практичних занять; 
- підготовка до захисту мультимедійного практичного завдання; 
- підготовка до захисту тез доповіді; 
- підготовка до експрес-контролю. 
 
4.1 Підготовка до мультимедійних лекцій 
 
Лекційний матеріал у мультимедійному вигляді викладається згідно з 

інформаційним обсягом навчальної дисципліни (див. п. 3). Підготовка до лекцій 
включає в себе вивчення студентом матеріалу, що викладається на лекції та 
більш глибоке вивчення окремих питань за допомогою навчально-методичної 
літератури (див. п. 5). За курсом лекцій, відповідно п. 3, відбувається контроль: 
кожен тиждень експрес та за їх незадовільним результатом - модульний. 
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4.2 Підготовка до мультимедійних практичних занять 
 
За допомогою спеціальної літератури опрацювати теми практичних 

занять, які надані у мультимедійному вигляді. Виконані завдання можуть бути 
надані у паперовому вигляді, але більш зручно їх надати у електронному 
вигляді. Завдання обов’язково будуть повернені студенту з поміткою: 
«Правка», коли потрібно звернути увагу на означені недоліки та їх виправити, 
чи «Зараховано», коли принципових зауважень до виконаного завдання нема. У 
складі оцінки передбачено 50 % балів за творче виконання практичних завдань.    

 
4.3 Підготовка до захисту мультимедійної практичної роботи 
 
За допомогою спеціальної літератури та інтернетресурсу мультимедійно 

опрацювати тему практичного завдання, яку попередньо надані за курсом 
лекцій, та підготовити і презентувати перед сокурсниками і керівником. 
Практичну роботу виконують у вигляді паперової розрахунково-пояснювальної 
записки (ПЗ) за обраною та узгодженою з керівником теми. Очікують 
самостійну альтернативну пропозицію з модернізації обладнання. Передбачена 
окрема оцінка за виконання мультимедійної практичної роботи. 

 
4.4 Підготовка до складання тез доповіді 
 
За допомогою спеціальної літератури, конспекту лекцій та здобутого 

досвіду (при виконанні практичних завдань та підготовки індивідуального 
завдання) передбачається опрацювання узгодженої із викладачем теми. 
Позитивна оцінка при захисті створених тез передбачає можливість подання їх 
на студентську науково-технічну конференцію. 

 
4.5 Підготовка до експрес-контролю   
 
За допомогою спеціальної літератури, конспекту лекцій та здобутого 

досвіду (при виконанні практичних завдань та підготовки індивідуального 
завдання) передбачається опрацювання тем, які були надані продовж 
попередніх двох тижнів. Оцінка експрес-контролю передбачає наявність бонусу 
(до 25 % балів) за відношення до навчального процесу та за достатньо повну 
письмову відповідь на кожне із запитань. 

 
5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Фридман Я.Б. Механические свойства металлов: 3-е изд. Ч. 2: Механические 

испытания. - М.: Машиностроение, 1974. – 368 с. 
2. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров / А.Я. 
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6. ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ 

 
1. Рейтинговий бал, при якому робота вважається виконаною (рівень 

допуску), є 35% від максимального балу з округленням в більший бік. 
2. Рейтинг, при якому робота вважається зарахованою (рівень заліку), є 

51% від максимального балу з округленням в більший бік. 
3. За роботу, що здана достроково або з видатною якістю, рейтинг може 

бути збільшено до 25% з округленням в менший бік. 
4. За роботу, яка здана невчасно, рейтинг може бути зменшено до 50% з 

округленням в більшу сторону, причому він не може бути нижчий за рівень 
заліку, якщо робота виконана на відмінно або допуску, якщо робота виконана 
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на задовільно. 
5. Зняття балів за порушення дисципліни є неприпустимим. 
6. За роботу, яка не досягла рівня допуску проставляється нульовий 

рейтинг і вона вважається невиконаною. 
 7. При перевищенні рейтингу за тетраместр понад 100 балів він 
вважається рівним 100 балам. 
 

7 КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ТА УЗГОДЖЕННЯ ЇХ ЗА  
НАЦІОНАЛЬНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ШКАЛАМИ 

 
Традиційна Оцінка 

EКTС 
Визначення Рейтинг 

в балах оцінка залік допуск 
A ВІДМІННО - відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 
помилок 

96 – 100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього 
рівня з кількома помилками 

86 – 95 

відмінно 

C ДОБРЕ- в загальному правильна 
робота з певною кількістю 
помилок 

67 – 85 добре 
 

D ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

61 – 66 

Е ДОСТАТНЬО - виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

51 – 60 

 
задо- 
вільно 

 
 
 
зарахо- 
вано 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО - з можливістю 
складання іспиту 

35 – 50 

 
 
 
допу- 
щено 

F НЕЗАДОВІЛЬНО - з 
обов’язковим повторним  
курсом 

< 35 

 
незадо- 
вільно 

 
незара- 
ховано недопу- 

щено 

 


