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1. Загальна характеристика курсу 
 

Назва дисципліни Сучасні технології порошкового матеріалознавства 
Адреса викладання 

дисципліни 
вул. Кржижановського, 3, Інститут проблем матеріало-
знавства ім. І.М.Францевича НАН України, Київ, 03680, 
Україна 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

13 «Механічна інженерія», 132 «Матеріалознавство» 

Викладачі дисципліни д.т.н., с.н.с., Згалат-Лозинський Остап Броніславович, 
к.т.н., ст.досл., Сич Олена Євгенівна 

Контактна інформація 
викладачів 

+38 (050) 050 986 82 57; ostap@ipms.kiev.ua – Згалат-
Лозинський О.Б. 
+38 (066) 112 25 25; lena_sych@ukr.net – Сич О.Є. 

Консультації з питань 
навчання по дисципліні 

відбуваються 

В дні лекцій за попередньою домовленістю 

Інформація про 
дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам знання, 
необхідні для проведення наукових досліджень в рамках 
виконання дисертаційної роботи. Курс охоплює основні 
аспекти узагальнення теоретичних основ і практичних 
навичок з використання сучасних технологій порошкового 
матеріалознавства для створення новітніх 
високотехнологічних матеріалів. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна “Сучасні технології порошкового 
матеріалознавства ” є дисципліною за вільним вибором 
аспірантів зі спеціальності 132 матеріалознавство для 
освітньої програми підготовки доктора філософії, яка 
викладається в Інституті проблем матеріалознавства ім. 
І.М.Францевича НАН України в 3 семестрі в обсязі 2 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Метою і завданням навчальної дисципліни “Фізико – хімічні 
основи розробки нових матеріалів та технологічних 
процесів” є базові знання з основ технології порошкового 
матеріалознавства та керамічних матеріалів; володіти 
сучасними методами та розробленими методиками 
дослідження і аналізу отриманих результатів; аналізувати 
предметну область, уміння формалізувати завдання 
керування та розділяти глобальну задачу на складові; вибору 
та отриманню конструкційної кераміки; опрацювати 
технології нових функціональних матеріалів; засвоїти 
інноваційні прийоми та методи прикладного 
матеріалознавства та інженерії матеріалів; уміти розробляти 
новітні керамічні матеріали, а також характеризувати 
поведінку кераміки при контактних взаємодіях; 
організовувати й аналізувати свою наукову діяльність по 
розробці нових керамічних композиційних матеріалів; знати 
основи прикладного матеріалознавства та інженерії 
матеріалів; орієнтуватись в сучасних тенденціях розвитку 
технологій консолідації порошкових матеріалів та 
технологіях електроспікання і новітніх керамічних 
матеріалах; класифікувати та характеризувати адитивні 
технології формування композиційних матеріалів; знати 
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технології нових функціональних матеріалів; виконувати 
аналіз матеріалів і технологій за встановленими критеріями, 
обирати і застосовувати найбільш придатні аналітичні, 
розрахункові та експериментальні методи для проведення 
досліджень, інтерпретувати результати досліджень, 
наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі 
матеріалознавства, детальне розуміння підходів до аналізу 
інформації і застосування її до створення новітніх 
матеріалів, вміння проводити експериментальні і теоретичні 
дослідження у галузі матеріалознавства; проявляти наукові 
погляди та підходи при проведенні експертного аналізу 
наукових даних, оцінювати можливості впливу фізико-
хімічних факторів на властивості матеріалів; володіти 
концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
матеріалознавства та бути здатним застосовувати їх до 
професійної діяльності на межі предметних галузей, 
інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та 
адаптувати їх для розв’язання наукових завдань при 
проведенні дисертаційних досліджень; демонструвати 
навички роботи з сучасним обладнанням при проведенні 
експериментальних досліджень з матеріалознавства. 

Вимоги навчальної 
дисципліни 

Курсє дисципліною за вільним вибором аспірантів. 
Обсяг курсу – 2 кредита ECTS, 20 год аудиторних занять, з 
них 10 год лекційних занять, 10 практичних занять та 40 
год самостійної роботи (очна форма навчання). Вивчення 
наукової дисципліни вимагає обов’язкове відвідування 
аудиторних занять, активну участь в обговорені питань, 
якісне і своєчасне виконання завдань самостійної роботи, а 
також участь у всіх видах контролю. 

Підсумкова форма 
контролю знань 

Залік 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 
- знати: 
нові технології та наукові підходи до створення новітніх 
матеріалів, володіти концептуальними та методологічними 
знаннями в галузі матеріалознавства та бути здатним 
застосовувати їх до професійної діяльності на межі 
предметних галузей. 
- вміти: 
інтегрувати існуючі методики та методи одержання 
сучасних матеріалів та адаптувати їх для розв’язання 
наукових завдань при проведенні дисертаційних 
досліджень. 

Ключові слова адитивні технології, мікрохвильове спікання, біокомпозити 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі 

спеціальних дисциплін (глибинні знання зі спеціальності) 
та знань з дисциплін, що розвивають загальнонаукові 
компетентності, які вивчають на першому та другому році 
навчання в аспірантурі. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання 



 
 

2. План викладання дисципліни 
 

Тема, план Кількість годин 

усього у тому числі  
аудиторні Самостійна 

робота 
Тема 1 «Вступ до адитивних технологій» 
Класифікація та загальна інформація по адитивним технологіям 
та матеріалам, що використовуються в 3Д друці, структури, 
що можуть бути отримані 3Д друком. 

6 2 4 

Тема 2 Адитивні технології для друку керамічних матеріалів 
3Д друк керамічних матеріалів за технологіями 
фотополімеризація в ванні (Vatphotopolymerization- VP), 
струменеве нанесення зв’язуючого (Binderjetting-BJ), плавлення 
порошкового шару (Powderbedfusion-PBF), екструзія матеріалу 
(Materialextrusion-ME). 

6 2 4 

Тема 3 Адитивні технології для друку металами 
3Д друк струменеве нанесення матеріалу (Materialjetting - MJ), 
плавлення порошкового шару (Powderbedfusion-PBF), екструзія 
матеріалу (Materialextrusion-ME), нанесення спрямованою 
енергією (Directedenergydeposition- DED), ламінування листів 
(Sheetlamination-SL) 

6 2 4 

Тема 4 Сучасні технології електроспікання композиційних 
матеріалів. 
Сучасні методи спікання активованого електричним струмом 
та матеріали які перспективня для даних методів консолідації.. 

6 2 4 

Тема 5 Мікрохвильове спікання 
Мікрохвильові технологій в матеріалознавстві, вибір матеріалів 
для мікрохвильової термообробки, особливості компоновки 
композиційних матеріалів для мікрохвильового спікання.. 

6 2 4 

Тема 6 «Вступ до біомедичного матеріалознавства» 
Біоматеріали: визначення, класифікація та область 
застосування. Історія становлення та покоління біоматеріалів. 
Склад, структура та властивості кісткової тканини. Основні 
вимоги до імплантаційних матеріалів. 

6 2 4 

Тема 7 «Біоскло та склокераміка на його основі» 
Діаграма SiO2-CaO-Na2O-P2O5 як основа створення біоскла. Скло 
Хенча. Методи отримання біоскла. Склокераміка та методи її 
отримання. Переваги та недоліки біоскла та склокераміки як 
імплантаційних матеріалів. 

6 2 4 

Тема 8 «Гідроксиапатит як основа створення імплантаційних 
матеріалів» 
Гідроксиапатит як основа неорганічної складової кісткової 
тканини. Синтетичний та біогенний гідроксиапатит. Методи 
отримання.  

6 2 4 

Тема 9 «Біокераміка та біокомпозити на основі 
гідроксиапатиту» 
Біокераміка на основі гідроксиапатиту. Методи отримання 
щільної та пористої біокераміки, композиційних матеріалів та 
керамічних покриттів. Медична кераміка в стоматології та 
клітинній інженерії. 

6 2 4 

Тема 10 «Вплив мікроелементів на структуру та властивості 
біоскла та біокераміки» 
Мікроелементи в організмі людини та їх біологічна роль. 
Легування біоскла, склокераміки та гідроксиапатитної кераміки 
різними мікроелементами. Вплив модифікуючих добавок на 
структуру та властивості біоматеріалів. 

6 2 4 

 
3. Контроль знань 



В основі методів контролю знань використовуються поточне індивідуальне опитування 
та залік.  

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за навчальну 
діяльність 

Оцінка ECTS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 -А, А, +А відмінно 
82-89 -В, В, +В добре 
74–81 -С, С, +С задовільно 
64–73 -D, D, +D 
60-63 Е незадовільно з можливістю 

повторного складання 
іспиту 

35–59 FX незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 
0-34 F 
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