
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП 9. 

2. Назва: «Сучасні методи обробки металів тиском» 

3. Тип: за вибором студентів. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Пахаренко Володимир 

Леопольдович, к.т.н., доцент. 

9. Результати навчання: 

- необхідно освоїти основні групи пресів, молотів та обладнання обробки металів, методи 

отримання заготовок, технологічні методи отримання з цих заготовок деталі машин, види 

конструкцій інструменту, а також методи обробки виготовлених виробів; 

- навчитись технічно та грамотно вибрати матеріал для виготовлення конкретних деталей 

машин, конструкцій інструменту, методи одержання з нього заготовки та призначати методи і 

режими її механічної обробки. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи (залік). 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фізика», «Вища 

математика», «Нарисна геометрія», «Інформатика». 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: «Опір матеріалів», 

«Деталі машин, теорія машин і механізмів». 

12. Зміст курсу: фізико-механічні основи обробки металів тиском, класифікація процесів, поняття 

про холодну та гарячу обробку, фактори які впливають на пластичність металу, прокатування та 

волочіння – основні методи обробки, пресування, кування та штампування одні із методів обробки, 

преси, молоти та обладнання для обробки металів тиском, розробка технологічного процесу на 

обробку. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Підручник. / Попович 

В.В., Попович В.В. Львів: Світ, 2006. 624 с. 

2. Пахаренко В.Л. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (обробка металів 

різанням, тиском та зварюванням). Лабораторний практикум. Навчальний посібник. / Пахаренко 

В.Л., Марчук М.М., Івасюк П.І. Рівне: НУВГП, 2013. 126 с. 

3. Пахаренко В.Л.. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (металургія, 

ливарне виробництво): Навчальний посібник. / Пахаренко В.Л., Марчук М.М. Рівне: НУВГП, 2009. 

179 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Попович Василь. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Навчальний 

посібник для вищих навчальних закладів: У 2-х кн. Книга 2. / Попович Василь, Голубець Володимир 

Суми: ВТД «Унівеситетська книга», 2002. 260 с. 

5. Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Навчальний посібник 

для вищих навчальних закладів. У 2-х кн. Книга 1. / Попович В.В. Львів, 2002. 264 с. 

6. Кузмін В.А. Технологія металів та конструкційні матеріали. Підручник для машинобудівних 

технікумів / Б.А.Кузьмін, Ю.Є. Абраменко, М.А.Кудрявцев та ін. 2-ге вид. перероб. і доп. М. 

Машинобудування, 1989. 498 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год – лекції, 14 год – практичні заняття, 2 год – залік. Разом – 32 год. 

Технології та методи навчання: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні 

завдання, впровадження ділових і рольових ігор та кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів навчання. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 4 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): 2 змістовні модулі, тестування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

В.о. завідувача кафедри автомобілів       М.В. Пікула 

та автомобільного господарства               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE OUTLINE 

1. Code: ФП 9. 

2. Title: «Modern Methods of Processing Metals under Pressure» 

3. Type: Elective. 

4. Level of education: I (Bachelor's). 

5. Year of study: 2-4  . 

6. Terms of study: 3-8. 

7. ECTS credits: 3 

8. Lecturers: Pakharenko Volodymyr Leopoldovych, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor. 

9. Expected learning outcomes: 

On the completion of the course students are expected to: 

- master the main groups of presses, hammers and metalworking equipment, the methods of obtaining 

billets and technological methods of obtaining machine parts from them, the types of tool designs and the 

methods of processing manufactured products; 

- learn to technically and competently choose the material for the manufacture of specific parts of 

machines, tool designs, the methods of obtaining billets from it and to assign the methods and modes of its 

machining. 

10. Types of instruction: lectures, self-dependent work, practical training, control (credit). 

11 • Previous courses: Physics, Higher Mathematics, Descriptive Geometry, Computer Science. 

• Related courses: Resistance of Materials, The Theory of Machines and Mechanisms and Parts of 

Machines. 

12. Course content: physical and mechanical bases of processing metals under pressure, classification of 

processes, the concept of cold and hot processing, factors affecting the plasticity of metal, rolling and 

drawing as the main methods of processing, pressing, forging and stamping, presses, hammers and 

equipment for processing metals under pressure, development of technological process for processing. 

13. Recommended books: 

1. Popovych V.V. Technology of structural materials and materials science: A textbook. Lviv: Svit, 2006. 

624 p. 

2. Pakharenko V.L. Materials science and technology of structural materials (processing of metals by 

cutting, pressure and welding). Laboratory workshop. Tutorial. / V.L. Pakharenko, M.M. Marchuk, P.I. 

Ivasyuk. Rivne: NUWM, 2013. 126 p. 

3. Pakharenko V.L. Materials science and technology of structural materials (metallurgy, foundry 

production): Textbook / V.L. Pakharenko, M.M. Marchuk. Rivne: NUWM, 2009. 179 p. 

4. Popovych V.V. Technology of structural materials and materials science: A manual for higher 

education: In 2 books. Book 2. / Vasyl Popovych, Volodymyr Golubets. Sumy: VTD "University Book", 

2002. 260 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Popovych V.V. Technology of structural materials and materials science: A manual for higher 

education. In 2 books. Book 1. / V.V. Popovych. Lviv, 2002. 264 p. 

6. Kuzmyn V.A. Metal technology and structural materials. A textbook for machine-building technical 

students / V.A. Kuzmin, Yu.E. Abramenko, M.A. Kudryavtsev and others. 2
nd

 Edition. M.: Mechanical 

Engineering, 1989. 498 p. 

14. Academic activities and teaching methods: 

Lectures (16 hours), practical training (14 hours), credit (2 hours). Total – 32 hours. 

Methods and technologies: interactive lectures, business games, role plays, case methods, individual and 

group research tasks, multimedia teaching aids. 

15. Assessment forms and criteria: 

100-point scale of assessment. 

Summative assessment: credit (computer test) (Term 4). 

Formative assessment (100 points): testing, interviewing, assessing. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of the Department         Mykola Pikula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


