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Освітня програма Технологічні системи інженерії з’єднань та поверхонь 

Статус дисципліни Нормативна  

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 3 курс, осінній / семестр 

Обсяг дисципліни 72 годин / 4 кредити ECTS, лекції 36 години, лабораторні роботи 12 

годин , практичні 24 години . 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, залік. 

Розклад занять Згідно розкладу 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент Попіль Юрій Станіславович,  popill_kpi@ukr.net,  
popilyrii@gmail.com  

Практичні: к.т.н., доцент Попіль Юрій Станіславович,  
popill_kpi@ukr.net,  popilyrii@gmail.com  

Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних занять 
висилаються кожному студенту по електронній пошті. Контрольні 
примірники передаються методисту кафедри для збереження в 
електронній бібліотеці кафедри. 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Майбутньому фахівцю варто вчити саме цю дисципліну, оскільки дисципліна «Триботехніка» вивчає  

– контактну взаємодію твёрдих тіл при їх відносному переміщенні. При створенні деталей та виробів 

машин та механізмів, слід вміти враховувати взаємозв'язок  фізико-хімічних властивостей та умов в яких 

вони експлуатуються.  
Метою дисципліни є надання розширених знань у майбутнього фахівця в галузі машинобудування, 

приладобудування, виготовлення конструкцій різного призначення сучасних уявлень і знань про будову, 

фізико-хімічні і механічні властивості поверхневого шару різних матеріалів, про механізм взаємодії 

твердих тіл при контактуванні з зовнішнім середовищем, при зовнішньому терті, спрацьовування і 

руйнування цих тіл, та заходи по зменшенню або запобіганню цих процесів. 

Загальні компетентності (ЗК): 
- ЗК 1 Здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузі, відмінної 

від професійної  
- ЗК 2 Здатність застосовувати професійні знання й уміння на практиці  
- ЗК 3 Здатність гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий 

підхід, ініціативу  
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- ЗК 4 Здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід (власний і 
чужий), рефлексувати професійну й соціальну діяльність  

- ЗК 5 Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку 
цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості  

- ЗК 8 Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати 
інформацію з різних джерел, необхідну для рішення наукових і професійних завдань 
ЗК 9 Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі 
природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук  

Фахові компетентності  (ФК)  

ФК1 Здатність використовувати знання в галузі металообробки для призначення технології 

підготовки конструктивних елементів до зварювання та споріднених технологій  

ФК 2 Здатність використовувати знання в галузі фундаментальних наук для вирішення 

технічних задач зі зварювання та споріднених технологій  

ФК 3 Здатність використовувати знання з прикладної технічної механіки для виконання 

проектно-конструкторських робіт в галузі зварювання та споріднених технологій за типовими 

методиками  

ФК4 Здатність використовувати знання в галузі фізико-хімічних, термодеформаційних та 

металургійних процесів для обґрунтованого призначення способів зварювання, наплавлення та 

напилювання  

ФК 6 Здатність використовувати знання в галузі механіки, електротехніки та автоматичного 

керування, а також технології зварювання та споріднених процесів для призначення типового 

устаткування для реалізації технології зварювання, наплавлення та напилювання .  

ФК 10 Здатність використовувати знання конструкції та принципу дії сучасного 

зварювального та допоміжного обладнання для створення нових зразків машин і установок для 

зварювання і споріднених процесів  

ФК 11 Здатність використовувати знання в галузі стандартизації, економічних питань 

виробництва для вирішення технічних задач зі зварювання  

ФК 12 Здатність використовувати знання метрології, електричних вимірів та 

електротехнічних матеріалів для виконання проектно-конструкторських робіт в галузі зварювання 

7 
7 – Програмні результати навчання ЗНАННЯ  

ЗН 2 Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння 
математичним апаратом в галузі зварювання  

ЗН 4 Знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння 
загальнопрофесійних дисциплін  

ЗН 9 Знання нормативної документації та діючих стандартів  
ЗН 10 Знання про фізико-технологічні властивості процесів отримання з’єднань або 

поверхонь  
ЗН 14 Знання щодо технологічних особливостей конструкцій установок та способів 

зварювання і нанесення покриття  
ЗН 15 Знання щодо методів визначення, техніко-економічних показників технологічних 

процесів і технологічного обладнання  
ЗН 16 Знання положень опору матеріалів та методик розрахунків на міцність 
 ЗН 17 Знання щодо структури, властивостей металів та їх здатності до зварювання  
ЗН 18 Знання щодо термодинамічних та фізико-хімічних процесів зварювання і 

споріднених процесів  
ЗН 19 Знання про механізм формування напружень і деформацій при зварюванні  
 ЗН 20 Знання щодо методів визначення техніко-економічних показників технологічних 

процесів і технологічного обладнання  
УМІННЯ 



 

 

УМ 2 Складати документи, що пов’язані з професійною діяльністю, відповідно до 
основних вимог щодо оформлення ділових паперів 

 УМ 4 Уміння користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням  
УМ 5 Уміння визначати головні характеристики базових блоків механічної частини 

зварювальних машин, апаратів та допоміжного механічного обладнання  
УМ 7 Уміння розробляти робоче креслення деталі та складальне креслення вузла  
УМ 11 Уміння вибирати типове устаткування та тип джерела живлення для зварювання та 

споріднених процесів і технологій  
УМ 12 Уміння вибирати прототип обладнання для зварювання та споріднених процесів  
УМ 13 Уміння розробляти функціональні (структурні) схеми зварювальних машин та 

апаратів  
УМ 14 Уміння визначати задачі автоматичного керування технологічним процесом 

зварювання  
УМ 15 Уміння визначати раціональні принципи та способи автоматичного керування 

технологічним процесом зварювання  
УМ 16 Уміння визначати технічні засоби систем автоматичного керування технологічною 

установкою та процесом зварювання  
УМ 17 Уміння проводити попереднє техніко-економічне обґрунтування доцільності 

виробництва та його аналіз на відповідність сучасним вимогам стандартизації у зварюванні 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Перелік попередніх навчальних курсів, які необхідні фахівцю для успішного засвоєння дисципліни: 
« ФІЗИКА», «ХІМІЯ», «МАТЕМАТИКА»,  «ТЕОРІЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ» «Поверхневі фізико-хімічні процеси», 

«Обладнання та технологія нанесення газотермічного покриття», «Технологія та обладнання для 

наплавлення», «Технологія зміцнення поверхонь».  

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

4. Назви розділів і тем Кількість годин 

Всьог

о 

у тому числі 

лекції практичн

і 

лабор СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1 Вчення про тертя. 

1.1. Контактування твердих тіл. 

Тема 1.1.1. Розвиток і стан науки про тертя і спрацьовування. 4 2   2 

Тема 1.1.2. Якість поверхні. 14 2 4 3 8 

Тема 1.1.3. Моделі шорсткої поверхні. 2 2    

Тема 1.1.4. Обчислення фактичної площі дотику. 8 2 4 3 2 

Тема 1.1.5. Обчислення контурної площі дотику. 4 2   2 

1.2. Зовнішнє тертя. 

Тема 1.2.1. Природа зовнішнього тертя. 4 2   2 



 

 

Тема 1.2.2. Зміщення поверхонь. 4 2   2 

Тема 1.2.3. Молекулярна складова сили 

тертя. 
10 2 2 3 4 

Тема 1.2.4. Механічна складова сили тертя. 6 2   4 

Тема 1.2.5. Тертя кочення. 4 2 2  2 

1.3. Спрацьовування твердих тіл при терті. 

Тема 1.3.1 Класифікація видів спрацьовування. 6 2   4 

Тема 1.3.2. Теорія втомного спрацьовування і 

характеристики процесу. 
4 2   2 

Тема 1.3.3. Обчислення спрацьовування. 12 2 3 3 4 

Тема 1.3.4. Види спрацьовування. 4 2   2 

Тема 1.3.5. Матеріали для деталей, що труться. 2 2 3   

Разом за розділом 1 75 30 18 12 40 

Розділ 2. ОСНОВИ НАДІЙНОСТІ МАШИН 

2.1. Основні поняття і показники надійності. 

Тема 2.1.1. Показники надійності. Методи їх визначення. 9 3 3  3 

Тема 2.1.2. Численні показники надійності 7 3 3  3 

Разом за розділом 2 15 6 6  6 

Залік       

Всього годин 72 36 24 12 46 

4Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

1 Розвиток і стан науки про тертя і спрацьовування при взаємодії твердих тіл, 

газоподібних і рідких середовища з твердими тілами. Роль вітчизняних і закордонних 

вчених в розвитку теорії тертя. Ціль і завдання курсу, його роль у підготовці фахівців по 

спеціальності. Використання дисципліни у різних випадках діяльності фахівця. 

Взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами спеціальності. Практичні приклади 

рішення задач триботехніки. Термін служби деталей машин, що труться. Збитки від 

тертя і спрацьовування в машинах. Стан розвитку триботехніки. Організація боротьби з 

тертям і спрацьовуванням в машинах. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

2 Загальні відомості про поверхню деталей і його геометрію. Шорсткість поверхні. 

Класифікація площ дотику. Моделі шорсткої поверхні та зближення між поверхнями 

твердих тіл. Експериментальні методи визначення шорсткості. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

3 Залежність фактичної площі контакту при зближення шорсткої поверхні з гладкою, 



 

 

двох шорстких поверхонь. Обчислення фактичної площі дотику при пружних і 

пластичних деформаціях в зонах дотику мікронерівностей.  

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

4 Визначення параметрів контакту поверхонь. Контакт поверхонь в різних умовах 

деформування. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

5 Контакт двох шорстких поверхонь. Контурні поверхні контактування. Насичений 

контакт. Площі фактичного дотику при ковзанні. Співвідношення між площами дотику 

у нерухомому стані та при ковзанні. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

6 Загальні поняття. Сухе, межове, гідродинамічне тертя. Зовнішнє тертя твердих тіл. 

Сила тертя і коефіцієнти тертя. Тертя спокою. Тертя ковзання молекулярна та 

механічна взаємодія твердих тіл. Зміна властивостей поверхневого шару при терті. 

Правило градієнту опору зсуву. Основні закономірності процесів при ковзанні. 

Контактна взаємодія слизьких поверхонь межові точки. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

7 Зміщення поверхонь межове. Попереднє зміщення. Зони зачеплення і 

проковзування. Розрахунок попереднього зміщення при пружних і пластичних 

деформаціях в зонах дотику мікронерівностей. Залежність контактного 

попереднього зміщення від зближення поверхонь взаємодіючих твердих тіл. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

8 Фрикційний контакт, трете тіло. Витрати енергії при зовнішньому терті. Молекулярна 

складова сили тертя. Визначення коефіцієнту зовнішнього тертя при пружних 

деформаціях. Вплив температури на молекулярну складову сили тертя. 

Експериментальне визначення фрикційних параметрів τ0 та β. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

9 Визначення механічної складової сили тертя. Вплив температури на механічні складові 

коефіцієнту зовнішнього тертя. Повний коефіцієнт тертя на пластичному контакті. 

Врівноважена поверхня. Теоретична оцінка величини коефіцієнту тертя. Особливості 

тертя в різних умовах. Особливості тертя у вакуумі. Вплив товщини покриття на 

коефіцієнт тертя. Зовнішнє тертя при великих швидкостях тертя. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

10 Тертя кочення. Проковзування по Рейнольдсу. Проковзування - опір коченню. 

Проковзування при коченні по жолобу. Вплив діючих деформацій і поверхневих 

властивостей матеріалів на силу тертя. Гістерезисна теорія тертя кочення. Роль 

пластичних деформацій при коченні металів. Визначення міри підвищення 

коефіцієнту гістерезисних витрат під впливом пластичної деформації. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

11 Особливості розрахунків на спрацьовування, характеристики процесу 

спрацьовування. їх взаємозв'язок з навантаженням і станом контактуючих поверхонь. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

12 Теорія втомного спрацьовування. Механізм втомного спрацьовування та утворення 

часток зносу. Основне рівняння спрацьовування. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 



 

 

13 Обчислення спрацьовування. Обчислення спрацьовування на пружному контакті. 

Розрахунок числа циклів до руйнування в стаціонарному і нестаціонарному режимі 

навантаження.  

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

14 Вплив властивостей матеріалу і навантаження на спрацьовування. Вплив фрикційних 

властивостей матеріалів, навантаження, пружно-міцностних властивостей матеріалів 

на їх спрацьовування. Розрахункові залежності спрацьовування для пластичного 

контакту - екстремальна перевірка розрахункових співвідношень. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

15 Схоплення і заїдання поверхні тертя. Суть схоплення. Види пошкоджень при схопленні. 

Заїдання і задир в вузлах машин. Умови виникнення схоплення, заїдання. Абразивне 

спрацьовування. Термінологія. Види спрацьовування. Методи підвищення стійкості 

проти абразивного спрацьовування. Адгезивне спрацьовування. Водневе і окисне 

спрацьовування.. Умови насичення воднем поверхні тертя та зношення реакційного 

шару. Види водневого спрацьовування. Методи запобігання цього виду 

спрацьовування.  

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

16 Матеріали для пар тертя. Вибір матеріалів при конструюванні вузлів тертя. Фрикційні 

матеріали. Зносостійкі матеріли. Антифрикційні матеріали. Порошкові і керамічні 

антифрикційні матеріали в парах тертя. Конструктивно-технологічні засоби підвищення 

зносостійкості    деталей.    Фізико-механічні    засоби    підвищення    зносостійкості    

деталей. Розташування матеріалів пар тертя по твердості.  

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

17 Показники  надійності.  Методи визначення  показників надійності.  Показники 

безвідмовності, збереження, ремонтно-придатності і довговічності. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

18 Чисельні показники надійності. Класифікація відмов. Імовірний і структурно-імовірний 

підходи в теорії надійності. Моделі надійності. Випробування на зношення зразків та 

деталей машин. Визначення фізико-механічних властивостей матеріалів та їх 

взаємозв’язок з параметрами спрацьовування. Дослідження структури та фазового 

складу. Прямі методи випробувань на зносостійкість. 

Завдання на СРС: Підготовка до аудиторних занять – 2 год. 

 

5. Практичні заняття 

Основні завдання виконання студентами практичних занять з дисципліни «Триботехніка та основи 

надійності машин» полягають в засвоєні студентами теоретичних основ  та надбання практичних 

навичок стосовно розрахунку основних характеристик контактування триботехнічних спряжінь.  

Мета роботи - практичне використання положень і залежностей тріботехніки при розрахунках пар 

тертя, поверхні яких шорсткі, хвилясті після виготовлення, контактують між собою, визначення 

працездатності цієї пари. 

                                           Рекомендований перелік практичних занять: 

№ 

з/п  

Назва теми заняття 

1 Визначення фактичний контурний та номінальний тиск і фізичну площу дотику при 

пружному деформуванні нерівностей 

2 Визначення молекулярну та механічну складову коефіцієнта тертя 



 

 

3 Визначення максимальну силу опору тертя при межовому зміщенні 

4 Визначення працездатність пари тертя, що проектується 

6. Лабораторні заняття 

Основні завдання виконання студентами циклу лабораторних робіт з дисципліни «Триботехніка та 

основи надійності машин» полягають в засвоєні студентами теоретичних основ з технології паяння, 

обладнання та матеріалів для паяння і методик проведення досліджень.  

Рекомендований перелік лабораторних робіт: 

№ з/п Назва лабораторної роботи Кількість ауд. 

годин 

1 Експериментальне визначення висотних та крокових параметрів 

шорсткості поверхні. 

МЕТА РОБОТИ: навчитися експериментально визначати основні 

висотні та крокові параметри шорсткості по профілограмі 

поверхні, яка досліджується. Ознайомитися з принципом роботи і 

будовою профілографа - профілометра «Калибр-252». 

3 

2 Визначення параметрів шорсткості поверхні. 

МЕТА РОБОТИ: навчитися експериментально визначати відносну 

опорну довжину профілю і радіус кривизни вершин нерівностей, 

будувати опорну криву профілю і розраховувати параметри 

степеневої апроксимації. 

3 

3 Визначення видів спрацьовування. 

МЕТА РОБОТИ: систематизувати знання про види спрацьовування 

та причини їх виникнення, отримати практичні навички 

визначення видів спрацьовування. 

3 

4 Визначення інтенсивності спрацьовування металевих зразків. 

МЕТА РОБОТИ: засвоїти методику експериментального 

визначення і розрахунку інтенсивності спрацьовування металевих 

зразків на установці ЛКИ-3. 

3 

 

7.Самостійна робота 

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння лекційного матеріалу, підготовка до лабораторних занять 

та виконання розрахунково-графічної та домашньої контрольної робіт підготовка до складання заліку в обсязі 

відповідно до відведеного навчального часу на самостійну роботу студентів по дисципліні. 

З метою поглиблення і розширення теоретичних знань по курсу, а також набуття навичок по 

використанню цих знань для вирішення конкретних проектно-конструкторських, технологічних і 

експлуатаційних завдань студенти в ІV семестрі виконують розрахункову роботу.  

Конкретними задачами роботи є навчання студентів використовувати різні методики і розрахункові 

схеми по визначенню оптимального зближення фактичної площі контакту, коефіцієнту тертя і межового 

зміщення при пружному контакті, оптимального навантаження на пару тертя і перевірці працездатності пари 

тертя. В ході виконання роботи студенти набувають вміння користуватись технічною літературою, 

довідниками, нормативними документами. 

 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань Кількість годин 

СРС  

 

1 Визначити фактичний, контурний та номінальний тиск і фізичну 

площу дотику при пружному деформуванні нерівностей 

4 

2 Визначити молекулярну та механічну складову коефіцієнта тертя 4 

3 Визначити максимальну силу опору тертя при межовому зміщенні 4 



 

 

4 Визначити працездатність спроектованої пари. 4 

Політика та контроль 

1. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні 
є складовою частиною загальної політики в галузі матеріалознавства КПІ імені Ігоря 
Сікорського і полягає у виконанні викладачем і студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій і практичних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять з 
поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і практичних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На екзаменах 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 
викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях і практичних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На практичних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Практичні заняття виконуються командами студентів (підгрупами). Склад команди 
визначають студенти за погодженням з викладачем. Закінчені результати виконання 
кожного практичного заняття демонструються викладачеві на наступному занятті. 
Захист виконання повного комплексу практичних занять здійснюється командою 
студентів на останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску на екзамен. 

 Практичні заняття повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії. 
Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для 
повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 
і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік. Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання 
повного комплексу практичних занять.  

9.Індивідуальні завдання 

Конкретними задачами при виконанні індивідуального завдання у вигляді РГР є навчання 

студентів використовувати різні методики і розрахункові схеми по визначенню оптимального 

зближення фактичної площі контакту, коефіцієнту тертя і межового зміщення при пружному 

контакті, оптимального навантаження на пару тертя і перевірці працездатності пари тертя. В ході 

виконання роботи студенти набувають вміння користуватись технічною літературою, довідниками, 

нормативними документами. 



 

 

Мета РГР - практичне використання положень і залежностей триботехніки при розрахунках пар 

тертя, поверхні яких шорсткі, хвилясті після виготовлення, контактують між собою, а 

також визначення працездатності цієї пари.  

10. Контрольні роботи 

При вивченні дисципліни рекомендується проведення контрольних робіт у вигляді тестування. 

Метою проведення контрольних заходів є визначення ступеня засвоєння лекційного і самостійно 

вивченого матеріалу, а також формування зворотного зв'язку для покрашення методики проведення 

лекційних, лабораторних занять і самостійної роботи студентів. 

По закінченню блоків змістовних модулів навчальної програми проводяться контрольні 

тестові роботи на базі пакету контрольних питань по дисципліні. Метою проведення контрольних 

заходів є визначення ступеня засвоєння лекційного і самостійно вивченого матеріалу, а також 

формування зворотного зв'язку що до покрашення методики проведення лекційних, лабораторних, 

практичних занять і самостійної роботи студентів. 

 Остаточний контроль проводиться шляхом складання студентами заліку. Оцінювання 

успішності засвоєння матеріалу студентами здійснюється відповідно до Положення про 

рейтингову систему оцінки успішності студентів з кредитного модуля (дисципліни). 

 

11.Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1. Робота на лекціях. 

Ваговий бал - 1. Максимальна кількість балів за 18 лекцій  дорівнює 1x18=18  бали. 

2. Лабораторні роботи. 

Ваговий бал - 5. Максимальна кількість балів за 5 лабораторні роботи дорівнює 5x5=25 

балів. 

При оцінці кожної лабораторної роботи знімаються бали: 

- за  відсутність   заздалегідь   підготовленого   протоколу   лабораторної роботи - 1 бал; 

- за незадовільну підготовку до лабораторної роботи, виявлену вхідним контролем - 2 

бали; 

- за неоформлений протокол лабораторної роботи до кінця заняття - 1 бал; 

- за незахист роботи до закінчення занять - 1 бал; 

- за відсутність на лабораторній роботі без поважної причини - 2 бали. 

3. Виконання експрес-контрольних робіт 

 Максимальна кількість балів на 4 експрес-контрольних роботах 2x4=8 балів. 

4. Практичне завдання, виконання розрахунків РГР. 

Ваговий бал - 4. Складається з виконання 9 практичних робіт. Максимальна кількість балів 

за  практичних робіт дорівнює 4x9=36 балів. 

При оцінці кожного етапу розрахункової роботи знімаються бали: 

- за невчасне виконання - 1 бал; 

- за неякісне оформлення етапу розрахункової роботи - 1 бал; 

- за невірний вибір розрахункової моделі - 4 балів; 

- за помилки при розрахунках - 2 бали. 

5. МКР 

Ваговий бал - 8. Максимальна кількість балів дорівнює 8 балам. При оцінці кожного 

питання знімаються бали: 

-     невірне визначення параметрів шорсткості поверхні - 1 бал; 

- невірний вибір розрахункової моделі - 2 бали; 



 

 

- невірне визначення механізму зносу - 2 бали; 

- неправильне розв'язання завдання в цілому - 7 балів. 

Штрафні та заохочувальні бали: 

- відсутність на занятті без поважних причин - 1 бал; 

- участь у олімпіадах з дисципліни, модернізація лабораторних робіт або лекційного 

матеріалу від 5 до 10 балів. 

Розрахунок RD рейтингу. 

Сума вагових балів визначає розмір (R) шкали РСО з дисципліни «Триботехніка», 

семестрова атестація з якого  передбачена у вигляді заліку.  

Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:  

RС= 18 +25+10+ 36+8 = 100 балів. 

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування всіх лабораторних робіт, виконана 

РГР, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 40 % від RС, тобто 40 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 0,6 R, 

зобов'язані виконувати залікову контрольну роботу/тестування. 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS  та традиційних) його рейтингова 

оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Методичні рекомендації 

При складанні робочої навчальної програми враховано, що дисципліна «Триботехніка та основи 

надійності машин» викладається з урахуванням сучасних методів із застосуванням ілюстративного 

матеріалу, наведенням основного лекційного матеріалу у вигляді презентацій.  

Методика вивчення дисципліни полягає у використання мультимедійних технологій (електронні 

лекції), проведенні практичних та лабораторних робіт, використання електронного навчання. 

Використовується кредитно-модульна система оцінювання, яка дає змогу раціонально оцінювати 

рівень підготовки студентів з дисципліни. 

 

13. Рекомендована література 

 

13.1. Базова 

1. Гаркунов Д.Н. Триботехника: Учебник для студентов вузов. 2-е изд. перер. и доп. - М.: 

Машиностроение. 1989г., - 328 с. 

2. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Камбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. -М.: 

Машиностроение, 1977. - 526 с. 

3. Костецкий БИ. и др. Надежность и долговечность машин. - Киев: Техника, 1975г. - 408 с. 

 

RD = rC   +  rE Оцінка ECTS Традиційна оцінка 

95...100 А відмінно 

85...94 В  

зараховано 

 

75...84 С 

65...74 D 

60...64 Е 

RD≤59 Fx не зараховано 

rC< 40 або не виконані інші умови 

допуску до заліку 

F не допущений 
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