




 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Триботехнічні матеріали і методи підвищення зносо-
стійкості» 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
РП 07.07.01-01-2021 

стор. 3 з 12 
 

 
ЗМІСТ 

сторінка 
Вступ ........................................................................................................................................................ 4 

1. Пояснювальна записка .................................................................................................................... 4 

1.1 Заплановані результати .................................................................................................................... 4 

1.2. Програма навчальної дисципліни ................................................................................................... 5 

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................................................... 6 

2.1. Структура навчальної дисципліни ................................................................................................. 6 

2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг ............................................................................................. 6 

2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг .......................................................................................... 7 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота аспіранта, її зміст та обсяг .................................................. 7 

2.4.1. Перелік питань для підготовки до екзамену ( ЗФН) ……………………………………..…...7 

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ........................................................................... 7 

3.1. Методи навчання .............................................................................................................................. 7 

3.2. Рекомендована література (базова і допоміжна) .......................................................................... 8 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті................................................................................................... 9 

4. Рейтингова система оцінювання набутих аспірантом знань та вмінь ................................. 10 



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Триботехнічні матеріали і методи підвищення зносо-
стійкості» 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
РП 07.07.01-01-2021 

стор. 4 з 12 
 

ВСТУП 
 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних ре-
комендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпоря-
дженням від 10.07.2019 №071/роз та відповідних нормативних документів. 

 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 
Дана дисципліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що фо-

рмують науковий профіль фахівця в області трибологічного матеріалознавства і інженерії мате-
ріалів; поглюблюють і розширюють компетентності пов’язані з розробкою новітніх матеріалів 
трибологічного призначення, триботехнічних покриттів та методів їх нанесення і обробки. 

 
Метою Метою викладання дисципліни є надбання здобувачами необхідних знань щодо 

новітніх технологій нанесення зносостійких покриттів триботехнічного призначення, розробки 
та оптимізації складу самого покриття та технологічного режиму його нанесення.  

 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 оволодіння основними поняттями про будову і структуру евтектичних матеріалів та методів 
їх нанесення на поверхні тертя;  

 оволодіння основними поняттями будову і полімерних зносостійких матеріалів; 
 оволодіння знаннями щодо складу, методів отримання і сфер застосування композиційних 

матеріалів триботехнічного призначення; 
 оволодіння знаннями щодо складу, методів отримання і сфер застосування керамічних та 

інтерметалевих матеріалів триботехнічного призначення; 
 оволодіння знаннями щодо принципів отримання і властивостей наплавлених покриттів; 
 оволодіння знаннями щодо отримання і властивостей газотермічних, дифузійних та інших 

покриттів; 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен набути наступні компе-

тентності: 
– здатність до топографічного аналізу поверхонь тертя з метою визначення провідних 

процесів, що перебігають на них у процесі фрикційної взаємодії; 
– здатність використовувати доступні і конструювати нові методи нанесення зносостійких 

покриттів; 
– здатність використовувати апаратні методи для визначення властивостей зносостійких 

матеріалів і покриттів; 
– здатність розв’язувати комплексні завдання пов’язані з вибором необхідного обладнання 

і вибору методик для нанесення захисних покриттів; 
– Здатність розробляти проекти та управляти ними; 
– Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру відпо-

відно до сучасного наукового дискурсу в сфері трибології, моделювати відповідні 
об’єкти досліджень, математично обробляти дані, оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних досліджень; 

– Здатність використовувати основні теорії і практики в галузі трибології, знання основних 
тенденцій та наукових проблем в області підвищення зносостійкості і надійності дета-
лей трибовузлів об’єктів машинобудування. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна є базовою для вивчення навчальних дисци-

плін: «Променеві методи обробки», «Трибологія полімерних матеріалів», «Процеси фізико-
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хімічної механіки в елементах трибологічних систем», «Триботехніка та основи надійності ма-
шин» 

 
1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається 

з одного навчального модуля №1 «Триботехнічні матеріали і методи підвищення зносостій-
кості», який є логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засво-
єння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її вико-
нання. 

Модуль 1. Триботехнічні матеріали і методи підвищення зносостійкості 

Тема 1.1.  Евтектичні зносостійкі сплави.  Структура і властивості зносостійких евтек-
тичних сплавів. Евтектичні сплави на основі заліза, кобальту. Зносостійкі евтектичні сплави на 
основі легких і легкоплавких металів.  

Тема 1.2.  Зносостійкі матеріали на основі інтерметалевих сполук. Переаги інтермета-
левих сплавів. Особливості виготовлення та формування структури інтерметалевих сплавів. 
Сплави системи алюміній-нікель. Сплави системи ніобій-алюміній. Сплави системи залізо-
алюміній. Інтерметалеві сплави на основі титану. 

Тема 1.3. Керамічні зносостійкі матеріали. Використання керамічних матеріалів у три-
ботехніці. Зносостійкі матеріали системи кремній-карбід кремнію. Зносостійкі матеріали на ос-
нові оксиду алюмінію.  Зносостійкі матеріали на основі оксиду цирконію. Керамічні компози-
ційні покриття з ефектом замозмащування. Зносостійкі композиційні матеріали з вуглецевою 
матрицею. 

Тема 1.4. Зносостійкі полімерні матеріали. Загальні властивості та використання полі-
мерних зносостійких матеріалів. Поліамід. Тефлон. Високомолекулярний поліетилен. Поліети-
лен терефталат. Поліетилен етер кетон. РОМ-пластик. Епоксидні зносостійкі матеріали. 

Тема 1.5. Композиційні зносостійкі матеріали на основі металевих матриць. Металеві 
матриці і наповнювачі. Композиціні матеріали на основі легкоплавких металевих матриць (маг-
ній, алюміній). Жароміцні композиційні сплави на основі 

Тема 1.6. Композиційні матеріали на основі полімерних матриць. Методи отримання 
композитів на основі полімерних матриць. Методи композиційного зміцнення полімерних мат-
риць. Композити на основі поліаміду. Композити на основі поліетилену. Інші композити на ос-
нові полімерних матриць.  

Тема 1.7. Методи формування дифузійних шарів. Формування дифузійних шарів у пла-
змовому середовищі. Лазерні технології формування дифузійних шарів. ХТО в розріджених га-
зових середовищах з індукційним нагріванням. ХТО за допомогою електронного променю. 
Комбіновані методи хіміко-термічної обробки. Металізація поверхонь тертя. 

Тема 1.8.  Технології наплавлення покриттів. Структура і властивості наплавлених по-
криттів. Аргоно-дугове наплавлення. Наплавлення з використанням порошкових дротів. Магне-
тронне напилення покриттів. 

Тема 1.9. Газотермічні покриття. Газонапилені і плазмові покриття. Високошвидкісне га-
зополум’яне напилення. Детонаційні покриття. Переплавлення і термоциклічна обробка наплавлених і 
напилених покриттів. 

Тема 1.10. Інші технології нанесення зносостійких покриттів. Хімічне та фізичне осадження 
з парової фази. Електроіскрові покриття. Напаювання зносостійких накладок. Електролітичні 
покриття. Золь-гель процес.    Композиційні зносостійкі матеріали 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Структура навчальної дисципліни. 

№ 
п/п Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 

У
сь

ог
о 

Л
ек

ц
ії 

Л
аб

ор
. 

за
н

ят
тя

 

С
Р

С
 

У
сь

ог
о 

Л
ек

ц
ії 

Л
аб

ор
. 

за
н

ят
тя

 

С
Р

С
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль №1 «Обладнання трибологічних досліджень. Методи визначення фізико-хімічних 

властивостей матеріалів» 
1.1 

Евтектичні зносостійкі сплави 
1 семестр 1 семестр 

11 1 4 6 9 1 1 7 
1.2 Зносостійкі матеріали на основі інтермета-

левих сполук. 
6 

1 
- 5 9 1 1 7 

1.3 Керамічні зносостійкі матеріали. 11 1 4 6 7 – – 7 
1.4 

Зносостійкі полімерні матеріали 6 
 
1 

- 5 8 1 – 7 

1.5 Композиційні зносостійкі матеріали 
 

11 
1 

4 11 16 1 1 14 

1.6 Методи формування дифузійних шарів. 6 1 - 6 8 1 – 7 

1.7 Технології наплавлення покриттів. 11 1 4 5 8 1 - 7 
1.8 

Газотермічні покриття. 6 
 
1 

- 6 7 – - 7 

1.9 Інші технології нанесення зносостійких 
покриттів.    

10 
1 

3 5 7 -  7 

1.10 Модульна контрольна робота №1 6 1 - 5 - - - - 
1.11 Підсумкова семестрова контрольна робота 6 – 1 - 11 - 1 10 

Усього за модулем №1 90 10 20 60 90 6 4 80 
Усього за навчальною дисципліною 90 10 20 60 90 6 4 80 

 
2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 
п/п 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 
Лекції СРС Лекції СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Евтектичні зносостійкі сплави 
1 семестр 1 семестр 
1 3 1 5 

1.2 
Зносостійкі матеріали на основі інтерметалевих спо-
лук. 

1 
5 1 7 

1.3 Керамічні зносостійкі матеріали. 1 3 – 4 
1.4 Зносостійкі полімерні матеріали 1 5 1 7 

1.5 
Композиційні матеріали на основі металевих мат-
риць. 

1 
3 1 5 

1.6 
Композиційні матеріали на основі полімерних мат-
риць. 

1 
5 - 7 
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1 2 3 4 5 6 
1.7 Методи формування дифузійних шарів. 1 3 1 5 
1.8 Технології наплавлення покриттів. 1 5 1 7 
1.9 Газотермічні покриття. 1 4 – 5 
1.10 Інші технології нанесення зносостійких покриттів.    1 5 - 7 

Усього за модулем №1 10 41 6 59 
Усього за навчальною дисципліною 10 41 6 59 

 
2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 
Лабор. 
заняття 

СРС 
Лабор. 
заняття 

СРС 
 

1 2 3 4 5 6 

1.1 
Дослідження мікроструктури та властивостей на-
плавлених евтектичних покриттів 

1 семестр 1 семестр 
4 3 - 2 

1.2 
Дослідження мікроструктури та властивостей ке-
рамічних зносостійких покриттів 

4 3 
2 3 

1.3 
Дослідження мікроструктури та властивостей ком-
позиційних покриттів з металевою матрицею 

4 3 
- 2 

1.4 
Дослідження властивостей титанових сплавів, об-
роблених за технологією ЛО+ХТО  

4 3 
– 2 

1.5 
Вплив термоциклювання на властивості плазмових 
покриттів 

3 2 
1 2 

1.6 Модульна контрольна робота №1 1 5 – – 
1.7 Підсумкова семестрова контрольна робота - - 1 10 
 Усього за модулем №1 20 19 4 21 
 Усього за навчальною дисципліною 20 19 4 21 
 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота аспіранта, її зміст та обсяг  

№ 
п/п 

Зміст самостійної роботи аспіранта 

Обсяг СРС (годин) 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 41 59 
2. Підготовка до практичних занять 14 11 
3. Підготовка до модульної контрольної роботи 5 - 
4. Підсумкова семестрова контрольна робота - 10 

Усього за навчальною дисципліною 60 80 
  
      2.4.1. Перелік питань для підготовки до екзамену. 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідними 
викладачами, затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться до відома аспіран-
тів. 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
3.1. Методи навчання  
При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 
– пояснювально-ілюстративний метод; 
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– метод проблемного викладу; 
– репродуктивний метод; 
– дослідницький метод. 
Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з оцінки трибо-
технічних властивостей фрикційного контакту та прогнозування його надійності. 

 
3.2. Рекомендована література 
Базова література 

3.2.1. M. Kindrachuk Theoretical fundamentals of deposition and technologies of wear resistant eutec-
tic coatings. / M. Kindrachuk, M. Pashechko, W. Panarin, K. Lenik, M. Barszcz, O. Tisov, A. 
Kornienko. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 112 s. 

3.2.2. Pradeep L. Menezes. Michael Nosonovsky, Sudeep P. Ingole, Satish V. Kailas, Michael R. Lov-
ell. Tribology for Scientists and Engineers. (2013). Springer-Verlag New York. DOI: 10.1007/978-
1-4614-1945-7 

3.2.3. Composition Electrolytic Coatings with Given Functional Properties By Gulmira Yar-
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  
АСПІРАНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної аспірантом навчальної роботи здійснюється в 
балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 
Максимальна кількість балів 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Вид навчальної роботи Модуль №1 

Виконання завдань на  практичних заняттях  

2 семестр 2 семестр 

8б×5=40 
(сумарна) 

10б×2 = 20 
(сумарна) 

Виконання завдань на знання теоретичного матері-
алу 

24 (сумарна) 16 (сумарна) 

Для допуску до виконання модульної контрольної  
роботи №1 аспірант має набрати не менше 

41 бала - 

Виконання модульної контрольної роботи №1 24 - 
Підсумкова семестрова контрольна робота  24 

Усього за модулем №1 88 60 
Семестровий екзамен 12 40 

Усього за дисципліною 100 
 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються аспіранту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за ре-

зультатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 
 

Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 
за національ-
ною шкалою 

Виконання за-
вдань на  прак-

тичних заняттях 

Виконання завдань на 
знання теоретичного ма-
теріалу 

Виконання 
модульної 

роботи 

Підсумкова 
семестрова 
контрольна 

робота 
8 9-10 22-24 15-16 22-24 22-24 Відмінно 

6-7 8 19-21 13-14 19-21 19-21 Добре 
5 6-7 16-18 11-12 16-18 16-18 Задовільно 

менше 
5 

менше 6 менше 16 менше 11 менше 16 менше 16 Незадовільно 

 
 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих аспірантом за окремі види виконаної навчаль-

ної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості моду-
льного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 
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модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до 
відомості модульного контролю. 

 
Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки  
в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

шкалою Денна форма навчання 
Заочна форма навчання 

90-100 Відмінно 
75-89 Добре 
60-74 Задовільно 

менше 60 Незадовільно 
 

Таблиця 4.4 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
 національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  
кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок) 

67-74 
Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 
 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка-
лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 
книжки аспіранта. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчаль-
ної картки аспіранта, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 
65/Задов./Е тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейти-
нговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до академічної 
довідки про виконання освітньо-наукової програми. 
 


