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ВСТУП 
 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Трибологія і інженерія поверхні» розроб-
ляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної ди-
сципліни», затвердженої розпорядженням від 10.07.2019 №071/роз та відповідних нормативних 
документів. 

 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 
Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, що вдосконалюють і поглиб-

люють інженерну підготовку у фахівця галузі в області дослідження надійності та прогнозуван-
ня ресурсу технічних систем; вирішення прикладних питань інтенсивності зношування матеріа-
лів триботехнічного призначення та підвищення терміну їх експлуатації; вибору застосування 
триботехнічних матеріалів для деталей машин; формують комплексний підхід фахівця в галузі 
механічної інженерії з питань кінетики протікання процесів тертя та зношування в триботехні-
чних системах, оцінки надійності сучасних технічних систем, їх діагностики порушень і аварій-
них ситуацій. 

 
Метою викладання дисципліни є формування систематичних знань, умінь і навичок для 

здійснення професійно-наукової діяльності за спеціальністю з урахуванням основних положень 
теорії надійності технічних систем на основі оцінки їх надійності з урахуванням режимів екс-
плуатації, ступеня зношування, модернізації. Формування у слухачів навичок застосування на 
практиці основних положень теорії тертя та зношування щодо прогнозування надійності техні-
чних систем, при експлуатації яких можлива імовірність виникнення відмов. 

 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- оволодіння методами планування та постановки експериментальних досліджень; 
- оволодіння основними фізико-хімічними закономірностями, які протікають в фрик-

ційному контакті; 
- ознайомлення з основними поняттями та показниками надійності технічних систем, 

методами її моделювання та оцінки безвідмовної роботи машин та механізмів; 
- опанування основними методами визначення триботехнічних параметрів вузла тер-

тя, методиками розрахунково-аналітичних залежностей та регресійного аналізу масиву екс-
периментальних даних; 

- ознайомлення з заходами щодо вибору матеріалів триботехнічного призначення за-
лежно від навантажувально-швидкісних та температурних чинників та опанування здатністю 
використовувати методи розрахунків елементів технологічного обладнання за критеріями 
працездатності і надійності. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компете-

нтності: 
– здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі дослідницько-інноваційної діяль-

ності у сфері розроблення нових та вдосконалення існуючих методів і методик трибологічних 
досліджень і випробувань конструкційних матеріалів різного експлуатаційного призначення; 

- здатність до аналізу та синтезу закономірностей протікання фізико-хімічних процесів в 
фрикційному контакті; 

- здатність аналізувати масиви наукових даних щодо зносу та мікротвердості контактних 
поверхонь, режиму мащення трибосистеми, довговічності вузлів тертя, знаходити рішення, які 
дозволять розв’язати поставлені прикладні завдання щодо подовження ресурсу трибосистеми; 

- демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням при вимірюванні та обробці ре-
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зультатів досліджень, при розрахунку надійності технічних систем з урахуванням їх структури і 
старіння елементів; 

- вміти аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично 
оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення щодо розрахунків надійності і 
працездатності елементів технічних систем та вибору оптимального варіанту резервування з 
метою підвищення надійності технічних систем. 

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

плін: «Обладнання і методи трибологічних досліджень», «Триботехнічні та експлуатаційні вла-
стивості мастильних матеріалів», «Процеси фізико-хімічної механіки в елементах трибологіч-
них систем», «Триботехніка та основи надійності машин» 

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

з одного навчального модуля №1«Трибологія і інженерія поверхні» , який є логічно заверше-
ною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведен-
ня модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

 
Модуль 1. «Трибологія і інженерія поверхні» 
 
Тема 1.1. Предмет та основні нарямки досліджень в галузі трибології. 
Актуальні завдання трибології і триботехніки. Трибологічні системи. Місце і роль трибо-

техніки в процесах виготовлення та експлуатації машин і устаткування. Уявлення про природу 
взаємодії тіл при терті. Контактна взаємодія твердих тіл при терті. Визначення сил і коефіцієн-
тів зовнішнього тертя. Метал та його поверхня.  

 
Тема 1.2. Особливості будови поверхні твердих тіл. 
Геометрія реальних поверхонь. Контакт хвилястих і жорстких поверхонь. Кінетика руй-

нування поверхневого шару. . Теоретичні основи руйнування поверхонь тертя. 
 

Тема 1.3. Основні закономірності розвитку процесів зношування 
Зміна виду руйнування поверхонь в залежності від режимів експлуатації. Характеристи-

ка видів зношування.. Механізм зношування деталей і робочих органів машин.. Випробувальна 
техніка для трибологічних досліджень. Класифікація видів зношування. Основні поняття і  
визначення.  
 

Тема 1.4. Класифікація видів зношування. Основні поняття і визначення  
Характеристика абразивного, гідроабразивного і кавітаційного зношування деталей і ро-

бочих органів машин. Втомне зношування. Корозійно-механічне зношування. Зношування при 
схоплюванні. Фреттинг-корозія. Водневе зношування. Зношування при виборчому перенесенні. 

 
            Тема 1.5. Системний аналіз зміни основних триботехнічних параметрів вузлів тертя 
при експлуатації 

Фактори, що впливають на зношування конструкційних матеріалів. Визначення основних 
триботехнічних показників. Вимоги державних стандартів до якісних і кількісних характерис-
тик зношування. 

 
Тема 1.6. Конструктивно- технологічні методи підвищення зносостійкості деталей 

вузлів тертя. 
Вибір технологічного процесу. Формування оптимальної топографії поверхні. Обробка 
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деталей поверхневим пластичним деформуванням. Нанесення захисного покриття. Опромінен-
ня потоками енергії високої густини. Термічна обробка робочих поверхонь деталей (поверхневе 
загартування). Хіміко-термічна обробка поверхонь. Гальванічні покриття поверхонь деталей. 
Електроіскрове та електродугове зміцнення поверхонь. Експлуатаційні методи. Обкатування 
машин та механізмів. Змащування вузлів тертя. Вибір режиму роботи і умов експлуатації. 

 
Тема 1.7. Зносостійкі матеріали триботехнічного призначення 

Вибір матеріалів трибосистем з урахуванням теорії сумісності. Металеві, порошкові 
композиційні, полімерні і металополімерні матеріали. Класифікація зносостійкості матеріалів 
триботехнічного призначення. 

 
Тема 1.8. Сучасні методи інженерії зносостійких поверхонь. 
Класифікація та загальна характеристика методів інженерії поверхонь. 
 
Тема 1.9. Модифікація поверхонь тертя поверхневим гартуванням та хіміко-

термічною обробкою. 
Гальванічні та хімічні методи осадження покриттів. Газотермічне напилення покриттів. 
 

          Тема 1.10. Спеціальні методи формування зносостійких покриттів. 
 

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 

П
р

ак
т.

 
за

н
ят

тя
 

С
Р

С
 

У
сь

ог
о 

Л
ек

ц
ії 

П
р

ак
т.

 
за

н
ят

тя
 

С
Р

С
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль №1 «Трибологія і інженерія поверхні» 

1.1 Предмет та основні нарямки досліджень в 
галузі трибології. 

2 семестр 2 семестр 
11 1 4 6 8 1 - 7 

1.2 Особливості будови поверхні твердих тіл. 
 

6 1 - 5 8 1 – 7 

1.3 Основні закономірності розвитку процесів 
зношування 

11 1 4 6 9 – 2 7 

1.4 Класифікація видів зношування. Основні 
поняття і визначення 

6 1 - 5 8 1 – 7 

1.5 Системний аналіз зміни основних трибо-
технічних параметрів вузлів тертя при екс-
плуатації 
 

11 1 4 6 8 1 – 7 

1.6 Конструктивно- технологічні методи під-
вищення зносостійкості деталей вузлів  
тертя. 

6 1 - 5 7 - - 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1.7 Зносостійкі матеріалів триботехнічного 
призначення 

11 1 4 6 9 1 1 7 

1.8 Сучасні методи інженерії зносостійких по-
верхонь 

6 1 - 5 8 1 - 7 

1.9 Модифікація поверхонь тертя пове-
рхневим гартуванням та хіміко-термічною 
обробкою. 
 

10 1 3  6 7 – - 7 

1.10 Спецільні методи формування зносостій-
ких покриттів. 
 
 

6 1 - 5 7 -  7 

1.11 Модульна контрольна робота №1 6 – 1 5 - - - - 
1.12 Підсумкова семестрова контрольна робота - - - - 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 
Предмет та основні нарямки досліджень в галузі 
трибології 

2 семестр 2 семестр 
1 3 1 5 

1.2 
Теоретичні основи руйнування поверхонь тертя 
 

1 5 1 7 

1.3 Закономірності розвитку процесів зношування 1 3 – 4 

1.4 
Класифікація видів зношування. Основні поняття і 
визначення 

1 5 1 7 

1.5 
Зміна основних триботехнічних параметрів вузлів 
тертя при експлуатації 
 

1 3 1 5 

1.6 

Конструктивно- технологічні методи підвищення 
зносостійкості деталей вузлів  
тертя. 
 

1 5 - 7 

1.7 Зносостійкі матеріалів триботехнічного призначення 1 3 1 5 
1.8 Сучасні методи інженерії зносостійких поверхонь 1 5 1 7 

1.9 
Модифікація поверхонь тертя поверхневим  
гартуванням та хіміко-термічною обробкою. 
 

1 4 – 5 

1.10 
Спецільні методи формування зносостійких покрит-
тів. 
 

1 5 - 7 
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1 2 3 4 5 6 
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 
Практ. 
заняття 

СРС 
Практ. 
заняття 

СРС 
 

1 2 3 4 5 6 

1.1 
Випробувальна техніка для трибологічних дослі-
джень. Класифікація видів зношування. 

2 семестр 2 семестр 
4 3 - 2 

1.2 Визначення основних триботехнічних показників. 4 3 2 3 

1.3 
Триботехнічні характеристики конструкційних 
 матеріалів для деталей машин 

4 3 
- 2 

1.4 
Модифікація поверхонь тертя поверхневим  
гартуванням та хіміко-термічною обробкою. 
 

4 3 
– 2 

1.5 

Спецільні методи формування зносостійких  
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 студента, її зміст та обсяг  

№ 
п/п 

Зміст самостійної роботи студента 

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 викла-
дачами, затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться до відома аспірантів. 
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3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

3.1. Методи навчання  
При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 
– пояснювально-ілюстративний метод; 
– 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. М.Ф. Дмитриченко, Р.Г. Мнацаканов, О.О. Мікосянчик Триботехніка та основи на-

дійності машин: Навчальний посібник / Дмитриченко М.Ф., Мнацаканов Р.Г., Мікосянчик О.О. 
– К.: Інформавтодр, 2006. – 216 с. 

3.2.2. Трибологія: підручник / М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, М.І. Пашечко, Є.В. Корбут 
– Київ, видавництво Національного авіаційного університету “НАУ-друк”.-2009.-410 с 

3.2.3. Організація та триботехнології авіаремонтного виробництва: монографія: [А.П. Куд-
рін, О.І. Духота, М.В. Кіндрачук, Г.М. Зайвенко] – К.: НАУ, 2015. – 212с.  

      3.2.4.Технологічне забезпечення зносостійкості деталей трибомеханічних систем дискрет-
ними поверхнями: монографія / М.В. Кіндрачук, В.Є. Марчук, О.І. Духота, О.В. Радіоненко.- К.: 
НАУ, 2020. – 204 с. 

 
 
Допоміжна література 
 

        3.2.5.  Кіндрачук М.В. Формування зносостійких евтектичних покриттів концентрованими 
джерелами енергії: навч. посібник./ М.В. Кіндрачук, О.І. Дудка, Ю.Г Сухенко, В.С. Черненко 
під ред.  М.В. Кіндрачука. – К.: ІЗМН. – 1997. – 119 с; 
       3.2.6. Металознавство та обробка металів (у запитаннях та відповідях): підручник / С.Є. 
Кондратюк, М.В. Кіндрачук, В.О. Степаненко, Ю.Н Москаленко  – К.: Вікторія. – 2000. – 372 с.   
       3.2.7. .Кіндрачук М.В. Променеві методи обробки: навчальний посібник. М.В. Кіндрачук, 
В.С. Черненко, О.І. Дудка – К.: Кондор. – 2004. – 164 с. 
3.2.8. M. Kindrachuk Tribologia. / M. Pashechko, M. Kindrachuk, W. Labunec, K. Dziedzic, O. Rad-
ko, J. Korbut. – Cz.l. - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 128 s. 

 
 

 
3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
3.3.1. https://docs.cntd.ru/document/1200010805 
3.3.2. http://www.ksv.biz.ua/publ/dstu/dstu_2823_94/3-1-0-1094 
3.3.3. Методичні розробки кафедри (в електронному вигляді). 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом 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 студент 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 студенту, 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 студентом 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 студента. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчаль-
ної картки студента, 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. 
 


