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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 основою сукупності знань, що вдосконалюють і поглиб-

люють інженерну підготовку у фахівця галузі в області дослідження триботехнічних властивос-
тей мастильних матеріалів різного експлуатаційного призначення; вирішення прикладних пи-
тань підвищення зносостійкості триботехнічних систем шляхом ефективного вибору мастиль-
них матеріалів; вибору застосування різних груп мастильних матеріалів для технологічного об-
ладнання; формують комплексний підхід фахівця в галузі механічна інженерія з питань підви-
щення ресурсу трибосистеми з позиції управління процесами самоорганізації вторинних струк-
тур. 

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

здійснення професійно-наукової діяльності за спеціальністю з урахуванням основних положень 
трибології, концепції самоорганізації та зносостійкості трибосистем, структурно–енергетичної 
пристосованості матеріалів, нерівноважної кінетики фазових переходів першого роду, поло-
жень трибохімії і реології мастильного шару.  

 
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 класифікацією мастильних матеріалів; 
- ознайомлення з фізико-хімічними процесами в локальному контакті при граничній 

змащувальній дії мстильних матеріалів; 
- опанування методами визначення триботехнічних параметрів вузла тертя,  
- ознайомлення з заходами щодо вибору мастильних матеріалів певного експлуата-

ційного призначення залежно від навантажувально-швидкісних та температурних чинників.  
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен набути наступні компе-

тентності: 
– 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 формування товщини мастильного 
шару, зміни реологічних характеристик, питомої роботи тертя, антифрикційних та протизношу-
вальних характеристик трибоконтакту, зносу та мікротвердості контактних поверхонь, режиму 
мащення трибосистеми; 

- знаходити рішення, які дозволять розв’язати поставлені прикладні завдання щодо подо-
вження ресурсу трибосистеми при застосуванні різних типів мастильних матеріалів; 

- демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням при вимірюванні та обробці ре-
зультатів досліджень, при розрахунку товщини мастильного шару, реологічних, антифрикцій-
них та протизношувальних характеристик мастильних матеріалів; 
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- вміти аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично 
оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення щодо вибору мастильних матері-
алів для певних вузлів тертя з метою підвищення надійності технічних систем. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, як 

«Триботехніка та основи надійності машин», «Обладнання і методи трибологічних дослі-
джень», «Трибологія і інженерія поверхні», «Триботехнічні та експлуатаційні властивості мас-
тильних матеріалів» та є базовою для проведення науково-дослідної роботи аспірантом. 

 
1.2. Програма навчальної дисципліни.  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з од-
ного модуля №1  «Процеси фізико-хімічної механіки в елементах трибологічних систем»  
який є логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння 
якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

 
Модуль 1. «Процеси фізико-хімічної механіки в елементах трибологічних систем»   
  
Тема 1.1. Основні положення фізико-хімічної теорії поверхневих явищ. 
Значення, цілі й завдання дисципліни в області трибології. Фізіко-хімічні процеси на три-

бологічних поверхнях при високих навантаженнях та зсувних деформаціях. 
Функції мастильного матеріалу як конструкційного матеріалу вузла тертя. Механізм тертя 

при рідинному мащенні. Контактно-гідродинмічна теорія мащення. 
 
Тема 1.2. Адсорбція, основні поняття та види. 
Два основних види адсорбції, Адсорбція та активація. Відмінності двох видів адсорбції. 

Критерії оцінки двох видів адсорбції. Конкуренція та взаємодія молекул при адсорбції. 
 
Тема 1.3. Хемосорбція 
Загальні відомості про хемосорбцію. Форми хемосорбції. Види та зв`язки при хемосорбції. 

Товщина хемосорбційних плівок. 
 
Тема 1.4. Адсорбція вуглеводнів в елементах трибологічних систем. 
Класифікація елементів в таблиці Д.І.Менделєєва з точники зору утворення ними н повер-

хнях тертя сполук з вуглецем. Умови створення та властивості органічних сполук при адсорбції 
(СОП), елементоорганічних сполук (ЕОП), та металоорганічних комплексів (МОК). 

Зміна реологічних і антифрикційних властивостей змащувального матеріалу в стаціонар-
них та нестаціонарних умовах тертя. Закономірності зношування конструкційних матеріалів 
при змащуванні вузла тертя мастильними матеріалами з поліфункціональними присадками та 
добавками.  

 
          Тема 1.5. Механізми формування граничних шарів мастильного матеріалу при терті. 

Процеси фізико–хімічної взаємодії мастильних компонентів з активованими в процесі те-
ртя поверхневими шарами. Будова граничних змащувальних шарів. Ковалентні, іонні, металеві 
та Ван–дер–Ваальсові сили взаємодії. Фізична адсорбція, хемосорбція, трибохімічні реакції. 

 
Тема 1.6. Змащувальна дія поверхнево-активних речовин (ПАР). 
Формування фізично-адсорбованих шарів. Механізм змащувальної дії ПАР. Практичне 

використання змащувальної дії ПР в елементах трибосистем. 
. Металографічні дослідження металу. Вплив мастильного матеріалу на зміну градієнту 

механічних властивостей поверхневих шарів металу по глибині. Вплив мастильного матеріалу 
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на процеси зміцнення – знеміцнення поверхневих шарів металу при напрацюванні.  
 
Тема 1.7. Змащувальна дія хімічно-активних речовин (ХАР). 
Хімічні реакції в зоні контакту та самоорганізація трибо систем. Вплив мастильного мате-

ріалу на деформаційні процеси і структурно-фазові перетворення в поверхневих шарах металу 
при терті. Зносостійкість контактних поверхонь. Механізми утворення вторинних структур. 
Структурна пристосованість контактних поверхонь. 

 
Тема 1.8. Змащувальна дія хемосорбційних плівок. 
Вплив умов на поверхні контакту трибосполучень (температури, швидкості, навантажен-

ня) на формування хемосорбційних плівок. Механізм змащувальної дії хемосорбційних плівок. 
Практичне використання змащувальної дії хемосорбційних плівок в елементах трибосистем. 

Вплив навантажувальних, швидкісних та температурних параметрів на кінетику зміни 
триботехнічних характеристик мастил. 

 
Тема 1.9. Методи дослідження товщини мастильних шарів. 

Переваги та недоліки рентгенівського, магнітного, інтерференційного, люмінесцентного, 
тензометричного та електричних (опору, ємності, пробою, падіння напруги) методів вимірю-
вання товщини мастильного шару в фрикційному контакті. Метод вимірювання падіння напру-
ги у режимі нормального тліючого розряду (метод ВПН у режимі НТР). Гідро- та негідродина-
мічні складові мастильного шару. Особливості формування мастильного шару в нестаціонарних 
умовах тертя. Установки для триботехнічних досліджень. 
 

Тема 1.10. Особливості фізико-хімічних процесів при неусталених режимах тертя. 
Вплив умов нестаціонарності: динамічного (пуски-зупинки), температурного (нагріван-

ня-охолодження) та реверсивного тертя на фізико-хімічні процеси на поверхні контакту трибо-
систем.  
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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
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ог
о 

Л
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ц
ії 

Л
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. 
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н
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тя

 

С
Р

С
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Процеси фізико-хімічної механіки в елементах трибологічних систем»    

1.1 Основні положення фізико-хімічної теорії 
поверхневих явищ. 
 

4 семестр 4 семестр 

16 2 4 10 13 1 - 12 

1.2 Адсорбція, основні поняття та види. 
 

14 2 2 10 13 1 – 12 

1.3 Хемосорбція 
 

16 2 4 10 15 1 2 
12 

1.4 Адсорбція вуглеводнів в елементах трибо-
логічних систем. 

14 2 2 10 13 1 – 
 

12 

1.5 Механізми формування граничних шарів 
мастильного матеріалу при терті. 
 

16 2 4 10 15 1 2 
12 

1.6 Змащувальна дія поверхнево-активних ре-
човин (ПАР). 
 

14 2 2 10 13 1 - 
 

12 

1.7 Змащувальна дія хімічно-активних речо-
вин (ХАР). 
 

16 2 4 10 14 1 1 
12 

1.8 Змащувальна дія хемосорбційних плівок. 
 

14 2 2 10 13 1 - 12 

1.9 Методи дослідження товщини мастильних 
шарів. 
 

8 2 1  5 13 1 - 12 

1.10 Особливості фізико-хімічних процесів при 
неусталених режимах тертя. 
 

16 2 4 10 13 1  12 

1.11 Модульна контрольна робота №1 6 – 1 5 - - - - 
1.12 Підсумкова семестрова контрольна робота - - - - 15 - 1 14 

Усього за модулем №1 150 20 30 100 150 10 6 134 
Усього за навчальною дисципліною 150 20 30 100 150 10 6 134 
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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 
Основні положення фізико-хімічної теорії поверхне-
вих явищ. 
 

4 семестр 4 семестр 

2 8 1 11 

1.2 
Адсорбція, основні поняття та види. 
 

2 
8 

1 11 

1.3 
Хемосорбція 
 

2 
8 

1 10 

1.4 
Адсорбція вуглеводнів в елементах трибологічних 
систем 

2 
8 

1 11 

1.5 
Механізми формування граничних шарів мастильно-
го матеріалу при терті. 
 

2 
8 

1 10 

1.6 
Змащувальна дія поверхнево-активних речовин 
(ПАР). 
 

2 
8 

1 11 

1.7 
Змащувальна дія хімічно-активних речовин (ХАР). 
 

2 
8 

1 10 

1.8 
Змащувальна дія хемосорбційних плівок. 
 

2 
8 

1 11 

1.9 
Методи дослідження товщини мастильних шарів. 
 

2 
3 

1 11 

1.10 
Особливості фізико-хімічних процесів при неуста-
лених режимах тертя. 
 

2 
8 

1 11 

Усього за модулем №1 20 75 10 107 
Усього за навчальною дисципліною 20 75 10 107 
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2.3. Лабораторні 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 

Метод оцінки складових змащувального шару в ло-
кальному контакті зубчатих передач 
 
 

4 семестр 4 семестр 

4 
2 

- 1 

1.2 
Вплив присадок на показники якості змащувальної 
дії мастильних матеріалів в процесі припрацювання 
зубчатих передач 

2 
2 

– 1 

1.3 
Оцінка шорсткості поверхні в зоні контакту дета-
лей машин 
 

4 
2 

2 2 

1.4 
Реологія змащувльного шару в локальному 
 контакті зубчастих передач. 

2 
2 

– 1 

1.5 
Процеси формування мастильного шару при терті 
сталі по несталевим металевим поверхням 
 

4 
2 

2 2 

1.6 
Несівна спроможність змащувального шару редук-
торних масел з присадками 
 

2 
2 

- 1 

1.7  Методи вимірювання товщини мастильного шару.  4 2 1 2 

1.8 
Змащувальна дія олив з присадками при  нестаціо-
нарних режимах терття.  
 

2 
2 

- 1 

1.9 
Управління якістю та експлуатаційними властивос-
тями граничних змащувальних шарів у локальному 
контакті зубчастих передач. 

1  
2 

- 1 

1.10 
Фізико-хімічна модель механізму змащувальної дії 
присадок у локальному контакті зубчатих передач. 4 

2 
- 1 

1.11 Модульна контрольна робота №1 1 5 - – 
1.12 Підсумкова семестрова контрольна робота - - 1 14 
 Усього за модулем №1 30 25 6 27 
 Усього за навчальною дисципліною 30 25 6 27 

 
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 75 107 
2. Підготовка до практичних занять 20 13 
3. Підготовка до модульної контрольної роботи 5 - 
4. Підсумкова семестрова контрольна робота - 14 

Усього за навчальною дисципліною 100 134 
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    2.4.1. Перелік питань для підготовки до диференційованого заліку. 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до диференційованого заліку, розробля-
ються провідними викладачами, затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться 
до відома аспірантів. 
 

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. Кузьменко А.Г. Контакт, трение и износ смазанных поверхностей: монография 
/А.Г.Кузьменко, А.В.Дыха. – Хмельницкий: ХНУ, 20007. – 344 с. 

3.2.4. Шевеля В.В., Олександренко В.П. Трибохимия и реология износостойкости: моног-
рафия. / В.В. Шевеля, В.П. Олександренко. - Хмельницкий: ХНУ, 2006. - 278 с. 

 
 
Допоміжна література  
3.2.5 Дослідження зносоконтактної взаємодії змащених поверхонь тертя : монографія / А. 

Г. Кузьменко, О. В. Диха. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 184 с. 
          3.2.6.  Мельник В.Б.  Смазочное действие масел с карбонофторидными присадками при 
нестационарных режимах трения / В.Б.Мельник, Р.Г Мнацаканов,      В.П. Федина // Проблеми 
тертя та зношування: зб. наук. праць.- К: НАУ, 2007.- №47.- С. 250-267.                                                             
          3.2.7. Мельник В.Б. Фізико-хімічна модель механізму змащувальної дії присадок у лока-
льному контакті зубчатих передач..// Modern methods, innovations and experience of practical ap-
plication in the field of technical sciences December 27-28, 2017. – Radom, Republic of Poland: 2017. 
- C. 126-130  International research and practice conference. 
          3.2.8. Лысиков Е.Н. Надмолекулярные структуры жидких смазочных сред и их влияние на 
износ технических систем [Монография] / Е.Н. Лысиков, В.Б. Косолапов, С.В. Воронин. – Ха-
рьков: ЭДЭНА, 2009. – 274 с. 

 
 
3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
3.3.1. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/2479/1/1_Shevelia.pdf 
3.3.2. https://kc.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/11/2020/09/Pidruchnyk-Sirenko.pdf 
3.3.3. Методичні розробки кафедри (в електронному вигляді). 
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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 лабораторних заняттях  

2 семестр 2 семестр 

4б×10=40 
(сумарна) 

6б×3 = 18 
(сумарна) 

Виконання завдань на знання теоретичного матері-
алу 

24 (сумарна) 18 (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 
Диференційований залік 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 
4 6 22-24 16-18 22-24 22-24 Відмінно 
3 5 19-21 14-15 19-21 19-21 Добре 

2,5 4 16-18 11-13 16-18 16-18 Задовільно 
менше 

2,5 
менше 4 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. 
 


