




 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Трибологія полімерних матеріалів» 

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 ............................................................................................. 7 

2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг .......................................................................................... 8 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота аспіранта, її зміст та обсяг .................................................. 8 

2.4.1. Перелік питань для підготовки до диференційованого заліку ( ЗФН) ……………………....9 

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ........................................................................... 9 

3.1. Методи навчання .............................................................................................................................. 9 

3.2. Рекомендована література (базова і допоміжна) .......................................................................... 9  

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

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



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Трибологія полімерних матеріалів» 

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 основою сукупності знань, що вдосконалюють і поглиб-

люють інженерну підготовку у фахівця галузі в області трибології та використання полімерних 
матеріалів та композитів на їх основі в триботехнічних системах різного експлуатаційного при-
значення; вирішення прикладних питань ефективного застосування  полімерних матеріалів та їх 
композитів задля підвищення зносостійкості триботехнічних систем шляхом обґрунтованого 
вибору типу матриці, модифікаторів полімерного композиту та їх співвідношення в композиті; 
формують комплексний підхід фахівця в галузі механічна інженерія з питань підвищення на-
дійності та ресурсу трибосистеми з позиції раціонального вибору матеріалів вузла тертя. 

 
Метою викладання дисципліни є формування систематичних знань, умінь і навичок в га-

лузі трибології полімерних матеріалів та композитів на їх основі; освоєння методології дослі-
дження трибологічних процесів, що відбуваються при фрикційній взаємодії,  специфіку та від-
мінності, що мають місце при терті полімерних матеріалів, освоєння методології дослідження 
структури, фізичних і трибологічних властивостей полімерів і багатокомпонентних полімерних 
систем.  

 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- ознайомлення з процесами які виникають при фрикційному контакті елементів трибо-

пари; 
- ознайомлення з основними видами триботехнічних матеріалів; 
- ознайомлення з основними видами полімерів та композитів на їх основі, які використо-

вуються в вузлах тертя; 
- ознайомлення з методами модифікування полімерів; 
- оволодіння основними фізико-хімічними закономірностями, які протікають в фрикцій-

ному контакті за участі полімерних матеріалів; 
- опанування основними методами визначення трибологічних властивостей полімерів та 

композитів; 
- ознайомлення з методами аналітичних досліджень задля визначення трибологічних 

властивостей полімерів та композитів і ресурсу трибосистем за участі полімерних матеріалів.  
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен набути наступні компе-

тентності: 
- здатність до аналізу та синтезу закономірностей протікання фізико-хімічних процесів в 

фрикційному контакті за участі полімерних матеріалів; 
- здатність аналізувати масиви наукових даних щодо впливу типу матриці та модифікато-

рів різної хімічної природи на структуру та властивості полімерних композитів; 
- здатність визначати необхідні засоби і методи для виконання дослідження, визначати не-

обхідні ресурси (матеріальні і нематеріальні) для проведення дослідження. 
- знаходити рішення, які дозволять розв’язати поставлені прикладні завдання щодо ефек-

тивного застосування  полімерних матеріалів та їх композитів задля підвищення зносостійкості 
триботехнічних систем шляхом обґрунтованого вибору типу матриці, модифікаторів полімер-
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ного композиту та їх співвідношення в композиті; 
- вміти аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично 

оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення щодо вибору типу матриці та 
модифікаторів різної хімічної природи для їх ефективного застосування  в вузлах тертя. 

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

«Трибологія і інженерія поверхні», «Триботехніка та основи надійності машин», «Обладнання і 
методи трибологічних досліджень» та є базовою для проведення науково-дослідної роботи ас-
пірантом. 

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

з одного навчального модуля №1 «Трибологія полімерних матеріалів», який є логічно заве-
ршеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає про-
ведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

 
Модуль 1. Трибологія полімерних матеріалів. 
Тема 1.1. Трибологічні системи 
Загальна характеристика трибологічних систем. Контактна взаємодія, адгезія і деформа-

ція. Дифузійні процеси при терті. Теплові і трибоелектричних процеси. Трибохімічні процеси. 
Трибофізіка процесу зношування. Будова і структура елементів трибосистем. 

Тема 1.2. Триботехнічні матеріали  
Антифрикційні матеріали. Фрикційні матеріали. Зносостійкі матеріали. Ущільнювальні 

матеріали  

Тема 1.3. Основні види полімерних матеріалів та композитів 
Класифікація полімерних матеріалів. Класифікація композиційних матеріалів (КМ) за ма-

теріалом матриці (матеріалознавчий принцип). Класифікація КМ за геометрією армуючих еле-
ментів. Класифікація КМ за структурою і розташуванням компонентів. Класифікація матричних 
КМ по схемі армування (конструкційний принцип). Класифікація КМ за методами отримання 
(технологічний принцип). Класифікація КМ за призначенням (експлуатаційний принцип) 

Тема 1.4. Основні характеристики матричних матеріалів та наповнювачів. 
Металеві матриці. Полімерні матриці. Термореактивні полімери. Термопластичні поліме-

ри. Еластомери. Керамічні матриці. Дисперсні наповнювачі. Волокнисті наповнювачі. Листові 
наповнювачі. Об'ємні наповнювачі. Скляні волокна. Вуглецеві волокна. Борні волокна. Органі-
чні волокна. Об'єднання зміцнюючих елементів 

Тема 1.5. Класифікація та особливості властивостей полімерних композиційних ма-
теріалів (ПКМ). 

Фізико-механічні властивості ПКМ. Вплив фазової структури полімерного композиційно-
го матеріалу на його властивості. Вміст наповнювача в ПКМ. Розмір і форма дисперсних части-
нок в ПКМ. Міжфазна взаємодія 

Тема 1.6. Створення полімерних матеріалів тріботехнічного призначення. 
Технологія отримання полімерних композиційних матеріалів. Особливості модіфікування 

полімерів. Технологія введення наповнювача. Введення пластифікаторів в полімери. Проблеми 
суміщення матриці з наповнювача різного складу, морфології та фракцій. 

Тема 1.7. Методи дослідження полімерів і полімерних композиційних матеріалів. 
Особливості застосування фізичних методів для вивчення структури і властивостей оліго-

мерів, полімерів, полімерних матеріалів і полімерних композитів. Методи обробки експеримен-
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тальних даних. Експериментальні методи дослідження. Теплофізичні методи. Оптична та елек-
тронна мікроскопія. Фізико-механічні методи. Руйнівні методи дослідження ПКМ. Динамічні 
методи. Особливості методів дослідження нанокомпозитів і їх інгредієнтів. 

Тема 1.8. Структурно-фазові перетворення і самоорганізація при терті полімерних 
композиційних матеріалів. 

Структурно-фазові перетворення при терті в ПКМ з дисперсними та волокнистими напов-
нювачами. Вплив контактного тиску і температури на структурно-фазові перетворення в ПКМ. 
Структурні перетворення при пластичній деформації ПКМ. Процеси самоорганізації ПКМ в 
умовах тертя. 

Тема 1.9. Термодинаміка процесів тертя і зношування металів і полімерів. 
Термодинамічний підхід в описі процесів тертя і зношування. Структура і механізм фор-

мування плівки фрикційного перенесення і дисипативних трибоструктур. Фізична модель про-
цесу тертя ПКМ з металами. Термодинамічна модель процесів тертя і зношування металополі-
мерної трибосистеми. 

Тема 1.10. Розрахункові методи досліджень для визначення трибологічніх властивос-
тей полімерів та композитів і ресурсу трибосистем за участю полімерних матеріалів. 

Розрахункові методи визначення треботехнічних параметрів. Математична модель зношу-
вання при терті ковзання металополімерних систем. Модифікація розрахункових методів для їх 
застосування для полімерних композицій. Аналітичні дослідження кінетики зношування мате-
ріалів при терті ковзання металополімерних систем. 

  
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
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о 

Л
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ії 
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н
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С
Р

С
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль №1 «Трибологія полімерних матеріалів» 

1.1 Трибологічні системи. 
4 семестр 4 семестр 

16 2 4 10 13 1 - 12 

1.2 Триботехнічні матеріали  14 2 2 10 13 1 – 12 

1.3 
Основні види полімерних матеріалів та 
композитів 

16 2 4 10 15 1 2 12 

1.4 
Основні характеристики матричних мате-
ріалів та наповнювачів 

14 2 2 10 13 1 – 12 

1.5 Класифікація та особливості властивостей 
полімерних композиційних матеріалів 

16 2 4 10 15 1 2 12 

1.6 Створення полімерних матеріалів тріботе-
хнічного призначення 

14 2 2 10 13 1 - 12 

1.7 Методи дослідження полімерів і полімер- 16 2 4 10 14 1 1 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
них композиційних матеріалів 

1.8 Структурно-фазові перетворення і самоор-
ганізація при терті полімерних компози-
ційних матеріалів 

14 2 2 10 13 1 - 12 

1.9 Термодинаміка процесів тертя і зношуван-
ня металів і полімерів 

8 2 1 5 13 1 - 12 

1.10 Розрахункові методи досліджень для ви-
значення трибологічніх властивостей по-
лімерів та композитів і ресурсу трибосис-
тем за участю полімерних матеріалів 

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 

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 Трибологічні системи. 
4 семестр 4 семестр 
2 8 1 11 

1.2 Триботехнічні матеріали  2 8 1 11 

1.3 Основні види полімерних матеріалів та композитів 2 8 1 10 

1.4 
Основні характеристики матричних матеріалів та 
наповнювачів 

2 8 1 11 

1.5 
Класифікація та особливості властивостей полімер-
них композиційних матеріалів 

2 8 1 10 

1.6 
Створення полімерних матеріалів тріботехнічного 
призначення 

2 8 1 11 

1.7 
Методи дослідження полімерів і полімерних компо-
зиційних матеріалів 

2 8 1 10 

1.8 
Структурно-фазові перетворення і самоорганізація 
при терті полімерних композиційних матеріалів 

2 8 1 11 

1.9 
Термодинаміка процесів тертя і зношування металів 
і полімерів 

2 3 1 11 

1.10 

Розрахункові методи досліджень для визначення 
трибологічніх властивостей полімерів та композитів 
і ресурсу трибосистем за участю полімерних матері-
алів 

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. 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 Трибологічні системи. 
4 семестр 4 семестр 
4 2 - 1 

1.2 Триботехнічні матеріали  2 2 – 1 

1.3 Основні види полімерних матеріалів та композитів 4 2 2 2 

1.4 Основні характеристики матричних матеріалів та 
наповнювачів 

2 2 – 1 

1.5 Класифікація та особливості властивостей полімер-
них композиційних матеріалів 

4 2 2 2 

1.6 Створення полімерних матеріалів тріботехнічного 
призначення 

2 2 - 1 

1.7 Методи дослідження полімерів і полімерних ком-
позиційних матеріалів 

4 2 1 2 

1.8 Структурно-фазові перетворення і самоорганізація 
при терті полімерних композиційних матеріалів 

2 2 - 1 

1.9 Термодинаміка процесів тертя і зношування мета-
лів і полімерів 

1 2 - 1 

1.10 

Розрахункові методи досліджень для визначення 
трибологічніх властивостей полімерів та компози-
тів і ресурсу трибосистем за участю полімерних 
матеріалів 

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. Трибологія: підручник / М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, М.І. Пашечко, Є.В. Корбут 

– К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2009. – 410 с. 
3.2.2. Фізико-хімія полімерів: підруч. /Л. Д. Масленікова, С.В. Іванов, Ф.Г. Фабуляк, 3.В. 

Грушак. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 312 с. 
3.2.3. Полімерні  композиційні  матеріали в  ракетно-космічній  техніці  / [Є.О.Джур, 

Л.Д.Кучма, Т.А.Манько та ін.] / - К.: Вища освіта, 2003. - 399 с.. 
3.2.4. Polymer composites. Vol. 1 / edited by S. Thomas, J. Kuruvilla, S. K. Malhotra, K. Goda, 

M. S. Sreekala. - Weinheim: Wiley, 2012. - 829 p. 
Допоміжна література 
3.2.5 Буря О. І. Полімерні композитні матеріали з дисперсними і волокнистими наповню-

вачами / О.І. Буря, О. Ю. Кузнецова // Композитные. материалы. - 2012. - Т. 6, № 1. -  С. 3-18. 
3.2.6. Галицька. М.А. Джурка Г.Ф., Полімерні композиційні матеріали. Посібник - Полта-

ва, 2008 – 58 с. 
3.2.7. Чернець М. В., Кіндрачук М. В., Корнієнко А. О., Гловин М.А. Про методи розраху-

нку зношування і довговічності металевих, металополімерних та полімерних зубчастих передач 
/ Проблеми тертя та зношування, 2019. – № 3 (84).– C. 14-25 

3.2.8. 27. Влияние наполнителей-модификаторов на структуру и свойства компози-
ционных материалов на основе политетрафторэтилена (обзор) / Л. В. Носонова, А. Ф. Будник // 
Віник СумДУ. Технічні науки. - 2011. - № 1. - С. 134-138. 

3.2.9. Трение и износ материалов на основе полимеров : монография / В. А. Белый [и др.] ; 
Ин-т механики металлополимерных систем АН БССР. -Минск : Наука и техника, 1976. - 340 с. 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
3.3.1. 

https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpPHE00026/viewerType:toc/?hierarchy=kt003S10G1%2Bkt00
3S10H5 

3.3.2. https://www.researchgate.net/publication/269333978_Principles_of_Polymers-
An_Advanced_Book 

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. 
 


