
 
МІЖРЕГІОНАЛЬНА 

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
з дисципліни 

 
«НАДІЙНІСТЬ СКЛАДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ СИСТЕМ» 

 
(для бакалаврів) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИЇВ 2016 
 



 2 

Підготовлено доцентом кафедри адміністративного та медичного 

менеджменту Лопатенко Людмилою Олександрівною. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри бізнес-адміністрування, 

адміністративного та медичного  менеджменту (протокол №4 від 16 листопада 

2016 р.) 

 

Схвалено Вченою радою Інституту менеджменту та бізнесу ім. Б. 

Хмельницького ПрАТ «ВНЗ МАУП» (протокол №11 від 21 листопада 2016 р.) 

 

 

 

 

 

 

Лопатенко Л.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Надійність складних автомобільних систем» 

(для  бакалаврів) – К.: МАУП, 2015. - 28 с. 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи 

студентів містять пояснювальну записку, плани практичних занять, питання та 

завдання для вивчення тем, вказівки до виконання контрольної роботи, 

завдання для контрольних робіт, питання до заліку, список літератури. 

 

 

 

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2016 



 3 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Дисципліна «Надійність складних автомобільних систем» є однією з 

обов’язкових професійно-орієнтованих дисциплін при підготовці бакалаврів за 

напрямом 6.030601 «Менеджмент» та фаховим спрямуванням «Транспортний 

менеджмент і логістика», «Менеджмент у системах автосервісу». 

Головною метою самостійної роботи студентів є активізація 

систематичної роботи, індивідуалізація навчання, підвищення якості засвоєння 

навчальної дисципліни. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб озброїти 

студентів знаннями з теоретичних основ тертя та зношування транспортних 

систем; загальних відомостей з теорії надійності; з оцінювання показників 

надійності неремонтованих автомобільних систем; показників надійності 

ремонтованих автомобільних систем; показників довговічності автомобільних 

систем; показників ремонтопридатності; збережуваності машин і комплексних 

показників надійності. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних та 

професійних знань з питань підвищення надійності складних автомобільних 

систем в процесі їх експлуатації. 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основні поняття та визначення теорії надійності; 

- фактори, що впливають на тертя та зношуваність автомобільних систем; 

- існуючі (стандартизовані) плани спостережень (випробовувань); 

- загальні положення оцінки показників довговічності транспортних систем; 

- методи оцінки середнього ресурсу і середнього терміну служби машин; 

- способи підвищення надійності машин на стадії їх експлуатації. 

Після вивчення цього курсу студенти повинні вміти: 

- визначати джерела та причини змін первісних параметрів автомобільних 

систем; 
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- визначати характер зношування автомобільних систем від навантаження 

і відносного переміщення, види зношування; 

- оцінити показники надійності неремонтованих автомобільних систем; 

- провести оцінку показників надійності ремонтованих автомобільних 

систем;  

- визначати показники довговічності системи; 

- оцінити показники ремонтопридатності, збережуваності автомобільних 

систем і комплексних показників надійності. 

Дисципліна «Надійність складних автомобільних систем» вивчається 

шляхом читання лекцій та проведення практичних занять, самостійної роботи 

студентів. 

На лекціях викладаються теоретичні питання з надійності автомобільних 

систем; загальної теорії надійності; показники довговічності автомобільних 

систем; показники ремонтопридатності автомобілів та комплексні показники 

надійності. Практичне закріплення знань здійснюється в процесі проведення 

практичних занять. Самостійна робота активізує, індивідуалізує навчання, 

підвищує якість засвоєння дисципліни. 

Змістові модулі. 
Змістовий модуль І. Причини, характер втрати та умови забезпечення 

працездатності складних автомобільних систем  
Причини і характер втрати здатності виконувати свої функції машиною 

Основні положення теорії тертя та зношування 

Теоретичні основи тертя та зношування. 

Класифікація і характер видів зношування. 

Змістовий модуль 2. Надійність складних автомобільних систем 
Теоретичні основи надійності систем. 

Оцінка показників надійності неремонтованих автомобільних систем. 

Оцінка показників надійності ремонтованих автомобільних систем. 

Оцінка показників довговічності складних автомобільних систем. 

Оцінка показників ремонтопридатності, збережуваності машин і комплексних 

показників надійності 
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Міждисциплінарні зв’язки. Попередньо вивчаються такі фундаментальні 

і професійно-орієнтовані дисципліни як «Вища та прикладна математика», 

«Математична статистика», «Теорія ймовірності», «Мікроекономіка», «Основи 

менеджменту», «Операційний менеджмент», «Маркетинг», «Основи 

транспортної системи України», «Управління автосервісом». 

Вивчення дисципліни «Надійність складних автомобільних систем» 

передбачено паралельно з такими дисциплінами як «Управління персоналом», 

«Основи охорони праці», «Концептуальні засади сучасного менеджменту», 

«Транспортна логістика» та ін. 
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль І. Причини, характер втрати та умови забезпечення 

працездатності складних автомобільних систем 

Тема 1. Причини і характер втрати здатності виконувати свої функції 

машиною. 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом 

1. Джерела та причини змін первісних параметрів автомобільних систем. 

2. Аналіз процесів втрати машиною роботоздатності.  

3. Припустимі і неприпустимі види пошкоджень деталей і сполучень 

машини.  

4. Зміна властивостей та стану матеріалів, як причина втрати системою 

роботоздатності. 

Теми рефератів. 

1. Причини і джерела змін первісних параметрів складних автомобільних 

систем. 

2. Процеси втрати автомобільною системою роботоздатності. 

3. Види пошкоджень деталей і сполучень автомобільних систем. 

4. Причини змін властивостей та стану матеріалів деталей та агрегатів 

автомобільних систем. 

5. Роботоздатність складних автомобільних систем. 

Рекомендації до написання рефератів. 

При підготовці реферату слід: підібрати необхідну літературу і опрацювати 

її. Узагальнити вивчений матеріал, виділивши в ньому загальне і особливе; 

створити необхідну ілюстрацію, аргументацію, викласти особисті міркування з 

даної теми, власне бачення проблеми, її конструктивне вирішення. 
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Питання та завдання для вивчення теми. 

1. Назвіть наслідки від зміни первісних параметрів автомобільних систем 

при їх експлуатації. 

2. Розкрийте сутність категорії «роботоздатність» та її зв’язок з 

експлуатаційної якістю автомобільних систем. 

3. Поясніть від чого залежить експлуатаційна якість автомобільних систем. 

4. Розкрийте сутність категорії «несправність» та назвіть види 

несправностей автомобільних систем. 

5. Визначить, що забезпечує робото здатний стан автомобільних систем. 

Література: [2,3,6,11,13] 

 

Тема 2. Основні положення теорії тертя та зношування.  

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом 

1. Аналіз закономірностей, що характеризують зміни у матеріалах деталей 

машин.  

2. Поверхневий шар деталей та його параметри.  

3. Причини напруженого стану поверхневого шару деталей машин у 

процесі їх виробництва і експлуатації. 

4. Вплив ступеня зношеності деталей та вузлів автомобільних систем на їх 

техніко-експлуатаційні показники. 

Теми рефератів. 

1. Загальна класифікація зношування деталей та вузлів автомобільних 

систем. 

2. Фізико-хімічне старіння автомобільних систем. 

3. Основні причини напруженого стану поверхневого шару деталей 

автомобілю у процесі експлуатації.  

4. Зношеність деталей та вузлів автомобілів, їх види. 
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Питання та завдання для вивчення теми. 

1. Поясніть, що таке робото здатність автомобільних систем. 

2. Назвіть причини зниження робото здатності автомобільних систем. 

3. Поясніть, якою службою автотранспортного підприємства забезпечується 

робото здатність автомобілів. 

4. Методика аналізу закономірностей зміни у матеріалах деталей 

автомобілів. 

Література: [3,4,6,11,12] 

 

Тема 3. Теоретичні основи тертя та зношування 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом 

1. Фактори, що визначають характер тертя.  

2. Способи реалізації позитивного градієнта за умов граничного мастила.  

3. Фактори, що впливають на тертя та зношування.  

4. Зношування поверхонь у випадку механічної, хімічної та молекулярно-

механічної взаємодії поверхонь, що труться.  

Теми рефератів. 

1. Класифікація видів тертя. 

2. Сутність тертя спокою та тертя руху, навести приклади 

3. Тертя ковзання та кочення, навести приклади. 

4. Тертя без мастильного матеріалу і з мастильним матеріалом. 

5. Терміни, які використовують при оцінюванні явищ і процесів під час 

тертя. 

Питання та завдання для вивчення теми. 

1. Розкрийте сутність процесу тертя та назвіть його види. 

2. Назвіть види тертя, які найчастіше зустрічаються при роботі деталей та 

вузлів автомобільних систем. 

3. Несправність автомобіля та її різновиди. 



 9 

4. Назвіть основні види руйнувань, що призводять до неробочих 

(граничних) станів деталей автомобільних систем. 

5. Розкрийте сутність фізичного зношування автомобільних систем. 

Література: [4,6,11,12] 

 

Тема 4. Класифікація і характер видів зношування. 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом 

1. Загальна класифікація видів зношування.  

2. Класифікація механічного зношування.  

3. Кавітаційне зношування.  

4. Втомлювальне зношування.  

5. Зношування при фретингу.  

6. Корозійне зношування і його різновид.  

7. Молекулярно-механічне зношування (зношування при заїданні). 

Теми рефератів. 

1. Класифікація видів зношування 

2. Види механічного зношування. 

3. Корозійно-механічне зношування. 

4. Зношування внаслідок дії електричного струму.  

Питання та завдання для вивчення теми. 

1. Поясніть сутність статичного руйнування деталей автомобіля та наведіть 

приклади зі своєї практики. 

2. Поясніть  сутність процесу корозії деталей автомобільних систем і чим це 

супроводжується. 

3. сутність процесу втомлюваності деталей та її різновиди. 

4. поясніть сутність процесу спрацювання деталей автомобілів та наведіть 

приклади. 

5. Наведіть приклади механічного зношування деталей автомобіля. 

Література: [3,4,6,7,11,12] 
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Змістовний модуль ІІ. Надійність складних автомобільних систем. 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом 

Тема 5. Теоретичні основи надійності систем. 

1. Основні поняття та визначення теорії надійності.  

2. Визначення показників надійності систем з позиції математичної 

статистики й торії ймовірності.  

3. Існуючі (стандартизовані)плани спостережень (випробовувань). 

4. Властивості надійності автоматичних систем. 

Теми рефератів. 

1. Поняття та визначення теорії надійності автомобільних систем. 

2. Властивості надійності автомобільних систем. 

3. Безвідмовність автомобільних систем. 

4. довговічність автомобільних систем. 

5. Ремонтопридатність автомобільних систем. 

6. Збереженість автомобільних систем. 

Література: [3,4,6,11,12] 

 

Тема 6, 7 Оцінка показників надійності неремонтованих та 

ремонтованих автомобільних систем. 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом 

1. Оцінка безвідмовної роботи автомобільних систем.  

2. Оцінка середнього напрацювання на відмову автомобільної системи.  

3. Оцінка інтенсивності відмов.  

4. Оцінка гама-відсоткового напрацювання на відмову. 

5. Параметр потоку відмов. 

Теми рефератів. 

1. Методи оцінювання і розрахунку надійності автомобільних систем. 

2. Показники безвідмовності, ймовірність безвідмовної роботи 

автомобільної системи. 
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3. Середнє напрацювання на відмову, інтенсивність відмови, параметр 

потоку відмов, автомобільних систем. 

Інформаційні данні для визначення деяких показників безвідмовності в 

статистичній формі. 

 

 

Задачі до теми: 

Задача 1. 

На випробуванні було 10 елементів автомобіля. В інтервалі 10 тис. км 

пробігу відмовили три елементи. Визначити ймовірність безвідмовної роботи 

елементів автомобіля. 
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Задача 2. 

На момент пробігу автомобілем 10 тис. км на випробуванні було 10 

елементів його. Через 5 тис. км залишилось шість справних елементів 

автомобіля. Визначити інтенсивність потоку відмов автомобіля в інтервалі 

пробігу 5 тис. км після 10 тис. км його пробігу. 

Задача 3. 

На випробуванні було 10 елементів автомобіля. Вони вийшли з ладу на 

таких пробігах, тис. км: 5; 4; 3; 10; 11; 15; 7; 8; 9; 5. Визначити середнє 

напрацювання до відмови елемента автомобіля. 

Задача 4. 

На випробуванні було п'ять елементів автомобіля. Протягом 3 тис. км 

пробігу відмовили два елементи. Визначити параметр потоку відмов в 

інтервалі пробігу 3 тис. км. 

Задача 5. 

На випробуванні було три елементи автомобіля. Перший елемент 

вийшов з ладу на пробігу 5 тис. км, потім був відновлений і знову відмовив 

на пробігу 3 тис. км, відновлений знову. Другий елемент відмовив на 

пробігу 9 тис. км, потім відновлений. Третій відмовив на пробігу 11 тис. км, 

був відновлений, і автомобіль працював далі. Визначити середнє 

напрацювання на відмову елементів автомобіля. 

Література: [2,3,4,7,12,13] 

 

 

Тема 8. Оцінка показників довговічності складних автомобільних 

систем 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом 

1. Загальні положення довговічності систем.  

2. Призначений ресурс і призначений термін служби системи.  
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3. Оцінка середнього ресурсу і середнього терміну служби автомобільних 

систем.  

4. Оцінка гама-відсоткового ресурсу автомобільних систем. 

Теми рефератів. 

1. Основні показники довговічності автомобільних систем. 

2. Призначений ресурс і призначений термін служби автомобільної 

системи. 

3. Показник гама-відсоткового напрацювання на відмову автомобільної 

системи. 

Питання та завдання для вивчення теми. 

1. Поясніть що таке «термін служби» і «ресурс» автомобільної системи. 

2. Поясніть сутність категорії «призначений ресурс» і наведіть приклад. 

3. Наведіть методику визначення гама-відсоткового напрацювання на 

відмову вузла автомобільної системи. 

4. Запропонуйте шляхи підвищення надійності автомобільної системи. 

 

Література: [4,6,7,12,13]. 

 

Тема 9. Оцінка показників ремонтопридатності, збережуваності 

машим і комплексних показників надійності 

Заняття проводяться у формі семінару за таким планом 

1. Інтенсивність відновлення.  

2. Середня трудомісткість відновлення.  

3. Середній термін збережуваності.  

4. Гама-відсотковий термін збережуваності.  

5. Оцінка комплексних показників надійності.  

6. Способи підвищення надійності автомобільних систем на стадії їх 

експлуатації. 
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Теми рефератів. 

1. Показники ремонтопридатності та збереженості автомобільних систем. 

2. Комплексні показники надійності автомобільних систем. 

3. Коефіцієнти оперативної готовності та технічного використання 

автомобільних систем. 

4. Коефіцієнти планового застосування та збереження ефективності 

автомобільних систем. 

Питання та завдання для вивчення теми. 

1. Моделі відмов автомобільних систем з урахуванням статистичних 

ймовірностей їх появи. 

2. Моделі оцінювання надійності автомобільних систем з урахуванням їх 

граничних станів. 

3. Обґрунтуйте періодичність технічного обслуговування автомобільних 

систем з використанням експлуатаційної надійності. 

Література: [2,3,4,6,7,12]. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ТА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДАННІ, 

НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Терміни та визначення. 

Ефективність системи — ймовірніть того, що система виконає своє 

призначення в заданому інтервалі часу при роботі за певних умов. 

Ефективність системи (для одноразового пристрою, наприклад для 

автомобіля) — ймовірність того, що система (автомобіль) виконає своє 

призначення (здійснить перевезення), коли це знадобиться, працюючи в 

певних умовах. 

Надійність — ймовірність того, що система збереже працездатність 

принаймні впродовж заданого проміжку часу при використанні її в певних 

умовах. 

Надійність при виконанні завдання — ймовірність того, що за заданих 

умов система працюватиме так, як це передбачено конструкцією (тобто 

безвідмовно), впродовж всього періоду виконання завдання, якщо вона 

знаходилася в працездатному стані на початку вказаного періоду. 

Оперативна готовність — ймовірність того, що у будь-який момент 

система або працює задовільно, або готова до роботи на вимогу в заданих 

умовах експлуатації, включаючи допустимий час попередження. Таким 

чином, основою для обчислення оперативної готовності є повний 

календарний час. 

Готовність — ймовірність того, що система працюватиме задовільно у 

будь-який момент в певних умовах експлуатації, прицьому під повним часом 

розуміється час роботи, час ремонту, організаційний час і час постачання. 

Внутрішня готовність — ймовірність того, що система працюватиме 

задовільно у будь-який момент в певних умовах експлуатації, прицьому 

даний час складається з часу роботи і часу ремонту. 
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Придатність конструкції — ймовірність того, що система виконає 

завдання при роботі відповідно до технічних умов. 

Відновлюваність (обслуговування) — ймовірність того, що при 

обслуговуванні за певних умов несправна система буде доведена до стану 

працездатності за заданий повний час перерви в роботі. 

Ремонтоздатність — ймовірність того, що несправна система буде 

доведена до стану працездатності за заданий час ремонту. 

Ремонтопридатність — ступінь трудності або простоти виконання 

ремонту. Ремонтопридатність визначається як ступінь простоти або 

складності виконання ремонту системи. Таким чином, ремонтопридатність 

сама по собі не є тимчасовою категорією,  хоча і має великий вплив на 

фактичний час виконання ремонту: чим краще ремонтопридатність, тим 

коротший час виконання ремонту.  

Випадкова величина - це величина, яка може прийняти те або інше 

значення, невідомо яке саме. 

Множиною називається сукупність об'єктів, кожен з яких має певну 

властивість, яку можна покласти в основу визначення будь-якого об'єкту  

множини.  Окремі об'єкти множини називаються елементами множини. 

Напрацювання на відмову- це показник який використовується для 

оцінки надійності невеликої вибірки елементів, що випробовуються при 

певному навантаженні до повної відмови всієї вибірки. Закон розподілу 

напрацювання на відмову, що отримуємо при цьому, дає можливість 

визначити ресурс елементів системи. 

Інтенсивність відмов - це показник який застосовується для елементів 

системи. Він є ймовірністю відмови невідновного елементу в одиницю часу 

після даного моменту часу за умови, що до цього моменту відмови не було.  

Середній час між відмовами - це показник який застосовується при 

оцінці надійності системи. Він відображає середній час між відмовами для 
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періоду нормальної експлуатації, коли діє експоненціальний закон розподілу 

часу безвідмовної роботи і ще не настав граничний стан, що визначає 

довговічність. 

 Середній час до першої відмови - визначається тоді коли окремі елементи 

системи, знаходяться в важкодоступних  місцях для обслуговування. 

Важливим показником в цих випадках є середній час. Цей показник 

ідентичний використовуваному у ряді випадків середньому напрацюванню на 

відмову. 

Ресурс – це напрацювання, при якому інтенсивність відмови досягає 

подвоєного значення зворотної величини середнього часу між відмовами.  

Період постійної інтенсивності відмов. Складна система містить 

елементи з різними ресурсами, має декілька періодів постійної інтенсивності 

відмов. Численні заміни елементів і ремонти призводять до «перемішування» 

елементів з різними законами розподілу ресурсу; після кожного такого 

ремонту нове постійне значення інтенсивності відмов, як правило, стає дещо 

більше попереднього.  

Середній період постійної інтенсивності відмов – це зворотня величина 

середньої інтенсивності відмов системи яку отримуємо після проведення 

деякого числа замін елементів і ремонтів. 

 Середній час між профілактиками -це величина є середнім інтервалом 

часу між профілактичними обслуговуваннями з метою усунення або 

попередження несправностей 

Для визначення показників надійності застосовують статистичний апарат 

математичної статистики і теорії імовірності. Випадкова величина буде 

повністю описана з імовірнісної точки зору, якщо точно вказати, яку 

імовірністю вона має. Тобто, якщо ми встановимо закон розподілу. 

Закон розподілу випадкової величини є будь-яке співвідношення, яке 

встановлює зв'язок між значеннями випадкової величини і відповідаючими їм 
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ймовірностям. Для кількісної характеристики неперервної випадкової 

величини використовують функцію розподілу. Ця функція отримала назву 

інтегральної функції розподілу або інтегрального закону розподілу.  

Вона також отримала назву „диференціальної функції розподілу" або 

„диференціального закону розподілу". Тобто кожний закон розподілу є деяка 

функція, яка описує випадкову величину з імовірнісної точки зору. При 

визначенні випадкових величин (у тому числі показників надійності) часто 

достатньо знати числові характеристики розподілу тієї чи іншої випадкової 

величини.  

Характеристики, які розраховані за значеннями випадкової величини, 

дістали назву статистичних характеристик, а значення, які знайдені за 

теоретичними законами розподілу - параметрів розподілу. Основними 

статистичними характеристиками випадкових величин є: 

- середня арифметична і середня зважена величина; 

- математичне сподівання; 

- дисперсія; 

- середнє квадратичне відхилення; 

- мода; 

- медіана; 

- коефіцієнт варіації. 

Середнє значення характеризує центр групування значень 

випадкової величини. 

Математичне сподівання - це сума добутків усіх можливих 

значень випадкової величини та імовірності усіх значень. 

Дисперсія випадкової величини є характеристика розсіювання 

значень випадкової величини в околі її математичного сподівання. 

Саме слово „дисперсія" означає „розсіювання". Дисперсія має 

розмірність квадра випадкової величини. 
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Середнє квадратичне відхилення  є корінь квадратний із дисперсії і має 

розмірність випадкової величини. Тому дисперсія зручніше. 

Модой випадкової величини називається її найбільш імовірне значення, 

тобто це значення дискретної випадкової величини, яке відповідає 

найбільшій ординаті полігона розподілу випадкової величини. 

Медіана - це середнє значення емпіричної сукупності, відносно якої 

сукупність поділяється на дві рівні частини. 

У разі симетрії розподілу медіана збігається з модою і математичним 

очікуванням. Крім характеристик положення визначаються також ряд 

характеристик, кожна з яких описує ту чи іншу властивість розподілу. В 

якості таких характеристик частіше всього використовують так звані 

моменти. 

Поняття моменти у механіці (статичні моменти, моменти інерції, тощо). 

У теорії імовірностей для описання основних властивостей розподілу 

випадкової величини використовують - початкові і центральні моменти. 

Перший початковий момент - це математичне очікування випадкової 

величини, а початковий момент порядку випадкової величини (наприклад І) 

називається математичне очікування ступеня цієї випадкової величини. 

Центральним моментом  порядку випадкової величини називається 

математичне очікування ступеня відповідної центрованої випадкової 

величини. 

Центрована випадкова величина - це відхилення випадкової величини від 

її математичного очікування. Центральний момент першого порядку дорівнює 

нулю. 

Другий центральний момент використовується для характеристики 

асиметрії (зкошеності) розподілу. 

Четвертий центральний момент використовується для характеристик так 

званої „крутості" (гостовершинності або плосковершинності) 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за  першою літерою свого 

прізвища (див. табл.) 

 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту контрольної роботи 
А, Б, В 1 

Г, Д, Е, Є 2 
Ж, З, І 3 
Й, К, Л 4 
М, Н, О 5 
П, Р, С 6 
Т, У, Ф 7 
Х, Ц, Ч 8 
Ш, Щ 9 
Ю, Я 10 

 

Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального 

процесу й активною формою самостійної роботи студентів. 

Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати здобуті в 

процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 

працювати з навчальною, спеціалізованою літературою, законодавчими актами 

та статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання і набуті 

навички на практиці. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 

(комп’ютерний набір – 14-кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Всі 

сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Обов’язковою умовою 

написання роботи є зміст, що містить питання завдання із зазначенням 

сторінок, вступ та висновки, які повинні відображати власне ставлення 

студента до матеріалу, який вивчається, безпосередньо відповідати на питання 

без розриву сторінки та з зазначенням посилань на літературні джерела, а 

також список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Поясніть причини і джерела змін первісних параметрів і причини втрат 

машинами працездатності. 

2. Поняття про абразивне, газо- і гідро абразивне зношування. 

3. Поясніть вплив експлуатаційних матеріалів на зміну технічного стану. 

Варіант 2 

1. Поясніть, що таке припустимі і неприпустимі види пошкоджень деталей і 

сполучень. Причини і характер зміни властивостей матеріалів деталей. 

2. Поняття про ерозійне, газо- і гідро ерозійне зношування. 

3. Поясніть вплив якості водіння на технічний стан транспортних засобів. 

Варіант 3 

1. Назвіть причини втрати машинами працездатності. 

2. Поняття про зношування від втомленості. 

3. Надійність взагалі та експлуатаційна надійність. 

Варіант 4 

1. Назвіть припустимі види пошкоджень деталей і сполучень. 

2. Поняття про зовнішні, внутрішні і вихідні фактори 

3. Поясніть, що таке ремонтований і не ремонтований об’єкти, 

відновлювальний і не відновлювальний об’єкти 

Варіант 5 

1. Назвіть неприпустимі види пошкоджень деталей і сполучень. 

2. Поясніть сутність кавітаційного зношування. 

3. Поясніть, що таке «термін служби» і «ресурс». 
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Варіант 6 

1. Зміни властивостей та стану матеріалів у процесі експлуатації машин. 

2. Поясніть вплив структури і температури на швидкість та інтенсивність 

зношування. 

3. Назвіть і поясніть властивості надійності. 

Варіант 7 

1. Загальна класифікація зношування. 

2. Поясніть вплив експлуатаційних факторів на характер і інтенсивність 

зношування. 

3. Поясніть, що таке безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та 

збереженість. 

Варіант 8 

1. Сутність механічного зношування. 

2. Види зношування при хімічній та молекулярній взаємодії поверхонь, що 

труться. 

3. Одиничні та комплексні показники надійності. 

Варіант 9 

1. Поясніть корозійно-механічне зношування і її різновид. 

2. Поясніть вплив конструкторсько-технологічних факторів на надійність 

машин. 

3. Параметричні і непараметричні методи оцінки надійності. 

Варіант 10 

1. Зношування при дії електричного струму. 

2. Поясніть вплив дорожніх, природно-кліматичних та транспортних умов на 

надійність та паливну економічність. 

3. Назвіть, якими властивостями та показниками оцінюється ремонтовані і 

неремонтовані об’єкти. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Поясніть причини і джерела змін первісних параметрів і причини втрат 

машинами працездатності. 

2. Поясніть, що таке припустимі і неприпустимі види пошкоджень деталей і 

сполучень. Причини і характер зміни властивостей матеріалів деталей. 

3. Назвіть причини втрати машинами працездатності. 

4. Назвіть припустимі види пошкоджень деталей і сполучень. 

5. Назвіть неприпустимі види пошкоджень деталей і сполучень. 

6. Зміни властивостей та стану матеріалів у процесі експлуатації машин. 

7. Загальна класифікація зношування. 

8. Сутність механічного зношування. 

9. Поясніть корозійно-механічне зношування і її різновид. 

10. Зношування при дії електричного струму. 

11. Поняття про абразивне, газо- і гідро абразивне зношування. 

12. Поняття про ерозійне, газо- і гідро ерозійне зношування. 

13. Поняття про зношування від втомленості. 

14. Поняття про зовнішні, внутрішні і вихідні фактори. 

15. Поясніть сутність кавітаційного зношування. 

16. Поясніть вплив структури і температури на швидкість та інтенсивність 

зношування. 

17. Поясніть вплив експлуатаційних факторів на характер і інтенсивність 

зношування. 

18. Види зношування при хімічній та молекулярній взаємодії поверхонь, що 

труться. 

19. Поясніть вплив конструкторсько-технологічних факторів на надійність 

машин. 
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20. Поясніть вплив дорожніх, природно-кліматичних та транспортних умов на 

надійність та паливну економічність. 

21. Поясніть вплив експлуатаційних матеріалів на зміну технічного стану. 

22. Поясніть вплив якості водіння на технічний стан транспортних засобів. 

23. Надійність взагалі та експлуатаційна надійність. 

24. Поясніть, що таке ремонтований і не ремонтований об’єкти, 

відновлювальний і не відновлювальний об’єкти. 

25. Поясніть, що таке «термін служби» і «ресурс». 

26. Назвіть і поясніть властивості надійності. 

27. Поясніть, що таке безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та 

збереженість. 

28. Одиничні та комплексні показники надійності. 

29. Параметричні і непараметричні методи оцінки надійності. 

30. Назвіть, якими властивостями та показниками оцінюється ремонтовані і не 

ремонтовані об’єкти. 

31. Назвіть та поясніть шляхи і методи підвищення надійності систем. 

32. Розкрийте поняття оборотних і необоротних процесів, які відбуваються в 

машині під час її використання. 

33. Поділ процесів, що відбуваються в системі за швидкістю їх протікання. 

34. Поняття про допустимі і недопустимі пошкодження. 

35. Поняття про формування поверхневого шару деталей, що труться, його 

властивості і зміна в процесі експлуатації. 

36. Поняття про геометричні параметри поверхневого шару. 

37. Дефект і причини його появи. 

38. Поняття про напруженість поверхневого шару деталей. 

39. Наклеп і його вплив на зносостійкість. 

40. Поняття про будову поверхневого шару. 

41. Поняття про внутрішнє і зовнішнє тертя. 
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42. Поняття про тертя кочення, ковзання і тертя кочення з проковзуванням. 

43. Поняття про тертя з мастильним матеріалом і без мастильного матеріалу. 

44. Поняття про силу, коефіцієнт тертя та швидкість і інтенсивність 

зношування. 

45. Поняття про припрацьованість, схоплювання, заїдання і задир. 

46. Поняття про молекулярно-механічну теорію тертя. 

47. Вплив факторів, що визначають характер тертя. 

48. Вплив мастильного матеріалу на процес тертя. 

49. Поняття про тертя без зношування. 

50. Поясніть зміну властивостей поверхонь деталей, що труться у період 

припрацювання. 

51. Поясніть термін «справний, несправний і граничний стан», «відмова». 

52. Загальна класифікація відмов. 

53. Поясніть термін «конструктивні відмови», «виробничі відмови» і 

«експлуатаційні відмови». 

54. Поясніть надійність складних систем. 

55. Класифікація процесів старіння. 

56. Охарактеризуйте загальну класифікацію зношування. 

57. Поясніть види зношування. 

58. Поясніть вплив конструкторсько-технологічних, дорожніх, природно-

кліматичних та транспортних умов на надійність машин і їх паливну 

економічність. 

59. Поясніть вплив від якості водіння на технічний стан транспортних засобів. 

60. Параметричний і непараметричний методи оцінки показників надійності. 
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