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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». 

Розглядаються завдання дисципліни та її роль у підготовці фахівців з 

транспорту; теоретичні основи тертя та зношування транспортних систем; 

загальні відомості теорії надійності; показники надійності неремонтованих 

автомобільних систем; показники надійності ремонтованих автомобільних 

систем; показники довговічності автомобільних систем; показники 

ремонтопридатності; збережуваність 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; 

- визначати характер зношування автомобільних систем від навантаження і 

відносного переміщення, види зношування; 

- оцінити показники надійності неремонтованих автомобільних систем; 
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- 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. 

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. 

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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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Надійність складних автомобільних систем» 

 

№ 
з/п 

Назва модуля і теми 

       Змістовий модуль І. Причини, характер втрати та умови забезпечення 
працездатності складних автомобільних систем  

1. Причини і характер втрати здатності виконувати свої функції машиною 
2. Основні положення теорії тертя та зношування 
3. Теоретичні основи тертя та зношування. 
4. Класифікація і характер видів зношування. 

          Змістовий модуль 2. Надійність складних автомобільних систем 
5. Теоретичні основи надійності систем. 
6. Оцінка показників надійності неремонтованих автомобільних систем. 
7. Оцінка показників надійності ремонтованих автомобільних систем. 
8. Оцінка показників довговічності складних автомобільних систем. 
9. Оцінка показників ремонтопридатності, збережуваності машин і 

комплексних показників надійності 
            Всього годин: 81 
            Форма контролю: залік 
 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«Надійність складних автомобільних систем» 

Змістовий модуль І. Причини, характер втрати та умови забезпечення 

працездатності складних автомобільних систем 

Тема 1. Причини і характер втрати здатності виконувати свої функції 

машиною. 

Джерела та причини змін первісних параметрів автомобільною системою. 

Аналіз процесів втрати машиною роботоздатності. Припустимі і неприпустимі 

види пошкоджень деталей і сполучень машини. Зміна властивостей та стану 

матеріалів, як причина втрати системою роботоздатності. 

Рекомендована література: [2,3,6,11,13] 

 

Тема 2. Основні положення теорії тертя та зношування.  

Аналіз закономірностей, що характеризують зміни у матеріалах деталей 

машин. Поверхневий шар деталей та його параметри. Причини напруженого 
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стану поверхневого шару деталей машин у процесі їх виробництва і 

експлуатації. 

Рекомендована література: [3,4,6,11,12] 

 

Тема 3. Теоретичні основи тертя та зношування 

Фактори, що визначають характер тертя. Способи реалізації позитивного 

градієнта за умов граничного мастила. Фактори, що впливають на тертя та 

зношування. Зношування поверхонь у випадку механічної, хімічної та 

молекулярно-механічної взаємодії поверхонь, що труться.  

Рекомендована література: [4,6,11,12] 

 

Тема 4. Класифікація і характер видів зношування. 

Загальна класифікація видів зношування. Класифікація механічного 

зношування. Кавітаційне зношування. Втомлювальне зношування. Зношування 

при фретингу. Корозійне зношування і його різновид. Молекулярно-механічне 

зношування (зношування при заїданні). 

Рекомендована література: [3,4,6,11,12] 

 

Змістовний модуль ІІ. Надійність складних автомобільних систем. 

Тема 5. Теоретичні основи надійності систем. 

Основні поняття та визначення теорії надійності. Визначення показників 

надійності систем з позиції математичної статистики й торії ймовірності. 

Існуючі (стандартизовані)плани спостережень (випробовувань). 

Рекомендована література: [3,4,6,11,12] 

 

Тема 6. Оцінка показників надійності неремонтованих автомобільних 

систем. 

Оцінка безвідмовної роботи автомобільних систем. Оцінка середнього 

напрацювання на відмову автомобільної системи. Оцінка інтенсивності відмов. 

Оцінка гама-відсоткового напрацювання на відмову. 

Рекомендована література: [2,3,4,12,13] 
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Тема 7. Оцінка показників надійності ремонтованих автомобільних 

систем. 

Оцінка напрацювання на відмову. Оцінка середнього напрацювання на 

відмову. Оцінка параметру потоку відмов. 

Рекомендована література: [3,4,6,11,12]. 

 

Тема 8. Оцінка показників довговічності складних автомобільних 

систем 

Загальні положення довговічності систем. Призначений ресурс і 

призначений термін служби системи. Оцінка середнього ресурсу і середнього 

терміну служби автомобільних систем. Оцінка гама-відсоткового ресурсу 

автомобільних систем. 

Рекомендована література: [4,6,12,13]. 

 

Тема 9. Оцінка показників ремонтопридатності, збережуваності 

машим і комплексних показників надійності 

Інтенсивність відновлення. Середня трудомісткість відновлення. Середній 

термін збережуваності. Гама-відсотковий термін збережуваності. Оцінка 

комплексних показників надійності. Способи підвищення надійності 

автомобільних систем на стадії їх експлуатації. 

Рекомендована література: [2,3,4,6,12]. 

 

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 
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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. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ 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. 
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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». 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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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