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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Надійність машин» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми 

«Галузеве машинобудування». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: положення й залежності 

теорії надійності машин; знос машин; фізика відмов; випробування машин на 

надійність; шляхи підвищення надійності машин. 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Надійність машин» 

базується на знаннях, що отримані при вивченні таких дисциплін як «Вища 

математика», «Колісні транспортні засоби», «Робочі процеси автомобілів і 

тракторів», «Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів», 

«Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів», «Конструкція двигунів», 

«Теоретичні основи теплотехніки», «Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання», «Методи випробувань і основи сертифікації». 

 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Предмет науки про надійність машин. Властивості надійності. 

2. Показники надійності та їх визначення. 

3. Інформація про надійність. Фізика відмов. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Надійність машин» є ознайомити 

студентів зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» з джерелами та 

причинами зміни початкових параметрів машин та видами ушкоджень їх деталей; 

з видами відмов механізмів і систем; з характеристиками надійності машин; з 

випадковими розмірами та їх характеристиками; з фізикою відмов; з оцінкою 

показників надійності машин; з методами дослідження та виміру зносу машин; з 

економічними критеріями надійності. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Надійність машин» є: 

освоєння математичного апарату для оцінки рівня надійності, оволодіння 

методами розрахунку показників основних складових надійності – 

безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності, збереженості; вміння зробити 

аналіз причин несправності, відмов машин і розробити рекомендації по 

підвищенню їх надійності. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: основні положення й залежності надійності; причини відмов і втрати 

машиною працездатності; шляхи покращення надійності машин; теоретичні основи 

надійності машин; методи і засоби підвищення надійності машин. 

вміти: застосовувати отримані знання при вирішенні теоретичних та 

практичних питань забезпечення необхідної надійності машин у подальшій 

інженерній діяльності; аналізувати результати випробувань машин на надійність 

та робити практичні висновки з удосконалення конструкції машини. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 3 – Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 5 – Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

ЗК 12 – Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних 
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дисциплін. 

 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 2 – Здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних 

наукових фактів, концепцій, теорій, принципів; 

ФК 3 – Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та 

технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань галузевого машинобудування; 

ФК 11 – Здатність застосовувати норми галузевих стандартів; 

ФК 14 – Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна 

використовувати інженерні знання; 

ФК 15 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН1 – Здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних 

та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування; 

ПРН 4 – Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних розрахункових і 

експериментальних методів; 

ПРН 5 – Здатність використовувати отримані знання в аналізуванні 

інженерних об’єктів, процесів та методів; 

ПРН 6 – Здатність працювати з основними джерелами технічної інформації, 

зокрема, іноземною мовою; 

ПРН 9 – Здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, 

інструменти та методи; 

ПРН 20 – Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдання з 

підвищення якості продукції; 

ПРН 21 – Розуміння принципів конструювання механізмів і машин та 

обладнання різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку; 

ПРН 22 – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 
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передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

ПРН 23 – Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності; 

ПРН 24 – Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних 

засобів, застосування інноваційних підходів. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Предмет науки про надійність машин. Властивості 

надійності. 

 

Тема 1. Проблема надійності машин за сучасних умов. 

1.1 Вступ. Основні поділи програми дисципліни. 

1.2 Проблема надійності машин в минулому та сьогоденні 

1.3 Предмет науки про надійність машин.. 

1.4 Причини втрати машиною працездатності. 

 

Тема 2. Основні терміни та визначення з дисципліни. 

2.1 Основні терміни та визначення надійності машин. 

2.2 Економічний аспект надійності. 

2.3 Економічні показники надійності. 

 

Тема 3. Властивості надійності. 

3.1 Безвідмовність. 

3.2 Ремонтопридатність. 

3.3 Довговічність. 

3.4 Збереженість. 

 

Змістовий модуль 2. Показники надійності та їх визначення. 

 

Тема 1. Показники безвідмовності. 

1.1 Показники безвідмовності невідновлюваних об’єктів. 

1.2 Показники безвідмовності відновлюваних об’єктів. 

 

Тема 2. Показники довговічності. 

2.1 Ресурс машини. Його види. 

2.2 Строк служби машини. Його види. 
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Тема 3. Показники збереженості. 

3.1 Показники збереженості. 

3.2 Вплив на збереженість факторів навколишнього середовища. 

 

Тема 4. Показники ремонтопридатності. 

 

Тема 5. Комплексні показники надійності. 

 

Тема 6. З’єднання елементів у системах. 

6.1 Послідовне з’єднання елементів у системах. 

6.2 Паралельне з’єднання елементів у системах. 

6.3 Комбіноване з’єднання елементів у системах. 

6.4 Складне з’єднання елементів у системах. 

 

Тема 7. Резервування. 

7.1 Типи резервів. 

7.2 Способи резервування. 

7.3 Визначення кількості резервних елементів. 

 

Змістовий модуль 3. Інформація про надійність. Фізика відмов. 

 

Тема 1. Інформація про надійність. 

1.1 Система збору інформації про надійність . 

1.2 Вимоги до інформації про надійність. 

1.3 Випадкові розміри та їх характеристики. 

 

Тема 2. Фізика відмов. 

2.1 Класифікація процесів, що діють на машину, за швидкістю їх 

протікання. 

2.2 Допустимі та недопустимі види ушкоджень деталей машин. 

2.3 Параметрична надійність. 
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2.4 Класифікація відмов. 

2.5 Вплив поверхневого шару. 

 

Тема 3. Знос машин. 

3.1 Знос машин і їх агрегатів. 

3.2 Методи виміру зносу. 

3.3 Основні методи підвищення зносостійкості деталей. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: для поточного контролю –

контрольні тестування (опитування), для практичних робіт – захист. 


