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Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: навчити студентів вибирати 

оптимальні технології зміцнення контактуючих поверхонь на основі 

теоретичних знань, виходячи з умов роботи деталей, виду матеріалу, виду 

зношування.  

Предмет навчання дисципліни – отримання теоретичних знань та 

практичних навичок щодо методів зміцнення поверхонь деталей машин. 

Мета вивчення дисципліни: формування у студентів знань про тертя, 

знос, заходи щодо їх зниження і методах зміцнення деталей. 

Завдання дисципліни наступні: вивчення технології виробництва та 

ремонту автомобілів, методів і способів обробки, відновлення і зміцнення 

деталей, підвищення довговічності машин, проектування виробничих ділянок і 

підприємств по ремонту автомобілів 

Внаслідок навчання студент повинен 

знати: 

- закономірності фізичних, хімічних і механічних процесів, що 

протікають на контакті при терті;  

- методи підвищення зносостійкості деталей вузлів тертя;  

- сучасний стан розвитку триботехніки;  

- перспективи розвитку триботехніки. 

вміти:  

- здійснювати підбір матеріалів та мастильних середовищ для сучасних 

трибовузлів; 

-  володіти методиками проведення триботехнічних випробувань; 

-  оцінювати стан трибосистеми і прогнозувати її ресурс. 

Навчальна дисципліна спрямована на досягнення фахових 

компетентностей Освітньо-професійної програми:  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з основ 

конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів і основ 

розрахунку автомобільних транспортних засобів; 

ФК 3. Здатність проведення вимірювального експерименту і обробки 

його результатів; 



ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, 

обслуговування й ремонту об’єктів автомобільного транспорту як об'єкта 

управління, застосовувати експертні оцінки для вироблення управлінських 

рішень щодо подальшого функціонування підприємства, забезпечувати якість 

його діяльності; 

ФК 13. Здатність аналізувати техніко - експлуатаційні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з метою виявлення 

та усунення негативних чинників та підвищення ефективності їх використання.  

Навчальна дисципліна спрямована на забезпечення результатів навчання: 

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття; 

РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній 

літературі, базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю 

інформацію; 

РН 9. Аналізувати та оцінювати об’єкти автомобільного транспорту, їх 

системи та елементи; 

РН 10. Планувати та здійснювати вимірювальні експерименти з 

використанням відповідного обладнання, аналізувати їх результати; 

РН 14. Аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслуговування й 

ремонту об’єктів автомобільного транспорту; 

РН 20. Збирати та аналізувати діагностичну інформацію про технічний 

стан автомобільних транспортних засобів. 
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