
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ 

 

 

 
 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МІЦНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ 

БУДІВЕЛЬНИХ І ДОРОЖНІХ МАШИН» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

133 – «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

(ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ,  

ДОРОЖНІ, БУДІВЕЛЬНІ, МЕЛІОРАТИВНІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ») 

ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» 

КРЕМЕНЧУК 2018



Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Міцність і надійність конструкцій будівельних і дорожніх машин» для  

студентів денної форми навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування» (освітньо-професійна програма «Підйомно-транспортні, 

дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання») освітнього рівня 

«магістр» 

 

 

 

Укладачі: д. т. н., проф. Ю. С. Саленко, 

к. т. н., доц. Р. А. Вакуленко 

 

 

 

Рецензент д. т. н., проф. О. Г. Маслов 

 

 

 

 

Кафедра галузевого машинобудування 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ____ від  _____________ 

Голова методичної ради _________________ проф. В. В. Костін 

 
 
 
 



 3 

ЗМІСТ 
 

Вступ................................................................................................................  4 

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з  навчальної 

дисципліни …………..……………………………..………………………... 

 

7 

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання……......................... 8 

3 Питання до модульного контролю................................................................ 13 

Список 

літератури............................................................................................... 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

ВСТУП 
 

Для успішної підготовки майбутнього фахівця, студентам-магістрам зі 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» (освітньо-професійна 

програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та 

обладнання») необхідна підготовка для оволодіння навичками виконання 

професійних, науково-дослідних і науково-педагогічних завдань у сфері 

створення й експлуатації  будівельних і дорожніх машин на підставі системного 

підходу, широкого використання економіко-математичних методів, моделей і 

засобів автоматизації для вироблення обґрунтованих рішень. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Міцність і надійність конструкцій 

будівельних і дорожніх машин» закладається підґрунтя необхідного ступеня 

підготовленості. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення та 

використання економіко-математичних методів, моделей і засобів автоматизації 

для вироблення обґрунтованих рішень, оволодіння навичками виконання 

професійних, науково-дослідних і науково-педагогічних завдань у сфері теорії 

та сучасних методів розрахунку надійності та міцності будівельних конструкцій. 

Певну частину цього навчального курсу студенти вивчають самостійно. 

Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза аудиторією окремих 

питань, які викладаються частково викладачем в основному теоретичному курсі, 

а також у закріпленні теоретичного матеріалу, який повністю або частково було 

викладено на лекціях і  практичних заняттях за завданням і під методичним 

керівництвом викладача, але без його безпосередньої  участі, а також оволодіти 

навичками самостійної науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності в 

галузі моделювання процесів. 

Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та 

організованості, творчого підходу до розв’язання проблем навчального та 

професійного рівня, дозволяє сформувати досвід власної пошукової, науково-

дослідної діяльності. 
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Приступаючи   до   самостійного   вивчення   навчального   курсу,  варто  

ознайомитися з програмою  навчального  курсу, її  змістом, обсягом  теми  та 

послідовністю включених до неї питань.  

Допомогою студентові під час самостійного вивчення навчальної 

дисципліни «Міцність і надійність конструкцій будівельних і дорожніх машин» 

будуть ці методичні вказівки, підручники та книги, наведені у списку літератури 

у кінці методичних вказівок. Також студент може отримати консультації та 

рекомендації у викладача, який керує його самостійною роботою. 

Основні види самостійної навчальної діяльності: 

1) попередня підготовка до аудиторних занять, у тому числі й до тих, на 

яких вивчатиметься новий, незнайомий матеріал. Така підготовка припускає 

вивчення навчальної програми, установлення зв'язку з раніше отриманими 

знаннями, виділення найбільш значущих і актуальних проблем, на вивчення 

яких слід звернути особливу увагу та ін.; 

2) самостійна робота під час прослуховування лекцій з осмисленням 

інформації, що повідомляє викладач, її узагальненням і коротким записом, а 

також своєчасне доопрацювання конспектів лекцій; 

3) підбір, вивчення, аналіз та за необхідності конспектування 

рекомендованих джерел з цієї навчальної дисципліни; 

4) з’ясування найбільш складних, незрозумілих питань та їх уточнення під 

час консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань та іспиту; 

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою; 

7) участь у наукових дослідженнях, що проводяться у масштабі кафедри, 

факультету, інституту та університету загалом; 

8) виробнича практика та практика зі спеціальності, яку набувають в 

університеті; 

9) систематичне вивчення періодичного друку, наукових монографій, 

пошук та аналіз додаткової інформації з навчальної дисципліни. 
Ці види самостійної роботи не є обов’язковими та виконуються студентами 

за власною ініціативою за попереднім узгодженням з викладачем. 
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Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час 

оцінювання поточної роботи викладач ураховує результат засвоєння знань, що 

вивчалися студентами у позааудиторний час. Також викладач може 

використовувати (і, зазвичай, використовує) оцінку самостійної роботи як 

заохочувальну складову під час проведення заліку. 

Незалежно від виду самостійної роботи, критеріями оцінювання 

самостійної роботи можуть уважатися: 

а) уміння проводити аналіз і виділяти основне; 

б) здатність узагальнювати матеріал не тільки з лекцій, але і з різних 

прочитаних і вивчених джерел і з життя; 
в) позитивне власне ставлення, зацікавленість у навчальному предметі; 

г) уміння застосовувати свої знання для відповіді на питання; та деякі інші. 
Джерела для самостійного вивчення цього теоретичного навчального курсу: 

– навчальна програма дисципліни та методичні вказівки щодо практичних 

занять (лабораторних робіт) та інших; 

– конспект лекцій і підручники з навчальної дисципліни, перелік яких 

указаний у цих методичних вказівках; 

– навчальні посібники з окремих тем; 

– наукові статті в періодичному технічному друці, журнали, довідники 

технічної тематики, бібліографічні покажчики. 

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих методичних 

вказівках нижче подані основні теми та перелік питань, які необхідно засвоїти. 

Знайти потрібний матеріал  допоможе  список  літературних  джерел. Питання 

для самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань. 

Самостійно вивчати навчальний матеріал можна як удома, так і в аудиторії 

ЗВО чи комп’ютерному класі, під час консультації у викладача або у бібліотеці. 

У разі виникнення питань з приводу вивчення певної теми, студенти можуть 

отримати консультацію у викладача згідно з графіком, який розміщено на дошці 

розкладу занять кафедри. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

№ 
пор. Тема К-сть 

год. 
(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1  

1 

Вплив умов роботи базових тягачів на 
сприйняті ними навантаження. Вплив 
типу з’єднань елементів 
металоконструкції на результати 
міцнісних розрахунків 

1 8   

2 
Балкові, рамні, гратчасті та листові 
несучі металоконструкції будівельних і 
дорожніх машин 

2 8   

3 Види фатальних ушкоджень 1 8   
4 Методи розрахунку металоконструкцій 

машин 2 8   

5 Облік умов експлуатації конструкцій.  
Використання стандартних прокатних 
профілів 

1 8   

6 Навантаження на стаціонарні 
конструкції 1 8   

7 Граничні навантаження під час  
стопоріння робочого органа. Обмеження 
навантаження на металоконструкцію 

1 8   

8 Розрахункова схема – ідеалізоване 
уявлення з’єднань і опорних пристроїв 
металоконструкції 

1 8   

9 Основне рівняння теорії надійності, 
теоретичні закони розподілу, приклади 
формул теорії 

1 8   

10 Теоретична база надійності 
металоконструкцій 2 8   

 Підготовка до поточного контролю та 
іспиту  12   
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 

Тема 1 Вплив умов роботи базових тягачів на сприйняті ними 

навантаження. Вплив типу з’єднань елементів металоконструкції на 

результати міцнісних розрахунків 

1. Умови роботи базових тягачів. 

2. Навантаження, що сприймаються базовими тягачами. 

3. Типи з’єднань елементів металоконструкції. 

4. Міцнісні розрахунки елементів металоконструкцій. 

Питання для самоперевірки 

1. Які умови роботи базових тягачів? 

2. Дайте характеристику навантажень, що сприймаються базовими тягачами. 

3. Як впливають умови роботи базових тягачів на сприйняті ними 

навантаження? 

4. Дайте характеристику типів з’єднань елементів металоконструкції. 

5. У чому полягають розрахунки на міцність з’єднань елементів 

металоконструкцій? 

Література: [3, с. 20 –21; 4, с. 70-72, с. 80-83]. 

 

Тема 2 Балкові, рамні, ґратчасті та листові несучі металоконструкції 

будівельних і дорожніх машин 

1. Балкові металоконструкції (телескопічні стріли і рукояті, хребтові балки, 

остови ходових пристроїв). 

2. Рамні металоконструкції (підвіска робочих органів). 

3. Різновиди ґратчастих металоконструкцій та їх особливості. 

4. Листові металоконструкції (цистерни, бункери). 

5. Несучі металоконструкції будівельних і дорожніх машин. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть характеристику балкових металоконструкцій. 

2. Які рамні металоконструкції використовують у будівельних і дорожніх 

машинах? 



 9 

3. Зробіть перелік ґратчастих та листових металоконструкцій.  

4. Які металоконструкції вважають несучими та  сфера їх використання? 

Література: [5, с. 20 –24; 7, с. 105 –111]. 

 

Тема 3 Види фатальних ушкоджень 

1. Надмірні пластичні деформації та методи їх усунення. 

2. Крихке руйнування. 

3. Втрата форми стрижнів, пластин і оболонок. 

4. Втомні тріщини, корозія, нормальний знос: причини виникнення. 

Питання для самоперевірки 

1. Які ушкодження вважають фатальними? Укажіть основні можливі ризики та 

як їх запобігти. 

2. До чого призводять надмірні пластичні деформації? 

3. Яким чином виникає крихке руйнування та як його можна запобігти? 

4. Причини виникнення втомних тріщин та наслідки, до яких вони можуть 

призвести. 

5. Перелічіть випадки, за яких виникає корозія. 

6. Дайте характеристику такому чиннику як нормальний знос. 

Література: [2, с. 51–52; 6, с. 105 –106]. 

 

Тема 4 Методи розрахунку металоконструкцій машин 

1. Методи розрахунку металоконструкцій машин за типовим напруженням. 

2. Методи розрахунку металоконструкцій машин за граничним станом. 

3. Методи розрахунку металоконструкцій машин на надійність. 

Питання для самоперевірки 

1. Як розрахувати металоконструкцію машини за типовим напруженням? 

2. За якою методикою виконують розрахунки металоконструкцій машин за 

граничним станом? 

3. Що таке надійність металоконструкції? Якими методами її розраховують? 

Література: [1, с. 40 –52; 4, с. 120-125]. 
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Тема 5 Облік умов експлуатації конструкцій. Використання 

стандартних прокатних профілів. 

1. Умови експлуатації конструкцій та їх облік. 

2. Особливості процесу виготовлення металоконструкцій. 

3. Вимоги до маси і вартості під час вибору марки сталі. 

4. Використання стандартних прокатних профілів. 

Питання для самоперевірки 

1. Як експлуатують відомі вам конструкції: назвіть умови та як ведуть їх облік? 

2. Дайте характеристику процесу виготовлення металоконструкцій. 

3. Які вимоги слід висувати до маси під час вибору марки сталі? 

4. Як розраховують вартість конструкції з урахуванням марки сталі? 

5. Дайте характеристику стандартних прокатних профілів. 

Література: [6, с. 125 –149; 7, с. 137–141]. 

 

Тема 6 Навантаження на стаціонарні конструкції 

1. Навантаження на стаціонарні конструкції каркасів будівель. 

2. Навантаження на стаціонарні конструкції асфальтозмішувальних установок. 

Питання для самоперевірки 

1. Які навантаження діють на стаціонарні конструкції каркасів будівель? 

2. Наведіть приклади розрахунку навантажень. 

3. Дайте характеристику навантажень на стаціонарні конструкції 

асфальтозмішувальних установок. 

Література: [7, с. 32 – 37]. 

 

Тема 7 Граничні навантаження під час стопоріння робочого органа. 

Обмеження навантаження на металоконструкцію. 

1. Граничні навантаження під час стопоріння робочого органа. 

2. Система «двигун – рушій – опорна поверхня» як обмежувач навантажень на 

металоконструкцію. 

3. Гранична сила тяги. 
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4. Умови перекидання. 

5. Умова буксування. 

Питання для самоперевірки 

1. Які граничні навантаження виникають під час стопоріння робочого органа? 

2. Дайте характеристику граничної сили тяги. 

3. У чому полягає умова перекидання? 

4. У чому полягає умова буксування? 

Література: [6, с. 132 – 137]. 

 

Тема 8 Розрахункова схема – ідеалізоване уявлення з’єднань і опорних 

пристроїв металоконструкції 

1. Розрахункова схема – ідеалізоване уявлення з’єднань і опорних пристроїв 

металоконструкції. 

2. Стрижневі та пластинчасті (листові) схеми. 

3. Особливості складання розрахункових схем реальних машин. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке розрахункова схема? 

2. Чому її називають ідеалізованою? 

3. Які схеми використовують для розробки металоконструкцій? 

4. Як складають та розраховують стрижневі та листові схеми? 

Література: [6, с. 376 – 379]. 

 

Тема 9 Основне рівняння теорії надійності, теоретичні закони 

розподілу, приклади формул теорії 

1. Основні терміни та визначення надійності. 

2. Рівняння теорії надійності. 

3. Схеми, що характеризують надійність елементів конструкцій. 

4. Надійність технічних систем. 
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5. Загальні залежності ймовірності. 

6. Надійність елементів конструкції за основними критеріями. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте характеристику рівняння теорії надійності 

2. Які теоретичні закони розподілу використовують під час розрахунків 

надійності? 

3. Наведіть приклади формул теорії надійності. 

4. У чому полягає надійність технічних систем? 

5. Які існують залежності ймовірності? 

6. Наведіть характеристику надійності елементів конструкції за основними 

критеріями. 

Література: [3, с. 81 – 93]. 

 

Тема 10 Теоретична база надійності металоконструкцій 

1. Класифікація відмов. 

2. Раптові та поступові відмови. 

3. Залежні та незалежні відмови. 

4. Конструкторські, виробничі та експлуатаційні відмови. 

5. Інші види відмов. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію відмов. 

2. У чому різниця між поступовими і раптовими відмовами? 

3. Чим відрізняються залежні та незалежні відмови? Наведіть приклади. 

4. Дайте характеристику конструкторським, виробничим та експлуатаційним 

відмовам. 

5. Наведіть приклади відмов із заміною та відновленням. 

 

Література: [3, с. 97 – 112] 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Умови роботи базових тягачів. 

2. Навантаження, що сприймаються базовими тягачами. 

3. Типи з’єднань елементів металоконструкції. 

4. Міцнісні розрахунки елементів металоконструкцій. 

5. Балкові металоконструкції (телескопічні стріли і рукояті, хребтові балки, 

остови ходових пристроїв). 

6. Рамні металоконструкції (підвіска робочих органів). 

7. Різновиди ґратчастих металоконструкцій та їх особливості. 

8. Листові металоконструкції (цистерни, бункери). 

9. Несучі металоконструкції будівельних і дорожніх машин. 

10. Надмірні пластичні деформації та методи їх усунення. 

11. Крихке руйнування. 

12. Втрата форми стрижнів, пластин і оболонок. 

13. Втомні тріщини, корозія, нормальний знос: причини виникнення. 

14. Методи розрахунку металоконструкцій машин за типовим напруженням. 

15. Методи розрахунку металоконструкцій машин за граничним станом. 

16. Методи розрахунку металоконструкцій машин на надійність. 

17. Умови експлуатації конструкцій та їх облік. 

18. Особливості процесу виготовлення металоконструкцій. 

19. Вимоги до маси та вартості під час вибору марки сталі. 

20. Використання стандартних прокатних профілів. 

21. Навантаження на стаціонарні конструкції каркасів будівель. 

22. Навантаження на стаціонарні конструкції асфальтозмішувальних установок. 

23. Граничні навантаження під час стопоріння робочого органа. 

24. Система «двигун – рушій – опорна поверхня» як обмежувач навантажень на 

металоконструкцію. 

25. Гранична сила тяги. 
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26. Умови перекидання. 

27. Умова буксування. 

28. Розрахункова схема – ідеалізоване уявлення з’єднань і опорних пристроїв 

металоконструкції. 

29. Стрижневі та пластинчасті (листові) схеми. 

30. Особливості складання розрахункових схем реальних машин. 

31. Основні терміни і визначення надійності. 

32. Рівняння теорії надійності. 

33. Схеми, що характеризують надійність елементів конструкцій. 

34. Надійність технічних систем. 

35. Загальні залежності ймовірності. 

36. Надійність елементів конструкції за основними критеріями. 

37. Класифікація відмов. 

38. Раптові та поступові відмови. 

39. Залежні та незалежні відмови. 

40. Конструкторські, виробничі та експлуатаційні відмови. 

41. Інші види відмов. 
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