


 

Назва дисци-

пліни 
Методи визначення ресурсу елементів конструкцій

 

Адреса ви-

кладання ди-

сципліни 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка 

м. Львів, вул. Університетська, 1 

Факультет та 

кафедра, за 

якою закріп-

лена дисцип-

ліна 

механіко-математичний факультет  

кафедра механіки 

 

Галузь знань, 

шифр та на-

зва спеціаль-

ності 

11- математика та статистика  

113 – прикладна математика 

Викладач ди-

сципліни 

Андрейків Олександр Євгенович, завідувач кафедри механіки 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

oleksandr.andreykiv@lnu.edu.ua; 

https://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/andrejkiv-o-e 

Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 148. 

м. Львів, вул. Університетська, 1 

Консультації 

з питань на-

вчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). 

Сторінка ку-

рсу 

https://new.mmf.lnu.edu.ua/course/methods-of-determining-the-

lifetime-of-structural-elements-educational-program-theoretical-

and-applied-mechanics 

Інформація 

про дисцип-

ліну 

Спецкурс “Методи визначення ресурсу елементів конструкцій ” 

є важливим у забезпеченні спеціалізації в області механіки де-

формівного твердого тіла. Спецкурс передбачає вивчення мето-

дів розрахунку залишкового ресурсу елементів конструкцій на 

стадії їх експлуатації, враховуючи умови навантаження і впливу 

робочих фізико-хімічних факторів. 

Коротка ано-

тація дисци-

пліни 

Дисципліна “Методи визначення ресурсу елементів конструк-

цій” є нормативною дисципліною освітньо-професійної про-

грами ГСВО підготовки магістра з галузі знань 11 - математика 

та статистика спеціальності 113 - прикладна математика, яка 

викладається в 9-му семестрі в обсязі 6-ти кредитів (за Євро-

пейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни “Методи визначення 

ресурсу елементів конструкцій ” є освоєння студентами методів 

розрахунку залишкового ресурсу елементів конструкцій на ста-

дії їх експлуатації, враховуючи умови навантаження і впливу 

робочих фізико-хімічних факторів, а також вміти сформулюва-
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ти математичну модель втомного руйнування мобільної деталі з 

урахуванням фізико-хімічних умов її експлуатації і розрахувати 

її ресурс згідно заданих технічних параметрів її роботи. 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

Література базова  

1. Андрейків О.Є., Скальський В.Р., Долінська І.Я. Заповільне-

не руйнування матеріалів за локальної повзучості. Львів: 

Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 400 с. 

2. Черепанов Г. П. Механика разрушения. – М. : − Ижевск : 

Инст. компьютерных исследований, 2012. – 872 c. 

3. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Основы механи-

ки разрушения материалов. – Киев: Наукова думка, 1988. – 

488 с. 

4. Андрейкив А.Е., Дарчук А.И. Усталостное разрушение и до-

лговечность конструкций. – Киев: Наукова думка, 1992. – 

184 с. 

Література додаткова 

 

Періодичні видання 

1.Фізико-хімічна механіка матеріалів 

2. Вісник Львівського університету. Серія механіко-

математична. 

3. Математичні методи та фізико-механічні поля. 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 48 год., з них 

32 год. лекцій та 16 годин практичних занять. Самостійної ро-

боти: 72 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати:  

Методи розрахунку залишкового ресурсу елементів конструк-

цій на стадії їх експлуатації, враховуючи умови навантаження 

і впливу робочих фізико-хімічних факторів.          

Вміти: 

Сформулювати математичну модель втомного руйнування 

мобільної деталі з урахуванням фізико-хімічних умов її екс-

плуатації і розрахувати її ресурс згідно заданих технічних па-

раметрів її роботи. 

Ключові сло-

ва 

Ресурс, залишковий ресурс, метод розрахунку ресурсу, умови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

навантаження, кінетична діаграма втомного поширення тріщи-

ни, циклічні навантаження і напруження, агресивні середовища, 

розрахункові моделі, методи визначення втомних характерис-

тик матеріалів.                                                                  

Формат кур-

су 

Очний, дистанційний  

Проведення лекцій, практичних занять і консультацій.   



Теми 1. Методики визначення ресурсу елементів конструкцій з пози-

цій класичної теорії втоми. 

2. Визначення періоду докритичного росту втомної тріщини 

в задачі Гріффітса. 

3. Визначення періоду докритичного росту втомної тріщини в 

задачі Сака. 

4. Визначення періоду докритичного росту втомної тріщини з 

початковою еліптичною конфігурацією. 

5. Втомне поширення тріщини, близької в плані до колової, в 

круговому циліндрі. 

6. Визначення залишкової довговічності залізничних рейок. 

7. Оцінка працездатності рам с/г машин з позиції механіки кри-

хкого руйнування. 

8. Визначення крихкої міцності і довговічності опорних валків 

прокатних станів. 

9. Застосування механіки руйнування до визначення залишко-

вої довговічності товстостінних труб. 

10. Методи експериментального визначення характеристик 

тріщиностійкості матеріалу. 

11. Методика побудови діаграми циклічного руйнування мате-

ріалів. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Екзамен у кінці семестру. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з спец-

курсів 

- теоретична механіка; 

- опір матеріалів; 

- теорія пружності і пластичності; 

- основи механіки крихкого руйнування; 

- матеріалознавство;  

- фізико-хімічна механіка матеріалів; 

- теорія втоми. 

достатніх для сприйняття методів визначення ресурсу елементів 

конструкцій. 

Навчальні 

методи та те-

хніки, які бу-

дуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції 

Індивідуальні завдання 

 

Необхідне об-

ладнання 

Комп’ютер із програмним забезпеченням ZOOM для демон-

страції лекцій, Internet. 

Критерії оці- Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нара-



нювання (ок-

ремо для ко-

жного виду 

навчальної 

діяльності) 

ховуються за наступним співвідношенням:  

• індивідуальні завдання, контрольні роботи : 50% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 50; 

•  екзамен: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість ба-

лів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають дві пи-

сьмові роботи (тест з теоретичних завдань); 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Від-

сутність посилань на використані джерела, фабрикування дже-

рел, списування, втручання в роботу інших студентів станов-

лять, але не обмежують, приклади можливої академічної недо-

брочесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікуєть-

ся, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття 

курсу. Студенти повинні інформувати викладача про неможли-

вість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зо-

бов’язані дотримуватися термінів визначених для виконання 

всіх видів письмових робіт та індивідуальних завдань, передба-

чених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 

серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність 

на заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користуван-

ня мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого за-

вдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеру-

ються. 

Питання до 

заліку чи ек-

замену. 

- залишковий ресурс тонкостінних елементів конструкцій; 

- залишковий ресурс елементів конструкцій великих січень; 

 - ресурс тонкостінних елементів конструкцій з поверхневими 

півеліптичними тріщинами; 

- ресурс елементів конструкцій великих січень з внутрішніми не 

круговими тріщинами; 

- довговічність залізничної рейки з поверхневою тріщиною в її 



головці; 

 - довговічність залізничної рейки з внутрішньою тріщиною в її 

головці; 

 - ресурс опорних валків прокатних станів з внутрішніми круго-

вими тріщинами; 

- ресурс опорних валків прокатних станів з поверхневими трі-

щинами; 

 - ресурс товстостінних труб з поверхневими тріщинами за вну-

трішнього циклічного тиску; 

- ресурс товстостінних труб з поверхневими тріщинами за вну-

трішнього циклічного тиску і статичного розтягу; 

- довговічність рами закритого профілю з поверхневою наскріз-

ною тріщиною в її стінці; 

 - довговічність рами закритого профілю з поверхневою півелі-

птичною тріщиною в її стінці. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

Схема курсу 

Методи визначення ресурсу елементів конструкцій 

 

Тижні 
Тема, план, 

короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття) лекція, 

самостійна, диску-

сія, групова робота 

Література, ресурси в 

інтернеті 

Завдання 

год. 

Термін 

виконання 

1 
Вплив стану пове-

рхні і поверхнево-

активних речовин 

на процеси дефор-

мації і руйнування 

твердих тіл.

 

лекція 
Андрейків О.Є., 

Скальський В.Р., 

Долінська І.Я. Запо-

вільнене руйнування 

матеріалів за локаль-

ної повзучості. Львів: 

Видавництво ЛНУ 

імені Івана Франка, 

2017. – 400 с. 

Визначення 

залишкової 

довговічнос-

ті залізнич-

них рейок з 

внутрішньою 

в головці 

тріщиною 

(14 годин). 

 

1-3 тиж-

день з по-

чатку семе-

стру 

2 
Визначення періо-

ду докритичного 

росту втомної трі-

щини в задачі Грі-

ффітса. 

лекція 
Панасюк В.В., Анд-

рейкив А.Е., Пар-

тон В.З. Основы ме-

ханики разрушения 

материалов. – Киев: 

Наукова думка, 1988. 

– 488 с. 

3  Визначення періо-

ду докритичного 

росту втомної трі-

щини в задачі Са-

ка. 

лекція Панасюк В.В., Анд-

рейкив А.Е., Пар-

тон В.З. Основы ме-

ханики разрушения 

материалов. – Киев: 

Наукова думка, 1988. 

– 488 с. 

4 

 

Визначення періо-

ду докритичного 

росту втомної трі-

щини з початковою 

еліптичною конфі-

лекція Черепанов Г. П. Меха-

ника разрушения. – М. : 

− Ижевск : Инст. ком-

пьютерных исследова-

ний, 2012. – 872 c. 

Оцінка пра-

цездатності 

рам с/г ма-

шин з пози-

ції механіки 

4-6 тиж-

день з по-

чатку семе-

стру 



гурацією. 

 

крихкого 

руйнування 

(12 годин) 
5 Втомне поши-

рення тріщини, 

близької в пла-

ні до колової, в 

круговому ци-

ліндрі. 

лекція Андрейкив А.Е., Дар-

чук А.И. Усталостное 

разрушение и долго-

вечность конструк-

ций. – Киев: Наукова 

думка, 1992. – 184 с. 

6 Визначення коефі-

цієнтів інтенсивно-

сті напружень біля 

тріщин в залізнич-

них рейках 

лекція Андрейкив А.Е., Дар-

чук А.И. Усталостное 

разрушение и долго-

вечность конструк-

ций. – Киев: Наукова 

думка, 1992. – 184 с. 

7  Визначення зали-

шкової довговічно-

сті залізничних 

рейок. 

 

лекція Андрейкив А.Е., Дар-

чук А.И. Усталостное 

разрушение и долго-

вечность конструк-

ций. – Киев: Наукова 

думка, 1992. – 184 с. 

Визначення 

крихкої міц-

ності і дов-

говічності 

опорних 

валків про-

катних ста-

нів з поверх-

невою трі-

щиною (14 

годин).  

 

7-9 тиж-

день з по-

чатку семе-

стру 

8 

 

 

Визначення коефі-

цієнтів інтенсивно-

сті напружень в 

рам с/г машин 

лекція Андрейкив А.Е., Дар-

чук А.И. Усталостное 

разрушение и долго-

вечность конструк-

ций. – Киев: Наукова 

думка, 1992. – 184 с. 

9 Оцінка працездат-

ності рам с/г ма-

шин з позиції ме-

ханіки крихкого 

руйнування. 

 

лекція Андрейкив А.Е., Дар-

чук А.И. Усталостное 

разрушение и долго-

вечность конструк-

ций. – Киев: Наукова 

думка, 1992. – 184 с. 

10 Визначення коефі-

цієнтів інтенсивно-

сті напружень біля 

тріщин в опорних 

валках прокатних 

станів. 

лекція Андрейкив А.Е., Дар-

чук А.И. Усталостное 

разрушение и долго-

вечность конструк-

ций. – Киев: Наукова 

думка, 1992. – 184 с. 

Визначення 

періоду до-

критичного 

росту втом-

ної тріщини 

з початковою 

еліптичною 

конфігураці-

єю.(10 го-

дин) 

 

10-11 тиж-

день з по-

чатку семе-

стру 

11 Визначення крих-

кої міцності і дов-

говічності опорних 

валків прокатних 

станів. 

. 

лекція Андрейкив А.Е., Дар-

чук А.И. Усталостное 

разрушение и долго-

вечность конструк-

ций. – Киев: Наукова 

думка, 1992. – 184 с. 

12 Визначення ко-

ефіцієнтів інтен-

сивності напру-

жень біля трі-

щин в товстос-

тінних трубах. 

лекція Андрейкив А.Е., Дар-

чук А.И. Усталостное 

разрушение и долго-

вечность конструк-

ций. – Киев: Наукова 

думка, 1992. – 184 с. 

Втомне по-

ширення 

тріщини, 

близької в 

плані до 

колової, в 

круговому 

циліндрі.(10 

годин) 

12-13 тиж-

день з по-

чатку семе-

стру 

13 Застосування ме-

ханіки руйнування 

до визначення за-

лишкової довгові-

чності товстостін-

них труб. 

лекція Андрейкив А.Е., Дар-

чук А.И. Усталостное 

разрушение и долго-

вечность конструк-

ций. – Киев: Наукова 

думка, 1992. – 184 с. 

14 . Методи експери-

ментального ви-

значення характе-

лекція Панасюк В.В., Анд-

рейкив А.Е., Пар-

тон В.З. Основы ме-

Застосування 

механіки 

руйнування 

14-16 тиж-

день з по-

чатку семе-



ристик тріщино-

стійкості матеріалу 

на тонкостінних 

зразках 

 

ханики разрушения 

материалов. – Киев: 

Наукова думка, 1988. 

– 488 с. 

до визначен-

ня залишко-

вої довговіч-

ності товсто-

стінних труб 

(12 годин). 

стру 

15 . Методи експери-

ментального ви-

значення характе-

ристик тріщино-

стійкості матеріалу 

на товстих зразках 

 

лекція Панасюк В.В., Анд-

рейкив А.Е., Пар-

тон В.З. Основы ме-

ханики разрушения 

материалов. – Киев: 

Наукова думка, 1988. 

– 488 с. 

16 Методика побудо-

ви діаграми циклі-

чного руйнування 

матеріалів. 

лекція Панасюк В.В., Анд-

рейкив А.Е., Пар-

тон В.З. Основы ме-

ханики разрушения 

материалов. – Киев: 

Наукова думка, 1988. 

– 488 с. 

 

 

 

 


