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Галузь знань, 
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113 – прикладна математика 

Викладач дис-

ципліни 
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Консультації з 

питань нав-

чання по дис-

ципліні відбу-

ваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). 

Сторінка курсу https://new.mmf.lnu.edu.ua/course/fatigue-material-fracture-educational-

program-theoretical-and-applied-mechanics  

Інформація про 

дисципліну 

Спецкурс “Втомне руйнування матеріалів” є важливим у забезпеченні спе-

ціалізації в області механіки деформівного твердого тіла. Спецкурс перед-

бачає вивчення сучасних уявлень про втому матеріалів, основних механіз-

мів втомного руйнування матеріалів, математичних моделей зародження і 

докритичного росту втомних тріщин, впливу факторів зовнішнього середо-

вища на ресурс елементів конструкцій. 

Коротка анота-

ція дисципліни 

Дисципліна “Втомне руйнування матеріалів” є нормативною дисципліною 

освітньо-професійної програми підготовки магістра з галузі знань 11 - ма-

тематика та статистика спеціальності 113 - прикладна математика, яка ви-

кладається в 9-му семестрі в обсязі 4-ох кредитів (за Європейською Креди-

тно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі ди-

сципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни “Втомне руйнування матеріалів” 

є освоєння студентами теоретичних і практичних основ механіки втомного 

руйнування матеріалів, зокрема

 

вміти моделювати втомне руйнування ма-

теріалів в реальних умовах експлуатації і визначати ресурс (залишковий ре-

сурс) елементів конструкцій. 
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ципліни 
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кова думка, 1982. – 245 с. 
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4. Коцанда С. Усталостное разрушение металлов. – М.: Металлургия, 

1976.  – 456 с. 
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mailto:oleksandr.andreykiv@lnu.edu.ua
https://new.mmf.lnu.edu.ua/employee/andrejkiv-o-e
https://new.mmf.lnu.edu.ua/course/fatigue-material-fracture-educational-program-theoretical-and-applied-mechanics
https://new.mmf.lnu.edu.ua/course/fatigue-material-fracture-educational-program-theoretical-and-applied-mechanics


 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 48 год., з них 32 год. лекцій 

та 16 годин практичних занять. Самостійної роботи: 72 год. 

Очікувані ре-

зультати нав-

чання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

- класичну теорію втоми;  

- теорію циклічної тріщиностійкості матеріалів;  

- про вплив агресивного середовища на циклічну тріщиностійкість ма-

теріалів.  

Вміти: 

- моделювати втомне руйнування матеріалів в реальних умовах експлу-

атації; 

- визначати ресурс (залишковий ресурс) елементів конструкцій. 

Ключові слова Механіка втомного руйнування матеріалів, ресурс (залишковий ресурс) 

елементів конструкцій, циклічні навантаження і напруження, агресивні се-

редовища, розрахункові моделі. 

Формат курсу Очний, дистанційний  

Проведення лекцій, практичних і консультацій.   

Теми 1. Історія формування класичної теорії втоми матеріалів і її структура.    

2. Визначення циклічних навантажень і напружень, основні визначення і 

позначення. 

3. Теорія Веллера. Методи побудови діаграми Веллера. 

4. Малоциклова втома, рівняння Кофіна-Менсона.  

5. Закон лінійного сумування пошкоджень. Мікромеханізми втомного 

руйнування. 

6. Історія виникнення теорії поширення втомних тріщин. Представлення 

втомного руйнування матеріалів з точки зору механіки руйнування.  

7. Основна гіпотеза в оцінці швидкості росту втомних тріщин і її аналіти-

чне представлення. 

8. Визначення пружно-пластичних деформацій біля вершини гладкого 

концентратора. Розрахункова модель для визначення періоду зародження 

втомних тріщин.  

9. Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту вто-

мних тріщин в пластинах і тривимірних тілах. 

10. Докритичний ріст втомної тріщини в одній площині тривимірного тіла. 

11. Вплив газоподібного водню на поширення втомних тріщин. 

12. Основні постулати визначення ресурсу і залишкового ресурсу елемен-

тів конструкцій. 

Підсумковий 

контроль, фо-

рма 

Комбінований залік і екзамен у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсів 

- опір матеріалів; 

- теорія пружності і пластичності; 

- основи механіки крихкого руйнування; 

достатніх для сприйняття методів досліджень втомного руйнування матері-

алів і елементів конструкцій.. 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час ви-

кладання курсу 

Презентації, лекції 

Індивідуальні завдання 

 



Необхідне обла-

днання 

Комп’ютер із програмним забезпеченням ZOOM для демонстрації лекцій, 

Internet. 

Критерії оціню-

вання (окремо 

для кожного 

виду навчаль-

ної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• індивідуальні завдання, контрольні роботи: 50% семестрової оцінки; мак-

симальна кількість балів 50; 

•  екзамен: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають дві письмові роботи 

(тест з теоретичних завдань); 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в ро-

боту інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесно-

сті в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння виклада-

чем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти по-

винні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів визначених 

для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних завдань, пе-

редбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі тре-

тім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літера-

тури 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 за-

няття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобіль-

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

вання та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до за-

ліку чи екза-

мену. 

1. Історія формування класичної теорії втоми матеріалів. Структура теорії 

втоми. 

2. Визначення циклічних навантажень і напружень, основні визначення і 

позначення. 

3. Теорія Веллера. Методи побудови діаграми Веллера.  

4. Малоциклова втома, рівняння Кофіна-Менсона .  

5. Закон лінійного сумування пошкоджень. Мікромеханізми втомного    

руйнування. 

6. Історія виникнення теорії поширення втомних тріщин.  

7. Основна гіпотеза в оцінці швидкості росту втомних тріщин і її аналіти-

чне представлення.  

8. Розрахункова модель для визначення періоду зародження втомних трі-

щин.  

   9. Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту втом-

них тріщин в пластинах і тривимірних тілах.  

  10. Вплив газоподібного водню на поширення втомних тріщин. 

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

шенню курсу. 

 


