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Передумови для вивчення – використання набутих результатів навчання 
під час вивчення компонент: Історія України, Історія української культури, 
Філософія (тут можуть бути лише обов’язкові компоненти або результати 
навчання)  
 
Метою дисципліни є отримання студентами теоретичних знань з теорії 
надійності і технічної діагностики систем керування та автоматизації; надати 
практичні навички розрахунку надійності відновлюваних та не відновлюваних 
технічних об’єктів. 

Компетентності: (тільки для обов’язкових, беруться з відповідної ОПП)  

Навички виконання завдань науково-педагогічної діяльності. 

Результати навчання: (тільки для обов’язкових, беруться з відповідної ОПП) 

Уміти викладати у вищому навчальному закладі предметів, що стосуються 
галузі кібербезпеки, а також розробляти методичні матеріали, що 
використовуються студентами в навчальному процесі. 



 

Тематика 

Змістовий модуль 1. Основи теорії надійності 

Тема 1. Вступ. Основні поняття та визначення теорії надійності. 
Тема 2. Відмови. Класифікація відмов. 
Тема 3. Стани технічних об’єктів. Поділ технічних об’єктів на відновілювані та 

невідновлювані. 
Тема 4. Кількісні показники надійності невідновлюваних технічних об’єктів. 
Тема 5. Кількісні показники надійності відновлюваних технічних об’єктів. 
Тема 6. Основні закони розподілу, які використовуються в теорії надійності. Лямбда-

характеристика. 
Тема 7. Розрахунок надійності нерезервованих систем без відновлення при логічному 

послідовному і паралельному з’єднанні, а також при логічному з’єднанні зіркою і 
трикутником. 

Тема 8. Резервування. Класифікація резервованих систем. Логічні схеми резервованих 
систем. 

Тема 9. Розрахунок надійності резервованих систем без відновлення при пасивному та 
активному резервуванні. 

Тема 10. Розрахунок надійності нерезервованих та резервованих систем з відновленням. 
Тема 11. Розрахунок надійності систем на стадії проектування. 
 

Змістовий модуль 2. Основи технічної діагностики 

Тема 12. Основні поняття та визначення технічної діагностики. 
Тема 13. Основні принципи, мета та задачі технічної діагностики. 
Тема 14. Види технічного діагностування. Методи технічного діагностування. 
Тема 15. Тестові сигнали. Тестове діагностування безперервних та дискретних об’єктів. 
Тема 16. Пошук дефектів. Ознаки наявності дефектів. Методи знаходження дефектів. 
Тема 17. Алгоритми пошуку дефектів і методи їх побудови. 
Тема 18. Прогнозування стану технічних об’єктів. 
 
Теми лабораторних робіт 

1. Визначення кількісних показників невідновлюваних технічних об’єктів. 
2. Визначення кількісних показників відновлюваних технічних об’єктів. 
3. Розрахунок надійності нерезервованих систем без відновлення. 
4. Діагностування за часовими характеристиками. 
5. Діагностування за контролем узагальненої діагностичної ознаки. 
6. Контроль працездатності дискретних об’єктів. 

 
Контроль 
Поточний контроль проводиться шляхом написання колоквіумів у формі 
контрольної роботи або тестів. 
Підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом складання 
екзамену за темами, що охоплюють весь курс дисципліни. Екзамен може 
проводитись за допомогою усного опитування та/або тестів.  

 



Оцінювання результатів навчання 
 

Модуль Колоквіум Лабораторні 
заняття 

Екзамен 
Бали 

І 22 15  37 
ІІ 23 15  38 

Семестр 45 30 25 100 
 

Політика курсу 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються 
дотримуватись таких положень Кодекс етики ВНТУ, Положення про 
академічну доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників 
ВНТУ, Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів у 
ВНТУ та розуміють, що за їх порушення несуть особисту відповідальність. 
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