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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Надійність і діагностування систем автоматизації 
2. Рівень: перший (бакалаврський) 
3. Рік навчання четвертий 
4. Семестр: восьмий 
5. Кількість кредитів ЕСТS: 2 
6. Кількість годин за видами навчальної  діяльності: 

                                лекції – 20 годин; 
                                практичні заняття – 10 годин; 
                                самостійна робота студента – 30 годин. 

7. Лектор: Шутинський О.Г., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем 
та екологічного моніторингу к.т.н., доцент. 

8. Викладачі, що ведуть практичні заняття: Шутинський О.Г., доцент кафедри 
Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу к.т.н., 
доцент. 

9. Мета дисципліни: Мета викладення дисципліни полягає у формуванні знань з 
основних положень теорії надійності та математичних методів, що 
застосовуються при розрахунках на надійність технічних засобів та систем 
автоматичного регулювання. 

10. Вихідні вимоги: Студент повинен знати – основні положення теорії 
надійності, володіти математичними методами, що застосовуються при 
розрахунках на надійність систем автоматичного регулювання, методику 
проведення випробування на надійність. Студент повинен вміти – виконувати 
розрахунки на надійність технічних засобів та систем, оцінювати надійність 
систем на визначений час безвідмовної роботи в процесі проектування та 
експлуатації. 

11. Зміст дисципліни: Елементи теорії імовірностей і математичної статистики, 
закони розподілу часу безвідмовної  роботи, критерії і кількісні характеристики  
надійності виробів, що не відновлюються, критерії надійності і кількісні  
характеристики виробів, що відновлюються, резервування, економіка надійності.   

12. Рекомендована література:  
- Глазунов Л.П., Грабовецкий В.П., Щербаков О.В. Основы теории 

надежности автоматических систем  управления.  Л.:  Энергоатомиздат, 
1994, 207 с. 

- Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев Д.Д. Математические методы в 
теории   надежности. М.: Наука, 1992, 524 с. 

- Половко Д.М.,  Маликова И.М.  Сборник задач по теории надежности. М.: 
Советское радио, 1992, 461 с. 

- Строителев В.Н. Конспект лекций по курсу «Теория построения и 
эксплуатации компьютерных диагностических комплексов». МИЭМ, 2004. 

13. Види навчальної діяльності: лекції, практичні заняття.  
14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (білети), залік. 
15. Мова викладання: українська. 

 


