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Результати навчання  

РН 1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних 

проблем у галузі енергетичного машинобудування для розв’язування 

складних задач професійної діяльності        

РН 2. Здійснювати пошук необхідної інформації у науково-технічній і 

патентній літературі, базах даних, інших джерелах з технологій і процесів у 

галузі енергетичного машинобудування, на їх основі, систематизувати, 

аналізувати та оцінювати відповідну інформацію     

 РН 3. Формулювати і розв’язувати складні інженерні, виробничі та/або 

дослідницькі задачі під час проектування, виготовлення і експлуатації 

енергетичного обладнання та створення конкурентоспроможних розробок, 

втілення результатів у інноваційних проектах.       

РН 4. Розробляти і реалізовувати проекти у галузі енергетичного 

машинобудування та пов’язані з нею міждисциплінарні проєкти з 

урахуванням технічних, економічних, правових, соціальних та екологічних 

аспектів   

РН 5. Створювати новітні технології та процеси і обґрунтовувати вибір 

обладнання та інструментів, з урахуванням обмежень в енергетичному 

машинобудуванні на основі сучасних знань в енергетичній та суміжних 

галузях 

РН 9. Формулювати та вирішувати інноваційні задачі галузі 

енергетичного машинобудування з урахуванням вимог до результатів, 

технічних стандартів, а також нетехнічних (суспільство, здоров'я і безпека, 

інтелектуальна власність, навколишнє середовище, економіка і виробництво) 

аспектів    

РН 12. Здійснювати ефективний захист інтелектуальної власності у 

галузі енергетичного машинобудування       

 РН 13. Управляти складними робочими процесами у галузі 

енергетичного машинобудування, у тому числі такими, що є 

непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів 



Теми що розглядаються  

Змістовий модуль № 1. Основні положення теорії вірогідності 

математичної статистики та їх використання для прогнозування надійності 

ДВЗ. 

Вступ. Обґрунтування доцільності прогнозування надійності ДВЗ в 

процесі розробки та доведення конструкції. Складові надійності. Значення 

основних положень теорії вірогідності та математичної статистики при 

складанні прогнозів щодо надійності машин 

Тема 1. Основні поняття теорії вірогідності. Поняття випробування, 

події, залежних та незалежних подій, протилежних подій. Розрахункові 

приклади. 

Тема 2. Теореми теорії вірогідності. Теореми складання та множення 

вірогідностей незалежних подій. Повна група подій. Приклади. Умовна 

вірогідність залежних подій. Наслідки теорем складання та множення для 

сумісних та несумісних подій. Формула для визначення повної вірогідності. 

Приклади 

Тема 3. Вірогідність гіпотез. Повторення випробувань. Оцінка 

вірогідності гіпотези. Формула Бейєса. Формула Бернулі для оцінки 

вірогідності настання події в випробуваннях. Локальна та інтегральна 

теореми Лапласа. Приклади розрахунків. 

Тема 4. Дискретні та безперервні випадкові величини. Поняття 

випадкової величини. Закони розподілу дискретних випадкових величин. 

Закони розподілу Бернулі та Пуасона. Найпростіший потік подій. 

Тема 5. Числові характеристики дискретних випадкових величин. 

Математичне очікування дискретної випадкової величини, властивості 

математичного очікування. Дисперсія дискретної випадкової величини, 

властивості дисперсії. Середнє квадратичне відхилення дискретної 

випадкової величини. Поняття моментів розподілу, початкові та центральні 

моменти розподілу. Приклади 



Тема 6. Закон великих чисел. Нерівність Чебишева. Теореми Чебишева 

та Бернулі. Обґрунтування використання середнього арифметичного в якості 

найбільш достовірного значення результатів фізичних експериментів 

Тема 7. Інтегральна функція розподілу безперервної випадкової 

величини. Задання закону розподілу безперервної випадкової величини. 

Властивості інтегральної функції розподілу. Диференційна функція 

розподілу безперервної випадкової величини 

Тема 8. Закони РОЗПОДІЛУ безперервної випадкової величини. Закон 

рівномірного розподілу. Закон нормального розподілу. Властивості закону 

нормального розподілу. Вірогідність потрапляння випадкової величини в 

заданий інтервал. Поняття функції одного випадкового аргументу та її 

розподіл, числові характеристики функції одного випадкового аргументу. 

Показниковий закон розподілу, функція надійності. 

Тема 9. Елементи математичної статистики. Вибірковий метод. Задача 

математичної статистики. Генеральна та вибіркова сукупності, способи 

відбору. Статистичний розподіл вибірки. Емпіричні функції розподілу, 

полігон та гістограма. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Генеральна 

середня, оцінка генеральної середньої по вибірковій середній. Генеральна 

дисперсія, вибіркова дисперсія. Оцінка генеральної дисперсії по уточненій 

вибірковій. 

Тема 11. Статистична перевірка статистичних гіпотез. Статистична 

гіпотеза. Нульова та конкуруюча, проста та складна гіпотези. Статистичний 

критерій перевірки нульової гіпотези, критична область, область прийняття 

гіпотези. Порівняння двох дисперсій нормальних генеральних сукупностей. 

Перевірка гіпотези про нормальний розподіл. Критерій Пірсона. 

Змістовий модуль № 2. Показники надійності ТІШ. Шляхи 

забезпечення надійності ДВЗ. 

Тема 12. Класифікація показників надійності ДВЗ. Показники 

безвідмовності, інтенсивність відмов, параметр потоку відмов, 

співвідношення між показниками безвідмовності. Показники 



ремонтопридатності, інтенсивність відновлення. Показники довговічності, 

гамма- відсотковий ресурс, медіанний ресурс. Показники збережуваності 

Тема 13. Аналіз фізико-хімічних чинників виникнення відмов ЛВЗ. 

Прояви та класифікація відмов. Експлуатаційні навантаження ДВЗ на 

усталених та перехідних режимах, забруднення деталей ДВЗ в експлуатації. 

Накопичені пошкодження та методи їх оцінки. 

Тема 14. Методи оцінки надійності ДВЗ. Методи статистичної обробки 

результатів експлуатаційних випробувань. Визначення показників 

надійності. Виявлення теоретичного закону розподілу відмов. Розрахунково- 

експериментальні методи прогнозування відмов. 

Тема 15. Шляхи забезпечення надійності ДВЗ. Загальні принципи 

забезпечення надійності. Забезпечення надійності сучасних ДВЗ. Оптимізація 

параметрів та характеристик ДВЗ за критерієм надійності. Конструкторсько-

технологічні рішення щодо підвищення надійності. Засади технічного 

діагностування ДВЗ. 

Змістовий модуль № 3. Розрахункова робота. Обробка результатів 

експлуатаційних випробувань партії ДВЗ 

 

Форма та методи навчання 

Використовуються словесні методи навчання (лекції, пояснення, 

інструктажі), наочні методи (демонстрації), практичні методи (практичні 

методи). 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виконання індивідуальних завдань, проведення 

контрольних робіт. Контроль складової робочої програми, яка освоюється під 

час самостійної роботи студента, проводиться: 

- З лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- З практичних (лабораторних) занять, індивідуальних завдань – за 

допомогою перевірки виконаних завдань.  

 Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. 



Студент вважається допущеним до семестрового контролю з 

навчальної дисципліни за умови повного відпрацювання студентом усіх 

практичних, лабораторних робіт та виконання індивідуального 

розрахункового завдання. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента  

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовний модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

 Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Р 

5 5 5 5 5 25 

 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 



 
Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 



розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових

) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальни



х положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних 

задач 
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