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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Надійність електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем» є формування у студентів системи 

знань правових,  економічних та технологічних аспектів керування працездатністю 

технічних засобів,  об’єктів  та інноваційної діяльності в ергатичних  системах. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на базову підготовку із 

спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

3. Результати навчання  

Програмний 

результат навчання 
Методи навчання 

Форми 

оцінюван

ня 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН 1. Знаходити 

варіанти підвищення 

енергоефективності та 

надійності 

електротехнічного та 

електромеханічного 

обладнання й 

відповідних 

комплексів і систем. 

ПРН 4. Окреслювати 

план заходів з 

підвищення надійності, 

безпеки експлуатації та 

продовження ресурсу 

електроенергетичного, 

електротехнічного та 

електромеханічного 

обладнання і 

відповідних 

комплексів і систем. 

ПРН 6. 

Реконструювати 

існуючі електричні 

мережі, станції та 

підстанції, 

електротехнічні і 

електромеханічні 

комплекси та системи 

з метою підвищення їх 

надійності, 

ефективності 

експлуатації та 

продовження ресурсу. 

ПРН 17. 

Демонструвати 

Словесні: лекція, бесіда 

(евристична і 

репродуктивна).  

Наочні: ілюстрування, 

демонстрація, 

спостереження.   

Практичні: практичні  

роботи, аналіз, синтез.  

За засобами навчально-

пізнавальної діяльності: 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного виконання, 

еврістичний метод, 

дослідницький метод 

Усне опи-

тування, 

письмовей 

опитування

, тестові 

завдання, 

перевірка 

практич-

них 

завдань.  

Диф. залік 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

Здатність пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Здатність до використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Здатність виявляти та 

оцінювати ризики 

Здатність працювати 

автономно та в команді 

Здатність виявляти зворот-ні 

зв’язки та корегувати свої дії 

з їх врахуванням. 

Здатність планувати, 

організовувати та проводи-

ти наукові дослідження в 

області електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки,    

Здатність розробляти та 

впроваджувати заходи з 

підвищення надійності, 

ефективності та безпеки при 

проектуванні та експлуатації 

обладнання та об’єктів 

електроенергетики, електро-

техніки та електромеханіки,    

Здатність керувати 

проектами і оцінювати їх 

результати.   

Здатність розробляти плани і 
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розуміння нормативно-

правових актів, норм, 

правил та стандартів в 

області 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки. 

проекти. 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Надійність електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних систем  

Змістовий модуль1. Безвідмовність технічних систем 

Розглядаються основні вимоги міжнародних нормативів якості да надійності 

технічних систем та надання послуг. Оціночні показники надійності .  
 

Змістовий модуль 2. Експлуатаційна надійність технічних систем 

Розглядаються питання визначення показників експлуатаційної надійності та їх 

використання  в управлінні станом технічних засобів та об’єктів 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем 

 

Змістовий модуль 3. Основи теорії ризику 

Розглядаються питання щодо ризиків при забезпеченні відповідного рівня 

надійності електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем 

 

5.  Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин денне навчання 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1 150 16 32 – 102 

Змістовий модуль 1 45 6 10 – 29 

Змістовий модуль 2   45 6 12 – 27 

Змістовий модуль 3   45 4 10 – 31 

Підсумковий семестровий контроль  15 – – – 15 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст 
К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1  

ОСНОВНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

ЛК 1 Вступ. Терміни та визначення теорії надійності. 

Основні вимоги міжнародних та національних 

стандартів та інших чинних нормативів до якості 

 

 

2 
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Тема Зміст 
К-ть 

годин 

ТЕОРІЇ 

НАДІЙНОСТІ 

 

продукції та послуг в галузі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки 

ЛК 2 Технічний стан об’єктів системи 

електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки. Зміни технічного стану. Відмови та 

їх класифікація. Визначення залишкового ресурсу 

ЛК 3 Показники надійності. Загальна оцінка 

показників надійності за статистичними даними. 

Кількісні показники надійності відновлюваних та 

невідновлюваних елементів 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

                                          Змістовний модуль 2  

ОЦІНКА 

НАДІЙНОСТІ 

ТЕХНІЧНИХ 

СИСТЕМ 

ЛК 4 Прогнозування надійності 

ЛК 5 Збір інформації про надійність.   Плани 

спостережень.  Обробка інформації про надійність.  

Визначення обсягу вибірки 

ЛК 6  Концепція управління технічним станом 

електроенергетичних,  електротехнічних та 

електромеханічних систем 

2 

 

2 

 

 

2 

Змістовий модуль 3  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАДІЙНОСТІ 

ТЕХНІЧНИХ ТА 

ЕРГАТИЧНИХ 

СИСТЕМ 

ЛК 7 Технічне обслуговування  орієнтоване на 

безвідмовність  

ЛК 8 Надійність технічних та ергатичних систем 

і техногенні ризики 

ЛК 9 Техніко-економічна оцінка  впровадження 

заходів з підвищення надійності.  

 

2 

 

1 

 

1 

 

7. Теми практичних занять  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Безвідмовність 

технічних 

систем 

Визначення технічного стану технічних стану. 

Класифікація відмов. 

2 

Визначення залишкового ресурсу деталей агрегатів 1 

Визначення комплексних показників надійності 2 

Визначення оціночних показників надійності. 

Уточнення вихідних даних для самостійної роботи 

2 

Визначення напрацювання (пробігу, часу) при                                                                                                                                                                                                                                

заданій ймовірності безвідмовної роботи 

1 

Склад і загальні правила задання вимог з 

надійності ГОСТ 27.003-90 

2 

Змістовий модуль 2 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Експлуатаційна 

надійність 

технічних 

систем 

Збір інформації про надійність 2 

Плани спостережень 2 

Обробка інформації про надійність 2 

Визначення обсягу вибірки 2 

Інформаційне та програмне  забезпечення збору та 

опрацювання  даних з надійності 

2 

Визначення оптимального запасу агрегатів 2 

Змістовий модуль 3 

 Основи теорії 

ризику 

Концепція управління технічним станом 

електроенергетичних,  електротехнічних та 

електромеханічних систем на основі ризику 

2 

Технічне обслуговування  орієнтоване на 

безвідмовність  

2 

Надійність технічних та ергатичних систем1 

техногенні ризики. Алгоритм обчислення 

показників, що характеризують діяльність людини 

–оператора при прийнятті рішень 

2 

Визначення показників, що  характеризують 

діяльність людини-оператора при діагностуванні 

елементів технічних систем 

2 

Техніко-економічна оцінка  впровадження заходів 

з підвищення надійності 

2 

 

8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено  
 

9. Індивідуальні завдання 
 

Не передбачено 

 

10. Методи контролю та порядок оцінювання  результатів навчання 
 

 Методи поточного контролю:  

– усне та письмове опитування 
 

Методи модульного контролю:  

– тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE; 
 

Методи підсумкового семестрового контролю – диф. залік:  

- письмовий контроль. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього 

практ. лаб. самостійна робота 

Завдання Модульний 

контроль 

МОДУЛЬ 1 100     

Змістовий модуль 1 25 10 – 5 10 

Змістовий модуль 2   25 12 – 5 8 

Змістовий модуль 3   20 10 – 5 5 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

30 – – – – 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Практичне завдання 1 (усне опитування - Відмови та їх 

класифікація)  

2 

Практичне завдання 2 (письмове опитування - Визначення 

залишкового ресурсу) 

2 

Практичне завдання 3 (усне опитування - Показники надійності)  2 

Практичне завдання 4 (письмове опитування - Визначення 

оціночних показників надійності) 

2 

Практичне завдання 5 (усне опитування- Визначення напрацювання 

(пробігу, часу) при заданій ймовірності безвідмовної роботи)  

2 

Завдання до самостійної роботи (виконання письмових завдань за 

темами практичних занять) 

5 

Завдання до змістовного модуля 1 (тестування у віртуальному 

середовищі Moodle) 

10 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне завдання 6 (усне опитування - Збір інформації про 

надійність)  

2 

Практичне завдання 7 (письмове опитування – Розробка планів 

спостережень) 

2 

Практичне завдання 8 (усне опитування - Обробка інформації про 

надійність)  

2 

Практичне завдання 9(письмове опитування- Визначення обсягу 

вибірки) 

2 

Практичне завдання 10 (усне опитування- Інформаційне та 

програмне  забезпечення збору та опрацювання  даних з надійності)  

2 

Практичне завдання 11 (усне опитування - Визначення 2 
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Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

оптимального запасу агрегатів) 

Завдання до самостійної роботи (виконання письмових завдань за 

темами практичних занять) 

5 

Завдання до змістовного модуля 2 (тестування у віртуальному 

середовищі Moodle) 

8 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання 12 (усне опитування – Розробка планів с 

управління технічним станом електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем на основі ризику) 

2 

Практичне завдання 13 (усне опитування - Технічне 

обслуговування  орієнтоване на безвідмовність)  

2 

Практичне завдання 14 (письмове опитування- Розробка алгоритму 

обчислення показників, що характеризують діяльність людини) 

2 

Практичне завдання 15 (письмове опитування- Визначення 

показників, що  характеризують діяльність людини-оператора при 

діагностуванні елементів технічних систем)  

2 

Практичне завдання 16 (усне опитування - Техніко-економічна 

оцінка  впровадження заходів з підвищення надійності) 

2 

Завдання до самостійної роботи (виконання письмових завдань за 

темами практичних занять) 

5 

Завдання до змістовного модуля 3 (тестування у віртуальному 

середовищі Moodle) 

5 

Підсумковий семестровий контроль – диф. залік 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 

 

 

 

Шкала оцінювання  

100-бальна 

шкала 

Рівень компетентності Чотирибальна/двобальна шкала 

диф. залік 

90-100 високий відмінно 

82-89 
достатній добре 

74-81 

64-73 
середній задовільно 

60-63 

35-59 низький незадовільно 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 Методичне забезпечення 

1. Дистанційний курс: «Надійність електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних систем» – [Електронний ресурс] – режим доступу у віртуальному 

освітньому середовищі Moodle ХНУМГ ім. О. М. Бекетова: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id= 2597   

 

11. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення (2273)    

https://dnaop.com/html/2273/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2860-94 

2. Далека В.Х. Інформаційні технології на транспорті / В.Х. Далека, К.О. Сорока, 

В.Б. Будніченко // Харків: ХНАМГ, 2012. – 364 с. ISBN 978-966-695-265-6 

https://eprints.kname.edu.ua/25620/ Перевірено 10.08.2020. 

3. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу. / К.О. Сорока – 

Харків, 2004, 115 с. http://eprints.kname.edu.ua/10895/   

     4.  Надійність техніки. ДСТУ-2015. Оцінювання та прогнозування надійності за 

результатами випробувань і (або) експлуатації в умовах малої статистики   

http://www.immsp.kiev.ua/activity/Napriam%208_Standarty/Standart_Statystyka_vidmo

v.pdf 
 

Інформаційні ресурси 
 

1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-15#Text  

2. http://www.golos.com.ua/article/349739  

3.  https://met.kname.edu.ua/images/BIBLIOTEKA/TESI_ET.pdf 

4. https://met.kname.edu.ua/images/kAFEDRA/DOC/Materiali_Konferencyi_ET_2021.pdf 

 
 
 
 
 

13.  Обладнання,  устаткування, програмні продукти  

1. Обладнання комп’ютерного класу кафедри «Електричний транспорт», 

аудиторія 239, або комп’ютерних класів №№ 5-11 обчислювального центру 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

2. Програмний пакет MS Word. 

3. Програмний пакет системи керування базам даних MS Access. 

4. Програмний пакет презентації Power Point. 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=%202597%20
https://dnaop.com/html/2273/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2860-94
https://eprints.kname.edu.ua/25620/
http://eprints.kname.edu.ua/10895/
http://www.immsp.kiev.ua/activity/Napriam%208_Standarty/Standart_Statystyka_vidmov.pdf
http://www.immsp.kiev.ua/activity/Napriam%208_Standarty/Standart_Statystyka_vidmov.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1914-15#Text
http://www.golos.com.ua/article/349739
https://met.kname.edu.ua/images/BIBLIOTEKA/TESI_ET.pdf
https://met.kname.edu.ua/images/kAFEDRA/DOC/Materiali_Konferencyi_ET_2021.pdf

