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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є набуття у здобувачів вищої освіти 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії загальних та фахових 

компетентностей щодо суті проблеми надійності, її місця в системі 

забезпечення якості технологічних систем, отримання необхідних знань з теорії 

надійності та застосування навичок та вмінь з аналізу надійності по даним 

випробувань та експлуатаційних спостережень. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні системи теоретико-

методологічних знань з основ математичних методів теорії надійності, понять 

про методи моделювання, оцінки та оптимізації надійності технологічних 

систем та набутті практичних навичок з аналізу показників надійності виробів 

та технологічних систем.  

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: основи теорії 

надійності невідновлюваних і відновлюваних виробів технологічних систем; 

методи аналізу надійності технологічних систем; методи розробки та 

оптимізації вимог до надійності технологічних систем; методи аналізу 

характеру і причин виникнення відмов і пошкоджень технологічних систем; 

моделі надійності невідновлюваних та відновлюваних виробів технологічних 

систем;  показники надійності технологічних систем; методи забезпечення 

надійності технологічних систем при проектуванні і виробництві; методи 

контролю надійності технологічних систем в експлуатації; фізична сутність 

типових відмов і пошкоджень; обробка статистичних даних; оцінка показників 

надійності об’єктів за даними випробувань та експлуатаційних спостережень. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися 

на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й 

вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-

дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під 

час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної 
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роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 

доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1.Теоретичні засади технології виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

2. Технологічна лінія як система. 

3. Загальна характеристика надійності як науки. 

4. Надійність технологічних систем. 

5. Сутність відмов технологічних систем. 

6. Теорія ймовірності як математичний апарат для дослідження надійності 

технологічних систем. 

7. Показники надійності. Закони розподілу випадкових величин. 

8. Діагностування та прогнозування технологічного обладнання 

переробних підприємств. 

9. Діагностування та прогнозування технологічного обладнання 

переробних підприємств. 

 

 Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Аналіз технологічних систем. 

2. Визначення надійності роботи оператора технологічної системи. 

3. Визначення показників надійності технологічних систем при 

нормальному законі розподілу. 

4. Визначення показників надійності технологічних систем при 

експоненціальному законі розподілу. 

5. Визначення показників надійності технологічних систем при законі 

розподілу Вейбулла. 

6. Визначення ймовірності безвідмовної роботи технологічної системи. 

7. Визначення показників надійності технологічної системи 

водопостачання та напування тваринницької ферми. 

8. Визначення показників надійності технологічної системи роздавання 

кормів. 

9. Визначення показників надійності технологічної системи видалення 

гною для ферми ВРХ. 
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