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Консультації з 

питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за поперед-

ньою домовленістю). 

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна “Теорія надійності” є дисципліною вільного вибору студента 

зі спеціальності 124 – системний аналіз для освітньої програми Системний 

аналіз, яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS. ).  

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Розглядаються задачі обробки статистичної інформації про надійність 

технічних систем, вибору оптимального закону розподілу ймовірностей 

напрацювань на відмову, оцінки та оптимізації показників надійності, 

резервування технічних систем, оптимальні правила проведення 

профілактичних робіт. Отримані знання та навики дадуть можливість на 

основі статистичної інформації фахово оцінити стан і перспективу 

експлуатації технічних систем. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета. Формування базового уявлення, первинних знань, вмінь та навичок 

з математичної теорії надійності як наукової та прикладної дисципліни. 

Виробити навички математичного дослідження, дати необхідні знання з 

методології оцінки надійності технічних систем та вміння застосовувати 

отримані знання до розв`язування задач  оцінки показників надійності, 

оптимізації структури профілактичного обслуговування, планування 

необхідної кількості резервних елементів. 

 Завдання. Навчити студентів: використовувати методологію аналізу 

статистичної інформації про відмови технічних систем; виконувати усі 

етапи статистичного дослідження; класифікувати типові задачі теорії 

надійності; будувати відповідні математичні моделі, оцінювати 

параметри; прогнозувати надійність, аналізувати отримані результати. 
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 120 годин. Аудиторних занять: 64 год., з них 32 год. лек-

цій та 32 години лабораторних робіт. Самостійної роботи: 56 год. 

Очікувані 

результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент буде :  

знати: основні поняття,  проблематику теорії надійності,  основні  методи  

дослідження надійності і оптимізації процесу експлуатації технічних 

систем, принципи резервування і профілактичного обслуговування. 

вміти: орієнтуватися в галузі математичної теорії надійності, 

користуватися спеціальною літературою у предметній області, вести 

дискусію в предметних галузях,  а також вміти обгрунтувати вибір закону 

розподілу напрацювань на відмову, оцінити емпіричні та теоретичні 

показники надійності, обчислити кількість резервних елементів для 

забезпечення бажаної надійності. 

Ключові слова Надійність, інтенсивність відмов, напрацювання, функція розподілу 

ймовірностей, ресурс, резервний елемент. 

Формат курсу Очний, дистанційний  

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми Основні поняття теорії надійності.  Вступ. Історичний огляд. Функція 

розподілу напрацювань на відмову, надійність, густина. Згортка 

розподілів. Стохастична суміш розподілів. Статична надійність системи. 

Послідовне з’єднання елементів. Паралельне з’єднання елементів. 

Системи «k з n». 

Показники надійності. Теоретичні показники: ймовірність безвідмовної 

роботи, інтенсивність відмов, квантилі, тантилі, гама-процентний ресурс, 

залишковий ресурс, коефіцієнт готовності .  

Емпірична функція розподілу. Повна вибірка. Зрізана вибірка. Сподівані 

ранги відмов. Неповна зрізана вибірка. Згруповані відмови та зупинки. 

Інформативність вибірки.  Частотна, модна, сподівана і медіанна 

емпіричні функції розподілу. Емпіричні показники надійності. 

Розподіли напрацювань. Крихке і пластичне руйнування. Розподіли гама 

та Гнеденка-Вейбулла. Числові характеристики цих розподілів 

Параметричні сімейства розподілів.  

Статистичне оцінювання напрацювань за результатами 

спостережень. Вибірки. Плани спостережень. Перевірка розподілів 

напрацювань за емпіричними даними. Точкові оцінки  та довірчі інтервали 

для параметричних сімейств розподілів. Оцінка невідомих параметрів 

законів розподілу. Метод максимуму правдоподібності. Метод моментів. 

Метод квантилів. 

Вибір оптимального розподілу. Методика вибору оптимального закону 

розподілу з заданого сімейства розподілів, що базується на статистиці S, 



інваріантній відносно параметра масштабу. Випадок сімейства розподілів  

– експонентний, гама, Гнеденка-Вейбулла. 

Процедура послідовних спроб. Прийняття рішення про гіпотезу за умови, 

що кількість спостережень апріорі невідома. Графічне представлення 

схеми продовження експерименту. Випадок розподілу Гнеденка-

Вейбулла. Випадок гама розподілу. Випадок експонентного розподілу. 

Резервування технічних систем. Посистемне резервування. Поелементне 

резервування системи з елементами одинакової надійності і одинакової 

вартості. Поелементне резервування систем з елементами різної 

надійності і різної вартості при неодинаковій надійності резерву. Оцінка 

потреби резервних елементів на основі попередього напрацювання до 

відмов і зупинок. 

Оптимальні правила проведення профілактичних робіт.  Правила 

попереджувальних замін та інспекційних перевірок. Випадок простого 

відновлення технічної системи Випадок складного відновлення. 

Періодичні заміни з мінімальним ремонтом при відмові. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік  у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

- Теорії ймовірностей і математичної статистики; 

- Методів оптимізації 

- Програмування; 

достатніх для сприйняття категоріального апарату і розуміння джерел 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції 

Індивідуальні завдання 

 

Необхідне об-

ладнання 

Комп’ютер із програмним забезпеченням (R, etc)  , Internet , проектор 

Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

Відповіді та самостійна робота на лабораторних заняттях (максимум):  20 

балів. Результати захисту індивідуальних лабораторних завдань 

(максимум): – 1 завдання – 10 балів;   2 завдання – 10 балів; 3 завдання – 

25 балів;  4 завдання – 25 балів, 5 завдання – 10 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 

повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-

начених для виконання всіх видів індивідуальних завдань, передбачених 

курсом.  

Література. Тексти лекцій, вимоги до виконання індивідуальних завдань і 

основна література доступна студентам в системі MS TEAMS. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку. 

1. Основні поняття теорії надійності. 

2. Згортка розподілів. Стохастична суміш розподілів. 

3. Статична надійність системи послідовно з’єднаних елементів.  



4. Статична надійність системи n паралельно з’єднаних елементів. 

5. Статична надійність  “системи k з n”. 

6. Теоретичні показники надійності. 

7. Гама процентний ресурс. Залишковий ресурс. 

8. Квантилі і тантилі. 

9. Емпірична функція розподілу. Повна вибірка. 

10.  Емпірична функція розподілу. Зрізана вибірка. 

11.  Емпірична функція розподілу. Неповна зрізана вибірка. 

12.  Емпірична функція розподілу. Згруповані відмови і зупинки. 

13. Інформативність вибірки. 

14. Емпіричні показники надійності. 

15. Вибір оптимального розподілу. Статистика експонентного 

розподілу. 

16. Вибір оптимального розподілу. Статистика гама розподілу. 

17. Вибір оптимального розподілу. Статистика  розподілу Гнеденка-

Вейбулла. 

18. Вибір оптимального розподілу. Статистика логнормального 

розподілу. 

19. Процедура послідовних спроб. Випадок експонентного розподілу. 

20. Процедура послідовних спроб. Випадок гама розподілу. 

21. Процедура послідовних спроб. Випадок розподілу Гнеденка-

Вейбулла. 

22. Резервування технічних систем. 

23. Посистемне резервування. 

24. Поелементне резервування. 

25. Оцінка потреби резервних елементів на основі попередніх 

напрацювань. 

26. Оптимальні плани проведення профілактичних робіт.. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-

шенню курсу. 
 

 


