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Перший семестр (магістр) 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним та гуманітарним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни надає можливість оволодіти наступними 

компетентностями: 

- вміння аналізувати надійність технічних систем. 

Результати навчання: 

- визначати основні поняття у галузі теорії надійності та 

розуміти їх відносини зі статистикою;  

- ідентифікувати модель надійності технічної системи та 

оцінювати параметри моделі; 

-вміти вказувати методи вдосконалення надійності систем. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Для вивчення даної дисципліни необхідне засвоєння наступних 

дисциплін: «Технічні засоби організації та регулювання рухом», 

«Безпека руху», «Основи теорії систем та управління». 

Основні теми 

дисципліни 

Лекції – 32 годин. 

Практичні заняття – 16 години. 

Основні теми лекцій: 

- визначення основних термінів, що використовуються для оцінки 

надійності; 

- моделі швидкості ремонту, що застосовуються для ремонтуючих 

систем; 

- складні системи; 

- надмірність; 

- безпека та критичні системи; 

- аналіз безпеки. 
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