
Силабус дисципліни 

НАДІЙНІСТЬ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ 

 (для ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті,  

                   Системи керування рухом поїздів) 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Надійність та діагностування 

4,0 - кредити ЄКТС.  

Статус дисципліни: цикл професійної підготовки. 

Загальна інформація про 

викладача 

Лагута Василь Васильович, к.т.н., доцент; телефон кафедри – 

3731504, адреса електронної пошти – kaf.atz.diit@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

для бакалаврів – п’ятий семестр 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується 

Факультет «Компьютерні технології і системи»  

 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

1. Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у 

професійній діяльності. 

2. Здатність застосовувати методи та засоби технічних вимірювань, 

технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи при 

технічній діагностиці пристроїв та систем керування рухом поїздів. 

3. Здатність застосовувати математичні та статистичні методи при 

зборі, систематизації, узагальненні та обробці науково-технічної 

інформації, підготовці оглядів, анотацій, складання рефератів, звітів 

та бібліографії по об’єктах дослідження; брати участь в наукових 

дискусіях і процедурах захисту наукових робіт різного рівня та 

виступів з доповідями та повідомленнями по тематиці проведених 

досліджень; володіти способами поширення і популяризації 

професійних знань, проводити навчально-виховну роботу з учнями. 

4. Застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

5. Використовувати методи та засоби технічних вимірювань, технічні 

регламенти, стандарти та інші нормативні документи при технічній 

діагностиці пристроїв та систем керування рухом поїздів. 

6. Застосовувати математичні та статистичні методи при зборі, 

систематизації, узагальненні та обробці науково-технічної 

інформації. 

Опис дисципліни Метою викладання дисципліни «Надійність та діагностування» є 

формування у студентів системи наукових знань і професійних 

навичок по використанню основ теорії надійності і діагностики 

стосовно до вирішення завдань технічної експлуатації систем 

залізничної автоматики і телемеханіки (СЗАТ) на всіх етапах їх 

життєвого циклу: проектування, виробництво, контроль, 

зберігання і експлуатація. 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

1. Вища математика 

2. Фізика 

3. Комп’ютерні технології в системах залізничної 

автоматики  

Основні теми дисципліни Необхідні відомості з Теорії ймовірностей.  
Загальні відомості теорії надійності. 

Показники надійності невідновлювальних об′єктів. Показники надійності 

відновлювальних об′єктів. Показники ремонтопридатності. Комплексні 

показники надійності. 

Структурна схема надійності. Резервування невідновлювальних об'єктів. 

Безпека технічних об'єктів. Визначення потреби в запасних частинах. 

Вплив факторів і періодичності обслуговування на надійність. 



Всього годин – 120: лекції – 32, практичні – 16, самостійна 

робота – 72.  

Мова викладання Українська  
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