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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

V для бакалаврів 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Транспортна інженерія 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Компетентності: 
– здатність розробляти з урахуванням естетичних, міцнісних і 

економічних параметрів технічні завдання і технічні умови на 

проектування локомотивів, їх систем та окремих елементів; 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення 

та організації робочих місць, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості продукції; 

– здатність застосовувати методи та засоби технічних 

вимірювань, технічні регламенти, стандарти та інші нормативні 

документи при технічній діагностиці локомотивів, їх систем, 

агрегатів та вузлів; 

– здатність аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні 

показники локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів з метою 

виявлення та усунення негативних чинників та підвищення 

ефективності виробничого процесу. 

Результати навчання: 
– визначати параметри локомотивів, їх систем, агрегатів та 

вузлів шляхом проведення вимірювального експерименту з 

оцінкою його результатів; 

– виконувати розрахунок основних характеристик та 

параметрів технологічних процесів виробництва, експлуатації та 

ремонту локомотивів, їх систем, агрегатів та вузлів з метою їх 

порівняння та формування управлінських рішень щодо 

подальшого функціонування підприємства з оцінкою якості його 

продукції; 

– використовувати засоби технічних вимірювань, технічні 

регламенти, стандарти та інші нормативні документи під час 

технічного діагностування локомотивів, їх систем, агрегатів та 

вузлів 

Опис дисципліни В курсі навчальної дисципліни розглядаються питання:  

– вивчення та розрахунку показників надійності;  

– способів підвищення надійності технічних систем; 

– прогнозуванню рівня надійності окремих виробів та систем 

рухомого складу; 

– розробки діагностичного забезпечення рухомого складу 



Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Вища математика 

Загальний курс залізниць і рухомого складу 

Матеріалознавство та технологія матеріалів 

Деталі машин 

Теорія та конструкція локомотивів 

Основні теми 

дисципліни 

 надійність: основні поняття та визначення. Класифікація та 

характеристики відмов; 

 основні відомості про математичні методи розрахунку 

показників надійності; 

 показники безвідмовності: імовірність безвідмовної роботи та 

імовірність відмови, щільність розподілу відмов, параметр потоку 

відмов, інтенсивність відмов; 

 -характеристика життєвого циклу об’єкта. Рівняння зв’язку 

показників надійності; 

 середнє напрацювання до відмови та на відмову. Гамма-

відсоткове напрацювання;  

 основні показники довговічності; 

 основні показники ремонтопридатності; 

 комплексні показники надійності; 

 первинний аналіз статистичних даних про надійність. 

Визначення основних характеристик та закону розподілу 

напрацювання до відмови; 

 визначення кількісних характеристик надійності за 

статистичним даними про відмови об’єктів; 

 аналітичне визначення кількісних характеристик надійності; 

 закони розподілу часу безвідмовної роботи; 

 розрахунок надійності з урахуванням реальних 

експлуатаційних співвідношень властивостей та навантажень 

об’єктів; 

 плани спостережень; 

 надійність систем. Розрахунок структурної (схемної) 

надійності об’єкта. Резервування; 

 основні визначення і поняття технічної діагностики; 

 статистичне визначення технічних станів; 

 визначення оптимального сполучення елементів в системі. 
Лекції 32 год, практичні заняття 16 год. 

Мова викладання Українська  

Список основної та 

додаткової літератури 

 ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення. 

 ГОСТ 32192-2013. Надежность в железнодорожной технике. 

Основные понятия. Термины и определения. 

 ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні 

положення. 

 ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунків 

показників надійності. Загальні вимоги. 

 ДСТУ 2863-94 Надійність техніки. Програма забезпечення 

надійності. Загальні вимоги. 

 ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне 

оцінювання. Контроль надійності. Основні положення. 

 ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників 

надійності за експериментальними даними. 
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