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Вступ 

Робоча програма навчальної дисципліни “Надійність 

водогосподарських систем (на основі гідроінформатики)” розроблена 

відповідно до навчального плану підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 194 «Гідротехнічне  

будівництво водна  інженерія та водні технології» для освітньої програми 

«Гідроінформатика». Дисципліна  є  частиною вибіркового циклу 

підготовки магістра зі спеціальності 194 «Гідротехнічне  будівництво водна  

інженерія та водні технології» та логічним продовженням дисципліни 

“Основи надійності”. 

 

Анотація 

При вивченні даної дисципліни магістранти зможуть ознайомитися з 

теорією надійності, її можливостями та методами з метою передбачення 

можливих негативних наслідків  при функціонуванні водогосподарських 

систем і споруд та їх запобігання з точки зору забезпечення цих систем і 

споруд необхідним рівнем надійності, захисту природного оточуючого 

середовища; формування у студентів системного, аналітичного мислення 

для оцінки ситуацій, що виникають та прийняття необхідних інженерних та 

управлінських рішень. 

Ключові слова: надійність, методи надійності, моделі надійності, 

водогосподарська система, гідроінформатика. 

 

Abstract 

In studying this discipline, undergraduates will be able to get acquainted 

with the theory of reliability, its capabilities and methods in order to predict the 

possible negative consequences in the functioning of water management systems 

and structures and prevent them from the point of view of providing these systems 

and structures with the necessary level of reliability, protection of the natural 

environment; formation of systematic, analytical thinking for students to evaluate 

emerging situations and make necessary engineering and management decisions. 

Keywords: reliability, methods of reliability, models of reliability, water 

management system, hydroinformatics. 
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1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,0 Галузь знань  

19 Архітектура та 

будівництво 

Цикл професійної підготовки,  

навчальна дисципліна фахової 

підготовки 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 Спеціальність  

194 «Гідротехнічне  

будівництво водна  

інженерія та водні 

технології» 

1-й 1-й 

Загальна кількість годин –

 90 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 4. 

 

Рівень вищої освіти: 

магістерський 

14 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

Кількість кредитів – 4,0 Галузь знань  

19 Архітектура та 

будівництво 

Цикл професійної підготовки,  

навчальна дисципліна фахової 

підготовки 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 Спеціальність  

194 «Гідротехнічне  

будівництво водна  

інженерія та водні 

технології» 

1-й 1-й 

ІНДЗ - курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин –

 120 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 5, в т.ч. 

індивідуальної роботи – 

1,5. 

Рівень вищої освіти: 

магістерський 

20 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 10 год. 

Самостійна робота 

74 год. 108 год. 

в т.ч.,  курсова робота 24 год. 

Вид контролю: 

залік, КР залік, КР 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи студентів становить:  

для денної форми навчання – 36,2 % до 63,8 %. 

для заочної форми навчання – 10,5 % до 89,5 %.  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Основна мета дисципліни – ознайомити студентів з теорією 

надійності, її можливостями та методами з метою передбачення можливих 

негативних наслідків  при функціонуванні водогосподарських систем і 

споруд та їх запобігання з точки зору забезпечення цих систем і споруд 

необхідним рівнем надійності, захисту природного оточуючого середовища; 

формування у студентів системного, аналітичного мислення для оцінки 

ситуацій, що виникають та прийняття необхідних інженерних та 

управлінських рішень.  

Основним завданням вивчення дисципліни є підготовка студентів до 

застосування теорії надійності для потреб водогосподарської галузі, а саме:  

- ознайомлення з особливостями і можливостями сучасної теорії 

надійності для потреб водогосподарської галузі; 

- навчання вмінню застосовувати ймовірнісний математичний апарат 

для розрахунку показників теорії надійності;  

- застосування методів теорії надійності для оцінки надійності 

технічних та організаційно-технологічних структур;  

- оцінювання, аналізу стану надійності водогосподарських систем і 

споруд;  

- прогнозування можливих негативних наслідків при функціонуванні 

таких систем і споруд. 

- пошук оптимальних шляхів забезпечення необхідного рівня 

надійності водогосподарських систем і споруд. 

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

- поняття про теорію надійності, її особливості і сферу застосування; 

- математичний апарат, методи теорії ймовірностей та математичної 

статистики для потреб теорії надійності; 

- методологію проведення експериментів з оцінки надійності 

водогосподарських систем та її елементів; 

- системний підхід щодо застосування теорії надійності і методів 

математичного моделювання; 

- поняття складної організаційно-технологічної системи та її ознаки, 

поняття надійності управління; 

- методи оцінки, аналізу, оптимізації надійності водогосподарських 

систем і споруд та прогнозування їх можливого стану. 

Підготовлений студент повинен вміти: 

- визначати вид сполучення елементів водогосподарських систем і 

споруд, здійснювати їхній морфологічний аналіз із застосуванням теорії 

надійності; 

- отримувати статистичні дані дослідження надійності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6  

водогосподарських систем та її елементів і встановлювати оцінку їхньої 

достовірності; 

- моделювати відмови водогосподарських систем та її об’єктів, 

прогнозувати їх стани; 

- використовувати математичний апарат та методи теорії надійності 

для оцінки, аналізу та оптимізації надійності водогосподарських систем та її 

елементів; 

- визначати закономірності прояву відмов водогосподарських систем 

та її елементів на основі збору і систематизації статистичної інформації з 

надійності; 

- розробляти програми забезпечення надійності водогосподарських 

систем та визначати стратегії технічного обслуговування і ремонтів її 

технічних об’єктів. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1, 1 семестр 

 
Змістовий модуль 1. «Методи та моделі аналізу і забезпечення 

надійності технічних систем»   
 

Тема 1. Проблеми аналізу надійності складних технічних систем.  
Наукове обґрунтування критеріїв і показників надійності. Розробка 

моделей функціонування складних систем. Методи аналізу надійності 

технічних систем. Моделі функціонування технічних елементів та систем на 

основі теорії надійності. 

Тема 2. Методи аналізу надійності технічних систем. 
Методи аналізу надійності технічних систем, що засновані  на 

застосуванні теорем теорії надійності. Логіко-ймовірнісні методи аналізу 

надійності. Топологічні методи аналізу надійності. Методи аналізу 

надійності, що засновані на теорії марківських процесів. Метод 

статистичного моделювання.   

Тема 3. Аналіз надійності невідновлюваних систем. 
Надійність нерезервованої системи. Надійність найпростіших 

резервованих систем. Надійність систем при загальному і роздільному 

резервуванні. Надійність резервованих систем, які захищені від однієї 

відмови. 

Тема 4. Аналіз надійності відновлюваних систем. 
Аналіз надійності відновлюваних систем з основним з'єднанням  

елементів. Розрахунок надійності відновлюваних систем з основним 

з'єднанням елементів та при довільному законі розподілу відмов і 
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відновлень.  Розрахунок резервованих відновлюваних систем при 

експоненціальних законах розподілу відмов та відновлень. Розрахунок 

резервованих відновлюваних систем при довільних законах розподілу 

відмов та відновлень. 

Тема 5. Аналіз надійності складних систем. 
Наближені методи аналізу надійності. Опис функціонування системи 

графом типу дерева. Аналіз надійності відновлюваної систему на основі 

усіченого графу стану. Метод еквівалентних схем. Системи з дробовою 

кратністю резервування. Системи з автоматом контролю і комутації. 

Системи з післядією відмов. Аналіз надійності систем з врахуванням 

неодночасності роботи її елементів.  

Тема 6. Методи забезпечення та підвищення надійності систем. 
Класифікація методів. Методи забезпечення та підвищення надійності 

технічних систем на етапі проектування. Забезпечення надійності систем в 

процесі будівництва та експлуатації. Властивості структурного 

резервування. Інваріантність надійності одного класу технічних систем по 

відношенню до законів розподілу відмов та відновлень.  Вплив 

резервування на інтенсивність відмов системи. Ефективність відновлення 

при різних законах розподілу. Порівняння надійності системи при 

загальному та роздільному резервуванні. Порівняльний аналіз 

навантаженого та структурного резервування. Надійність систем з 

тимчасовою надлишковістю. Визначення функції оперативної готовності 

системи. Надійність системи із елементів з декількома станами. 

Тема 7. Оцінка надійності системи за дослідними даними та на 
етапі експлуатації. 

Способи підтримання надійності систем в процесі технічної 

експлуатації. Профілактика та її ефективність. Аналіз надійності при 

наявності системи контролю. Оптимізація резервних елементів та 

проведення ремонтних робіт. Оцінка надійності системи за дослідними 

даними. Збір та обробка даних про відмови в процесі експлуатації. 

Методика аналізу надійності систем та їх елементів за даними експлуатації. 

 
Модуль 1, 2 семестр 

 
Змістовий модуль 1. «Методи і моделі оцінки надійності 

водогосподарських систем та їх елементів»  
 

Тема 1. Проблеми оцінки надійності водогосподарських систем та 
їх елементів.   

Сучасний стан нормативно-правового забезпечення Математичні 

моделі для оцінок надійності та ефективності водогосподарських систем. 
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Допустимі рівні надійності водогосподарських систем. Проектування 

водогосподарських систем з врахуванням показників надійності (цільові 

функції надійності, ефективності та якості, зв'язок між коефіцієнтом запасу 

та показниками надійності). 

Тема 2. Оцінка надійності осушувальних та осушувально-
зволожувальних систем.  

Показники та критерії оцінки надійності осушувальних та 

осушувально-зволожувальних систем. Оцінка надійності відкритої мережі 

осушувальних та осушувально-зволожувальних систем. Оцінка надійності 

закритої мережі осушувальних та осушувально-зволожувальних систем. 

Імовірнісна оцінка параметрів закритого дренажу. 
Тема 3.  Оцінка надійності напірних зрошувальних систем. 
Цільові функції економічної ефективності системи. Складові 

структурної схеми надійності подачі води на зрошення. Оцінка надійності 

подачі води мережею трубопроводів. Надійність зрошення дощувальними 

машинами. 
Тема 4.  Оцінка надійності систем краплинного зрошення.  
Методи забезпечення надійності систем краплинного зрошення. 

Оцінка необхідного рівня надійності системи краплинного зрошення. 

Поняття відмови крапельниць, технологічна варіація їх витрат, гідравлічні 

характеристики крапельниць. Оцінка надійності крапельниць в процесі їх 

експлуатації. Вплив схеми розподільчої мережі трубопроводів на надійність 

і якість систем краплинного зрошення.  Оцінка рівномірності розподілу 

води на системі. Гідравлічні розрахунки трубопроводів систем краплинного 

зрошення. Проектування систем краплинного зрошення з урахуванням 

показників гідравлічної якості і надійності. 

Тема 5. Оцінка надійності подачі води насосними станціями. 
Цільові функції економічної ефективності і надійності насосних 

станцій водогосподарських систем. Рівні та оцінки надійності подачі води 

насосними станціями. Вплив схем з'єднання напірних трубопроводів на 

надійність подачі води насосними станціями. Проектування насосних 

станцій з урахуванням показників надійності. 

Тема 6. Оцінка надійності гідротехнічних споруд за 
діагностичними показниками на основі методу Байєса.  

Теорема повної ймовірності випадкової події, формула Байєса. Оцінка 

надійності роботи грунтової греблі малого водосховища. Оцінка надійності 

резервного водоскиду. Розрахункова оцінка надійності конструкції 

протифільтраційного екрану.  

Тема 7. Оцінка надійності систем водопостачання та 
водовідведення. 

Особливості встановлення критеріїв надійності систем водопостання 
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та водовідведення. Забезпечення надійності водозабору. Визначення 

ймовірнісних значень водорозбору. Надійність напірно-регулюючих споруд. 

Надійність споруд очищення води. 

Тема 8.  Оцінка параметрів водопровідних споруд на основі 
ймовірнісного підходу. 

Оцінка надійності величин узагальненого коефіцієнта запасу. 

Імовірнісна оцінка пропускної здатності каналів. Імовірнісна оцінка 

пропускної здатності шлюзів-регуляторів. Визначення показників 

надійності споруд при невідомих законах розподілу випадкових величин. 
Тема 9.  Оцінка надійності споруд водогосподарських систем при 

динамічних навантаженнях. 
Основні теоретичні залежності теорії викидів стаціонарних 

випадкових функцій. Експериментальні дослідження законів розподілу 

кількості викидів та  тривалості викидів придонних швидкостей 

турбулентного потоку. Стійкість кріплення з кам'яної накиді. Стійкість 

кріплення з бетонних плит. Оцінка тривалості переривчастої кавітації. 

Прогнозування глибин води та витрат в каналах водогосподарських систем 

як стохастичного  процесу. 

Тема 10.  Врахування ефектів оптимальної профілактики на етапі 
експлуатації водогосподарських систем. 

Сутність оптимальної профілактики. Оптимізація коефіцієнта 

готовності. Оптимізація коефіцієнта оперативної готовності. Оптимізація 

питомих затрат. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всьо-

го 

у тому числі всьо-

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1, 1 семестр 
Змістовий модуль 1. «Моделі та методи аналізу технічних систем» 

Тема 1. Проблеми 

аналізу надійності 

складних технічних 

систем 

10 2    8 12  1   11 

Тема 2. Методи аналізу 

надійності технічних 

систем 

10 2    8 12  1   11 
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Назви змістових модулів 

 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всьо-

го 

у тому числі всьо-

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 3. Аналіз 

надійності 

невідновлюваних систем 

16 2 6   8 12  1   11 

Тема 4. Аналіз 

надійності 

відновлюваних систем. 

17 2 6   9 12  1   11 

Тема 5. Аналіз 

надійності складних 

систем. 

15 2 4   9 14 1 1   12 

Тема 6. Методи 

забезпечення та 

підвищення надійності 

систем 

11 2    9 14 1 1   12 

Тема 7. Оцінка 

надійності системи за 

дослідними даними та на 

етапі експлуатації 

11 2    9 13  1   12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
90 14 16 - - 60 90 2 8 - - 80 

Модуль 2, 2 семестр 
 Змістовий модуль 1. «Методи і моделі оцінки надійності водогосподарських 

систем та їх елементів» 
Тема 1. Проблеми 

оцінки надійності ВГС 

та їх елементів. 

13 2 4  4 7 12 1 2  4 9 

Тема 2. Оцінка 

надійності 

осушувальних та 

осушувально-

зволожувальних систем. 

12 2 2   8 12  1   11 

Тема 3. Оцінка 

надійності напірних 

зрошувальних систем. 

12 2 2   8 12  1   11 

Тема 4. Оцінка 

надійності систем 

краплинного зрошення. 

9 2 -   7 11  -   11 

Тема 5. Оцінка 

надійності подачі води 

насосними станціями. 

12 2 2   8 12  1   11 
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Назви змістових модулів 

 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всьо-

го 

у тому числі всьо-

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 6. Оцінка 

надійності ГТС за 

діагностичними 

показниками на основі 

методу Байєса. 

14 2 4  5 8 12  1  5 11 

Тема 7. Оцінка 

надійності систем 

водопостачання та 

водовідведення. 

11 2 2   7 12  1   11 

Тема 8. Оцінка 

параметрів 

водопровідних споруд 

на основі ймовірнісного 

підходу. 

11 2 2  5 7 12  1  5 11 

Тема 9. Оцінка 

надійності споруд ВГС 

при динамічних 

навантаженнях. 

13 2 4  5 7 13 1 1  5 11 

Тема 10. Врахування 

ефектів оптимальної 

профілактики на етапі 

експлуатації ВГС. 

13 2 4  5 7 12  1  5 11 

Разом за змістовим 

модулем 2 
120 20 26 - 24 74 120 2 10  24 108 

Модуль 3 
Курсова робота 24    24  24    24  

Усього годин 210 34 42 - 24 134 210 4 18 - 24 188 

 
5. Теми практичних занять 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

заочна 

форма  

1 2 3 4 

Модуль 1, 1 семестр 
Змістовий модуль 1. «Моделі та методи аналізу технічних систем» 

1. Розрахунок показників надійності нерезервованих 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12  

невідновлюваних систем 

2. 

Розрахунок показників надійності резервованих 

невідновлюваних систем: загальне резервування з 

постійно включеним резервом та загальне 

резервування заміщенням 

2 1 

3. 

Розрахунок показників надійності резервованих 

невідновлюваних систем: роздільне резервування, 

резервування з дробовою кратністю, ковзне 

резервування 

2 1 

4. 
Розрахунок показників надійності нерезервованих 

відновлюваних систем як єдиного елемента 
2 1 

5. 

Розрахунок показників надійності нерезервованих 

відновлюваних систем, що складається із n 

елементів 

2 1 

6. 

Розрахунок показників надійності резервованих 

відновлюваних систем: дубльована система з 

постійно включеним резервом, із резервом 

заміщення, полегшеним резервом 

2 1 

7. 
Аналіз надійності систем складної структури при 

експоненціальному законі розподілу 
2 1 

8. 
Аналіз надійності систем складної структури при 

довільному законі розподілу 
2 1 

 Всього за 1 семестр 16 8 

Модуль 2, 2 семестр 
 Змістовий модуль 1. «Методи і моделі оцінки надійності 

водогосподарських систем та їх елементів» 

1. 

Розрахунок ймовірності появи події із застосуванням 

понять теорії ймовірності та математичної 

статистики при оцінці надійності водогосподарських 

систем 

2 - 

2. 

Застосування понять та показників теорії надійності 

для оцінки водогосподарських систем при різних 

законах розподілу випадкових величин 

2 - 

3. 
Розрахунок показників надійності простих та 

складних водогосподарських систем 
2 1 

4. 
Розрахунок надійності елементів осушувальних та 

осушувально-зволожувальних систем 
2 1 

5. 
Розрахунок надійності елементів зрошувальних 

систем 
2 1 

6. Розрахунок надійності подачі води насосною 2 1 
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станцією 

7. Оцінка надійності  грунтової греблі 2 1 

8. Оцінка надійності  роботи великого каналу 2 1 

9. Оцінка надійності систем та джерел водопостачання 2 1 

10. 
Розрахунок показників надійності водопровідних та 

водовідвідних мереж 
2 - 

11. 
Оцінка надійності водогосподарських систем за 

результатами випробувань 
2 1 

12. Обробка статистичних даних з оцінки надійності 2 1 

13. 
Оцінка надійності водогосподарських систем на 

стадії технічної експлуатації 
2 1 

 Всього за 2 семестр 26 10 

 Разом 42 18 
 

6. Самостійної робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

Всього на самостійну роботу передбачено 134 години: 

- 38 год. – підготовка до аудиторних занять (0,5 годин на 1 годину 

аудиторних занять);  

- 42 год. – підготовка до контрольних заходів (6 годин на 1 кредит 

ECTS);  

- 24 год. – індивідуальне навчально-дослідне завдання (курсова 

робота); 

- 30 год. – опрацювання окремих розділів програми, які не 

викладаються на лекціях (3 години на 1 годину лекційного матеріалу).  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 

Всього на самостійну роботу передбачено 188 години: 

- 11 год. – підготовка до аудиторних занять (0,5 годин на 1 годину 

аудиторних занять);  

- 42 год. – підготовка до контрольних заходів (6 годин на 1 кредит 

ECTS);  

- 24 год. – індивідуальне навчально-дослідне завдання (курсова 

робота); 

- 111 год. – опрацювання окремих розділів програми, які не 

викладаються на лекціях (3 години на 1 годину лекційного матеріалу).  
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6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 2 3 4 

Модуль 1, 1 семестр 
Змістовий модуль 1. «Моделі та методи аналізу технічних систем» 

1 
Критерії надійності. Закони розподілу 

часу до відмови. 
4 13 

2 

Математичні моделі функціонування 

технічних елементів та систем з точки 

зору надійності. 

4 14 

3 
Надійність гідроінформаційних 

систем. 
4 14 

 Всього за 1 семестр 12 41 

Модуль 2, 2 семестр 
 Змістовий модуль 1. «Методи і моделі оцінки надійності 

водогосподарських систем та їх елементів» 

1 
Критерії та характеристики 

надійності гідротехнічних споруд. 
4 14 

2 

Моделювання сценаріїв виникнення 

аварій на різноманітних гідровузлах і 

спорудах. 

4 14 

3 
Забезпечення надійності ГТС на етапі 

проектування. 
4 14 

4 
Забезпечення надійності ГТС на етапі 

експлуатації. 
4 14 

5 
Склад та зміст декларації безпеки 

гідротехнічних споруд. 
2 14 

 Всього за 2 семестр 18 70 

 Разом  30 111 

 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Курсова робота на тему «Оцінка надійності водогосподарської 

системи та її елементів» складається з розрахунково-пояснювальної записки 

обсягом приблизно 15-20 сторінок формату А4. 

Курсова робота виконується згідно завдання, яке видає керівник. 

Курсова робота ставить за мету навчити студентів самостійно 
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проводити розрахунки з встановлення показників надійності 

водогосподарської системи та її елементів.   

 

8. Методи навчання 
 

1. Лекції проводяться у вигляді усного викладання теоретичного 

матеріалу, спілкування та співбесід викладача з студентами, з 

використанням мультимедійних засобів для демонстрації відеоматеріалів, 

фотографій, рисунків, схем тощо. 

2. Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичного 

матеріалу з питань встановлення законів розподілу випадкових величин, 

розрахунку показників надійності системи та її елементів, оцінки 

достовірності результатів експериментів на надійність тощо.  

3. Самостійна робота здійснюється у вигляді підготовки до 

аудиторних занять, опрацювання тем за допомогою літератури та глобальної 

комп’ютерної мережі Інтернет. 

4. Консультації проводяться з питань опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу та виконання ними практичної роботи, виконання 

курсової роботи. 

 

9. Методи контролю 
 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в 

усній та письмовій формі. Для визначення рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу використовуються наступні методи оцінювання 

знань: 

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля чи 

його частини; 

- оцінка за індивідуальні навчально-дослідні завдання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

− з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

− з практичних занять – шляхом усного опитування та з допомогою 

перевірки виконаних завдань; 

− за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки 

та захисту курсової роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, практичні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
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0-39 % – завдання не виконано; 

40-59% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60-79% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80-90% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

1 семестр 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-

вий 

контроль 

(екзамен) 

Сума Змістовий модуль  1. «Моделі та методи аналізу 

технічних систем» 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

40 100 8 8 10 10 8 8 8 

60 

 
2 семестр 

 
Поточне тестування та самостійна робота Модуль- 

ний 

контроль 

Сума Змістовий модуль  2. «Методи і моделі оцінки 

надійності водогосподарських систем та їх елементів» 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 T16 T17 

40 100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

30 30 

 

Т1, Т2... Т17 — теми змістових модулів. 

 

Розподіл балів за виконання курсової роботи – 2 семестр 
 

Модуль Підсумковий контроль Сума 

Розрахунково-

пояснювальна записка 
Захист роботи 

100 

до  60 до  40 
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Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, КР для заліку 

90–100 відмінно 

зараховано 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно 

з можливістю 

повторного складання 

незараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0–34 незадовільно 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Конспект лекцій з дисципліни «Надійність водогосподарських 

систем (на основі гідроінформатики)» на електронному носії. 

2. 01-02-174 Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання 

практичних завдань з навчальної дисципліни «Надійність 

водогосподарських систем (на основі гідроінформатики)» для здобувачів 

вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, освітня 

програма «Гідроінформатика» / Пінчук О.Л., Герасімов Є.Г. – Рівне: 

НУВГП, 2019.  

3. 01-02-175 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

навчальної дисципліни «Надійність водогосподарських систем (на основі 

гідроінформатики)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та 

водні технології, освітня програма «Гідроінформатика» / Пінчук О.Л., 

Герасімов Є.Г. – Рівне: НУВГП, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18  

12. Література 
 

Базова 
1. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 704 с. 

2. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. Практикум. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 560 с. 

3. Острейковский В.А. Теория надежности: учеб. для вузов / В.А. 

Острейковский. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с. 

4. Ушаков И.А. Курс теории надежности систем: учебное пособие для 

вузов / И.А. Ушаков. – М.: Дрофа, 2008. – 239 с. 

5. Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных 

систем. – 2-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 608 с. 

6. Науменко І.І. Оцінки надійності водогосподарських об'єктів: 

монографія. – Рівне: НУВГП, 2006. – 182 с. 

7. Науменко І.І. Надійність споруд гідромеліоративних систем: навч. 

посібник для студентів спеціальностей «Гідромеліорація» та «Гідротехнічне 

будівництво». – К.: ІСДО,1994. –  424 с. 

8. Ляпичев Ю.П. Гидрологическая и техническая безопасность 

гидросооружений: учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 222 с. 

 

Допоміжна  
1. Александровская Л.Н., Афанасьев А.П., Лисов А.А. Современные 

методы обеспечения безотказности сложных технических систем: учебник. 

– М.: Логос, 2001. – 208 с. 

2. Викторова В.С., Степанянц А.С. Модели и методы расчета 

надежности технических систем.  – Изд. 2-е, испр. – М.: ЛЕНАНД, 2016. – 

256 с. 

3. Райзер В.Д. Теория надежности сооружений: научное издание. – М.: 

Издательство АСВ, 2010. – 384 с. 

4. Нестеров М.В. Гидротехнические сооружения: учебник / М.В. 

Нестеров. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 

2014. – 600 с. 

5. Юрченко И.Ф., Карпенко Н.П. Безопасная эксплуатация 

мелиоративных систем и сооружений. – LAP LAMBERT Academic 

Publishing RU, 2017. – 146 с. 

6. Чудновский С.М. Эксплуатация и мониторинг систем и 

сооружений: учебное пособие / С.М. Чудновский, О.И. Лихачева. – Вологда: 

ВоГУ, 2016. – 147 с. 

7. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення. 

8. ДСТУ 2862-94 Методи розрахунків показників надійності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19  

9. ДБН В.2.5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об`єктів. СНББ, Науково-технічний супровід. 

10. ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення. 

11. ДБН В.1.2-14: 2009 Системи забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об`єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. 

 
13. Інформаційні ресурси 

 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua/ 

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського /  [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://libr.rv.ua/ 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул.. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/pag_lib.php) 

6. Електронний ресурс розміщення в цифровому репозиторії / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: ep3.nuwm.edu.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


