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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ступінь вищої освіти бакалавр 

Освітня програма Електроенергетика, електротехніка та електроме-
ханіка 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та елект-
ромеханіка 

Рік навчання, семестр 3 рік навчання, 5 семестр 

Кількість кредитів 4 
Лекції:  20 год. – денна форма,  2 год. – заочна форма 

Лабораторні заняття:  20 год. – денна форма,  10 год. – заочна форма 
Самостійна робота:  80 год. – денна форма,  108 год. – заочна форма 

Курсова робота: ні 
Форма навчання денна, заочна 

Форма підсумкового кон-
тролю 

залік 

Мова викладання Українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ 
Лектор 

 

Василець Катерина Сергіївна, старший викладач 
кафедри автоматизації, електротехнічних та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій 
 

Вікіситет 
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Василець_Катерина_Сергіївна 

ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-7590-0754 

Як комунікувати 
k.s.vasylets@nuwm.edu.ua Актуальні оголошен-
ня на сторінці дисципліни в системі MOODLE 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Метою освітньої компоненти є засвоєння основних методів оцінювання та 
розрахунку надійності на етапі проєктування та експлуатації електрооблад-
нання. 

В результаті вивчення дисципліни студенти мають: 
- набути базових теоретичних знань з теорії надійності технічних систем; 
- оволодіти основними методами оцінювання та розрахунку надійності на 

етапі проектування та експлуатації електрообладнання; 
- уміти сформувати стуруктурно-логічні схеми розрахунку надійності систем 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Василець_Катерина_Сергіївна
https://orcid.org/0000-0002-7590-0754
mailto:k.s.vasylets@nuwm.edu.ua
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енергопостачання промислових підприємств, блоку апаратури релейного за-
хисту; 

- уміти розраховувати та нормувати ремонтопридатність блоку аппаратури 
релейного захисту; 

- знати та застосовувати основні методи обробки статистичної інформації 
при випробуваннях на надійність, розраховувати показники надійності та їх 
довірчі інтервали; 

- знати і застосовувати основні засоби розрахунку надійності послідовно-
паралельних і мостових структур. 

Посилання на розміщення освітнього компоненту на  
навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371  

Компетентності 

К15. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні про-
блеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизовано-
го електроприводу. 
К19. Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетич-
ного, електротехнічного та електромеханічного устаткування. 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

ПР09. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенер-
гетичних, електротехнічних та електромеханічних систем. 
ПР22. Уміти здійснювати роботи з інжинірингу електроенергетичних, елект-
ротехнічних та електромеханічних обꞌєктів. 

Структура та зміст освітнього компонента 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Оцінка надійності електроенергетичних обꞌєктів 

 
Денна форма: 
Лекції – 10 год.  
Лабораторні заняття – 8 год. 
Самостійна робота – 40 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 2 год.  
Лабораторні заняття – 4 год.  
Самостійна робота – 54 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання винахідни-
цьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

 
 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
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Тема 1. Основні поняття та терміни теорії надійності 

Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 1 
лаб. – 0 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371  

Опис теми Мета вивчення дисципліни. Визначення надійності. Предмет та об’єкт теорії надійності. 
Безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність,  зберігаємість. Стани, в яких може 
знаходитися об’єкт. Пошкодження об’єктів. Часові поняття, що використовуються в тео-
рії надійності. Типи показників надійності. 

Тема 2.  Кількісна оцінка надійності 

Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 1 
лаб. – 0 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371  

Опис теми Одиничні показники надійності: показники безвідмовності (імовірність безвідмовної 
роботи, імовірність відмови, гамма-процентне напрацювання до відмови, середнє на-
працювання до відмови, інтенсивність відмов, параметр потоку відмов), показники 
ремонтопридатності (імовірність відновлення, гамма-процентний час відновлення, се-
редній час відновлення, інтенсивність відновлення), показники довговічності (гамма-
відсотковий ресурс, середній ресурс, гамма-відсотковий термін служби, середній строк 
служби), показники зберігаємості. Комплексні показники надійності: коефіцієнт готов-
ності, коефіцієнт оперативної готовності, коефіцієнт технічного використання, коефіцієнт 
збереження ефективності. 

Тема 3. Закони розподілення відмов, що використовуються в теорії надійності.  
Розрахунок надійності невідновлюваних систем на основі теорем складання та  

множення імовірностей. 

Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371  

Опис теми Дискретні випадкові величини. Закони розподілення дискретної випадкової величини: 
біномний закон, закон Пуассона. Безперервні випадкові величини. Закони розподілення 
безперервних випадкових величин: нормальний закон;  експоненціальний закон; гам-
ма-розподілення; закон Вейбулла. Вибір закону розподілення відмов при розрахунку 
надійності. Випадок послідовного з’єднання елементів (імовірність безвідмовної роботи 
кожного елемента підпорядковується експоненціальному закону розподілення, випа-
док рівної надійності елементів системи). Випадок паралельного з′єднання елементів 

Тема 4.  Розрахунок надійності послідовно-паралельних структур 

Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 4 
заочна 
лекції – 0 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371 

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
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лаб. – 2 

Опис теми Метод еквівалентування. Метод взаємної заміни «трикутника» та «зірки». Метод базо-
вого елемента. Логіко-імовірносний метод. Метод дерева відмов. 
Лабораторна робота № 1. Розрахунок надійності систем електропостачання промисло-
вих підприємств 

Тема 5.  Розрахунок надійності систем, що допускають відновлення 
Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 4 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 2 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371  

Опис теми Система без резервування та без профілактики, що допускає відновлення. Правило 
Колмогорова. Система без резервування та за наявності профілактики, що допускає 
відновлення. Система без резервування та за наявності профілактики, що допускає від-
новлення та складається з послідовно з′єднаних елементів. 
Лабораторна робота № 2. Розрахунок безвідмовності апаратури релейного захисту 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Резервування. Технічна діагностика 

 
Денна форма: 
Лекції – 10 год.  
Лабораторні заняття – 12 год. 
Самостійна робота – 40 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0 год.  
Лабораторні заняття – 6 год.  
Самостійна робота – 54 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання винахідни-
цьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

 
 

Тема 6. Загальні відомості щодо резервування 
Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371  

Опис теми Визначення резервування, резерву. Структурне резервування, резервування за часом, 
інформаційне резервування, функціональне резервування, резервування за наванта-
женням. Види елементів при структурному резервуванні. Активне і пасивне резерву-
вання. Загальне, автономне, роздільне, одиничне, внутрішньо-елементне,  ковзаюче 
резервування. Загальна класифікація резервованих технічних пристроїв. 
Лабораторна робота № 3. Розрахунок ремонтопридатності апаратури релейного захис-
ту 

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
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Тема 7. Розрахунок надійності систем, що допускають резервування 

Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371  

Опис теми Розрахунок при загальному та роздільному резервуванні. Резервування заміщенням. 
Випадок ковзаючого резервування. Резервування релейно-контактних елементів. Роз-
рахунок надійності апаратури з інформаційним надлишком. Розрахунок надійності апа-
ратури з часовим резервуванням. 
Лабораторна робота № 4. Обробка статистичної інформацій про надійність при визна-
чальних випробуваннях 

Тема 8. Загальні положення теорії технічної діагностики 

Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371  

Опис теми Загальні відомості про розпізнавання та оцінку технічного стану об′єкта. Технічний стан 
об'єкта. Технічна діагностика, її структура. Технічне діагностування, види (робоче, тесто-
ве, експрес-діагностування). Системи технічного діагностування. Контроль та прошнозу-
вання технічного стану. Розпізнавання стану системи. Опис стану об’єкта за допомогою 
сукупності ознак (дискретний опис) та  сукупності параметрів (безперервний опис). Два 
основні підходи до завдання розпізнавання:  імовірнісний;  детерміністський. Діагнози 
системи. Формулювання задачі розпізнавання. 
Лабораторна робота № 5. Планування та оцінка результатів контрольних випробувань 

Тема 9. Методи розпізнавання технічного стану об′єкта 

Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 1 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371 

Опис теми Метод Байєса. Загальні відомості щодо методів статистичних рішень для одного діагно-
стичного параметра (вирішальне правило, помилкова тривога, пропуск дефекта). Роз-
поділення щільностей імовірностей діагностичного параметра для справного та дефект-
ного станів об’єкта. Метод мінімального ризику. 
Лабораторна робота № 6. Методи розрахунку надійності послідовно-паралельної та 
мостової структури 

Тема 10. Алгоритми пошуку відмов електрообладнання.  
Дефектація короткозамкнених роторів асинхронних двигунів 

Результати 
навчання 

ПР09, ПР22 
 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції – 2 
лаб. – 4 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 2 

Література: 
[1-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371  

https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4371
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Опис теми Технічна діагностика обмоток електродвигунів. Загальні відомості щодо алгоритмів 
пошуку відмов електроустаткування. Алгоритм пошуку дефектів асинхронного двигуна  
безпосередньо в цеху. Алгоритм пошуку відмов електромагнітного пускача. Технічне 
діагностування обмоток електродвигунів. Дефектація ротора в зібраному двигуні (шля-
хом подачі  змінного струму в обмотку однієї фази статора, шляхом подачі постійного 
струму в обмотки двох фаз статора). Дефектація обмотки ротора під навантаженням. 
Дефектація ротора при частковому демонтажі двигуна. Дефектація ротора розібраного 
асинхронного двигуна. Використання дефектоскопа. 
Лабораторна робота № 7. Методи прогнозування технічного стану електрообладнання 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Освітня компонента спрямована на розвиток таких «м’яких» навичок: аналі-
тичні навички, взаємодія з людьми, гнучкість розуму, комплексне рішення 
проблем, саморозвиток, здатність до навчання, пошук виходу зі складних си-
туацій, оцінювання ризиків та приймання рішень, працелюбність, креатив-
ність, навики письмового та усного спілкування, комунікаційні якості. 
 

Форми та методи навчання 
Для досягнення програмних результатів навчання використовуються такі ме-
тоди навчання: 
– ілюстративний метод, 
– репродуктивний метод, 
– частково-пошуковий метод, 
– дослідницький метод, 
– метод полемічного навчання. 

Порядок та критерії оцінювання 

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Для ви-
значення рівня засвоєння здобувачами освіти матеріалу використовуються 
такі методи оцінювання знань: оцінювання за виконання лабораторних робіт; 
опитування при захисті лабораторних робіт; оцінки за модульні контрольні 
роботи; підсумковий контроль знань. Усі форми контролю включено до 100-
бальної шкали оцінювання: 
Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 
 1.1 Робота під час лекцій ( 10 пар * 1 бал)…………………………………………………………………. 10 

1.2 Робота під час лаб. занять ( 10 пар * 1 бал)………………………………………………………….. 10 

1.3 Захисти звітів з лабораторних робіт:  

1.3.1 Лабораторна робота № 1. Розрахунок надійності систем електропостачання 
промислових підприємств 5,7 

1.3.2 Лабораторна робота № 2. Розрахунок безвідмовності апаратури релейного 
захисту 5,7 

1.3.3 Лабораторна робота № 3. Розрахунок ремонтопридатності апаратури релей-
ного захисту 5,7 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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1.3.4 Лабораторна робота № 4. Обробка статистичної інформацій про надійність 
при визначальних випробуваннях 5,7 

1.3.5 Лабораторна робота № 5. Планування та оцінка результатів контрольних ви-
пробувань 5,7 

1.3.6 Лабораторна робота № 6. Методи розрахунку надійності послідовно-
паралельної та мостової структури 5,7 

1.3.7 Лабораторна робота № 7. Методи прогнозування технічного стану електроо-
бладнання 5,7 

Всього поточна складова оцінювання……………………………………………………………………… 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  
 

2.1. Модульний контроль №1……………………………………………………………………………………… 20 

2.2. Модульний контроль №2……………………………………………………………………………………… 20 

Всього підсумкова складова оцінювання……………………………………………………………… 40 

Разом………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

100 
  
 

 

Поєднання навчання та досліджень 

У процесі навчання здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації нау-
кових досліджень, зокрема за темою "Розробка та дослідження автоматич-
них та електротехнічних елементів і систем”, яка зареєстрована в Українсь-
кому інституті науково-технічної експертизи та інформації (державний реєст-
раційний номер 0116U000281). Передбачено можливість участі студентів у 
роботі наукових конференцій та публікації статей за результатами дослі-
джень. 

Інформаційні ресурси 
Література 

1 Васілевський О.М., Ігнатенко О.Г. Нормування показників надійності технічних за-
собів: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2013. 160 с. 

 

2 Журахівський А.В., Казанський С.В., Матеєнко Ю.П., Пастух О.Р. Надійність елект-
роенергетичних систем і електричних мереж: підручник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікор-
ського, Вид-во «Політехніка», 2017. 456 с. 

 

3 Губаревич О.В. Надійність і діагностика електрообладнання: Підручник.  
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 248 с. 

 

4 Чорний О.П., Зачепа Ю.В., Титюк В.К., Чорна О.А. Моніторинг і діагностика елект-
ромеханічних об’єктів: навчальний посібник. Кременчуг : ЧП Щербатых А. В., 2019. 
122 с. 

 

5 Купін А. І., Кузнєцов Д. І. Інформаційна технологія для групової діагностики асинх-
ронних електродвигунів на основі спектральних характеристик та інте-лектуальної 
класифікації. Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д. О., 2016. 200 с. 

 

6 Васілевський О.М., Поджаренко В.О. Нормування показників надійності технічних 
засобів: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2010. 129 с. 

 

Інші ресурси 
7 Журнал «Технічна електродинаміка» / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://techned.org.ua/ 
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8 Архів публікацій Східноєвнопейського журналу передових технологій / [Електрон-
ний ресурс] – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive 

9 Цифрова бібліотка факультету електроніки НТТУ «КПІ» / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://fel.kpi.ua/ 

10 Електронний науковий архів НУ «Львівська політехніка» / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua 

 

Дедлайни та перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного вивчення ди-
сципліни здійснюються згідно з «Порядком ліквідації академічних заборго-
ваностей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі мо-
дулів здійснюється згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  Оголошення стосовно 
дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуються на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 

Можливим є визнання (перезарахування) результатів навчання здобувачів 
освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 
відповідним положенням: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Напри-
клад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких платфо-
рмах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знання та нави-
чки, що формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його час-
тин, мають мати зв'язок з очікуваними навчальними результатами даного 
освітнього компоненту та бути перевірені в підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу надає, а та-
кож до читання окремих лекцій залучається Килимчук А.В., начальник депар-
таменту експлуатації високовольтних мереж ПрАТ «Рівнеобленерго». 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформація стосовно академічної доброчесності, зокрема з питань 
плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших наведена у 
відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj Не допускається спису-
вання при виконанні поточних завдань, а також під час проведення поточно-
го та підсумкового контролю знань – модулів, заліків, екзаменів. У випадку 
виявлення факту списування, до студентів будуть застосовані санкції у вигляді 
зниження підсумкової оцінки або ж позбавлення права подальшого вико-
нання завдання. Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показни-
кам забезпечення якості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положен-
нями відділу якості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ 
якості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Пропу-
щенні практичні та лабораторні заняття виконують згідно з графіком відпра-

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
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цювань або консультацій, які публікуються на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовується самостійно з використанням матеріалів, що наведені на сто-
рінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на заняттях 
мобільні телефони та ноутбуки, але виключно для навчання.  

Оновлення 
Щорічно викладач з власної ініціативи оновлює зміст даної навчальної дис-
ципліни на основі наукових досягнень і сучасних практик. Здобувачі вищої 
освіти також можуть долучатись до процедури оновлення навчальної дисци-
пліни шляхом внесення пропозицій щодо новітніх досягнень в галузі. Така 
ініціатива може бути підставою для отримання додаткових балів. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах осві-
ти, зокрема під час академічної мобільності, визначається документами: 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інформаційні ре-
сурси, які можуть використовувати студенти для вивчення даної дисципліни: 
Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; Re-
searchGate: https://www.researchgate.net/ 
 
 
Лектор: ст. викладач                                                                             К.С. Василець 

https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist
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