
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.3.3; 

2. Назва: Надійність гідротехнічних об’єктів; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Стефанишин Д.В., д.т.н., 

професор 

9. Результати навчання:  
після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• формулювати й структурувати задачу надійності гідротехнічного об’єкта в залежності від його типу, 

призначення, відповідальності тощо; 

• вибирати номенклатуру розрахункових показників надійності гідротехнічного об’єкта в залежності від 

його типу, призначення, відповідальності тощо; 

• вибирати метод аналізу та оцінки надійності гідротехнічного об’єкта в залежності від його типу, 

призначення, відповідальності тощо, поставленої задачі досліджень та характеру вхідної інформації; 

• застосовувати результати аналізу та оцінки надійності гідротехнічного об’єкта при вирішенні 

поставленої задачі досліджень при його розрахунках, моделюванні, проектуванні, оптимізації рішень 

при будівництві та експлуатації, діагностиці та оцінці стану. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи…; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: “Математичні методи і 

моделі в розрахунках на ЕОМ”, “Вища математика”, “Гідроелектростанції і гідроакумулюючі 

станції”, “Гідротехнічні споруди  енергетичних об`єктів і систем”, ”Прикладна гідравліка”; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___;  

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Предмет теорії надійності 

Тема 2. Відмови гідротехнічних об’єктів 

Тема 3. Причини відмов та аварій на гідротехнічних об’єктах  

Тема 4. Задачі надійності гідротехнічних об’єктів  

Тема 5. Оцінка надійності за станами.  

Тема 6. Показники надійності.  

Тема 7. Невизначеність даних та методи її подолання.  

Тема 8. Основи системної теорії надійності.  

Тема 9. Елементарні моделі системної теорії надійності.  

Тема 10. Логічні схеми системної теорії надійності.  

Тема 11. Графоаналітичні методи системної теорії надійності.  

Тема 12. Основи параметричної теорії надійності.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Беллендир Е.Н., Ивашинцов Д.А., Финагенов О.М., Шульман С.Г. Вероятностные методы 

оценки надежности грунтовых гидротехнических сооружений// СПб.: В 2-х томах. Изд-во ОАО 

«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2003, 2004.  

2. Львов А.В., Федоров М.П., Шульман С.Г. Надежность и экологическая безопасность 

гидроэнергетических установок. –СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999. 

3. Мирцхулава Ц.Е. Надежность гидромелиоративных сооружений. –М.: Колос, 1974. 

4. Науменко І.І.  Оцінка надійності водогосподарських об’єктів. НУВГП. Рівне. – 2006. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 год. лекцій, 18 год. практичних робіт, 70 год. самостійної роботи. Разом – 108 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання засобів САПР, використання мультимедійних 

засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування…... 

16. Мова викладання: Українська. 
В.о. завідувача кафедри                                                                 Шинкарук Л.А., к.т.н., доцент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Study course description 

 

1. Code: 2.3.3; 

2. Title: Hydropower projects safety; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4th; 

6. Semester when the discipline is studied: 8th; 

7. Number of established ECTS credits: 3,6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stefanyshyn 

Dmytro, Dr. habil., professor  

9. Results of studies: Student will be able to: 

• to set and analyze the problem of hydraulic project safety in accordance to its type, function, grade of 

importance etc.; 

• to select the list of hydraulic structure safety parameters in accordance to its type, function, grade of 

importance etc.; 

• to choose method of analysis and reliability assessment of hydraulic structure in accordance to its type, 

function, grade of importance as well as to problem to solve and input info; 

• to apply results of analysis and reliability assessment of hydraulic project when solving problems such as    

designing, modeling, computations, decision optimization for hydraulic structures construction, operation, 

diagnostics and condition assessment. 

10. Forms of organizing classes: training classes; independent work; practical training; control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Further Mathematics, Mathematical Models and Methods, Applied Hydraulics, Hydraulic Structures, 

Hydropower Plants and Pumped-storage Plants 

12. Course contents:  
Topic 1. The subject of reliability theory  

Topic 2. Hydraulic structures failures  

Topic 3. Causes of hydraulic structures failures and accidents  

Topic 4. Problems of hydraulic structures safety  

Topic 5. Safety estimation with the use of structural conditions assessment  

Topic 6. Parameters of structure relaibility  

Topic 7. Methods of data uncertainity handling  

Topic 8. Fundamentals of system reliability theory  

Topic 9. Basic models of system reliability theory  

Topic 10. Block diagrams of system reliability theory  

Topic 11. Semigraphical methods of system reliability theory  

Topic 12. Fundamentals of parametric reliability theory  

13. Recommended educational editions:  
1. Беллендир Е.Н., Ивашинцов Д.А., Финагенов О.М., Шульман С.Г. Вероятностные методы 

оценки надежности грунтовых гидротехнических сооружений// СПб.: В 2-х томах. Изд-во 

ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 2003, 2004.  

2. Львов А.В., Федоров М.П., Шульман С.Г. Надежность и экологическая безопасность 

гидроэнергетических установок. –СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Мирцхулава Ц.Е. Надежность гидромелиоративных сооружений. –М.: Колос, 1974. 

4. Науменко І.І.  Оцінка надійності водогосподарських об’єктів. НУВГП. Рівне. – 2006. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 20 hours; practical classes – 18 hours; independent work – 70 hours; Total – 108 hours 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements; individual tasks; laboratory classes; using 

CAD software; discussions; using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale  

Current control (100 points); testing; questioning 

16. Language of teaching Ukrainian, English if needed. 

 
 

 
Head of department                     Shynkaruk L., Ph.D. in Engineering Science, associate professor 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


