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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів
*
 – 

5 

Галузь знань 

15 Автоматизація та 

приладобудування 
Обов’язкова 

Модулів – ____1____ 
                  (кількість семестрів) 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

(комп’ютеризовані 

системи управління та 

автоматика) 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання КП 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 50 

самостійної роботи 

студента – 100 

Освітній ступінь: 

магістр 

20 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 

Лабораторні 

– 

Самостійна робота 

100 год. 

Індивідуальне завдання: 

курсовий проект 

Вид контролю:  

іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50/100 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: засвоєння студентом основ щодо вивчення математичного апарату 

розрахунку надійності та економічної ефективності систем управління; розуміння 

шляхів підвищення ефективності систем управління. 

Завдання: вивчення питань застосування методичних підходів щодо 

розрахунку надійності та економічної ефективності комп’ютеризованих систем 
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управління та загальних питань підвищення ефективності систем управління 

технологічними об’єктами. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні поняття та визначення теорії надійності; теоретичні аспекти 

розрахунку надійності систем управління; методи розрахунку надійності 

нерезервованих систем без відновлення; методи розрахунку надійності 

резервованих систем; загальний алгоритм дій при побудові надійних систем 

управління на стадії проектування; аналіз ефективності діючих в Україні 

комп’ютеризованих систем управління; методичні підходи до оцінки економічної 

ефективності комп’ютеризованих систем управління; проблеми та шляхи 

підвищення ефективності систем управління; 

вміти: обирати необхідні методи розрахунку надійності систем управління; 

оцінити ефективність діючих комп’ютеризованих систем управління та 

автоматики; розрахувати економічну ефективність розроблюваних систем 

управління; визначити пріоритетні шляхи підвищення ефективності систем 

управління та автоматики. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Показники надійності систем управління. 

Тема 1. Загальні поняття теорії надійності.  

Тема 2. Закони розподілу часу напрацювання до відмови.  

Тема 3. Розрахунок надійності нерезервованих систем.  

Тема 4. Розрахунок надійності резервованих систем.  

Тема 5. Приведення розрахунків надійності до реальних умов експлуатації. 

 

Змістовий модуль 2. Техніко-економічне обґрунтування розробки та 

застосування систем управління. 

Тема 6. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності 

комп’ютеризованих систем управління. 

Тема 7. Проблеми та шляхи підвищення ефективності комп’ютеризованих 

систем управління. 

Тема 8. Організаційно-економічні заходи щодо економії електроенергії. 

Тема 9. Техніко-економічний критерій оптимізації надійності систем 

управління. 

Тема 10. Основні залежності між надійністю й економічними показниками 

систем управління. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

усього  у тому числі 

л. пз. лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Показники надійності систем управління 

Тема 1. Загальні поняття теорії 

надійності 

10 2 2 – 6 

Тема 2. Закони розподілу часу 

напрацювання до відмови 

7 2 1 – 4 

Тема 3. Розрахунок надійності 

нерезервованих систем 

19 2 2 – 15 

Тема 4. Розрахунок надійності 

резервованих систем 

20 2 3 – 15 

Тема 5. Приведення 

розрахунків надійності до 

реальних умов експлуатації 

14 2 2 – 10 

Разом за змістовим модулем 1 70 10 10 – 50 

Змістовий модуль 2. Техніко-економічне обґрунтування розробки та 

застосування систем управління 

Тема 6. Методичні підходи до 

оцінки економічної 

ефективності комп’ютеризо-

ваних систем управління 

12 2 4 – 6 

Тема 7. Проблеми та шляхи 

підвищення ефективності 

комп’ютеризованих систем 

управління 

5 1 – – 4 

Тема 8. Організаційно-

економічні заходи щодо 

економії електроенергії 

16 2 4 – 10 

Тема 9. Техніко-економічний 

критерій оптимізації 

надійності систем управління 

18 2 6 – 10 

Тема 10. Основні залежності 

між надійністю й 

економічними показниками 

систем управління 

29 3 6 – 20 

Разом за змістовим модулем 2 80 10 20 – 50 
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ІНДЗ (КР, РГ, к/р) – – – – – 

Семестровий контроль (іспит) – – – – – 

Усього годин 150 20 30 – 100 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн 

1 Теоретичні аспекти розрахунку надійності елементів 

електрообладнання. 

2 

2 Розрахунок надійності нерезервованих систем без 

відновлення при логічному послідовному та 

паралельному з’єднаннях елементів. 

2 

3 Розрахунок надійності нерезервованих систем без 

відновлення при з’єднанні елементів „зіркою” та 

„трикутником”. 

2 

4 Приведення розрахунку надійності електрообладнання 

до реальних умов експлуатації. 

2 

5 Розрахунок надійності резервованих систем. 4 

6 Розрахунок надійності програмної частини системи 

керування. 

2 

7 Оцінка економічної ефективності автоматизованих 

систем керування. 

4 

8 Розрахунок економічної ефективності апаратної частини 

системи керування. 

6 

9 Розрахунок економічної ефективності програмної 

частини системи керування. 

6 

 Усього  30 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн 

1 Додаткове вивчення лекційного матеріалу 20 

2 Підготовка до практичних занять 40 

   

 Забезпечення курсового проекту 40 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р) – 

 Забезпечення семестрового контролю – 

 Усього  100 
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7. Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, курсовий проект. 

 

8. Методи контролю  
Захист практичних занять, виконання курсового проекту, комплекти тестових 

завдань для проведення поточного та підсумкового контролю. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Іспит 

Види занять 
Максимальна 

сума балів 

Лекційні заняття 10 

Практичні заняття 40 

Поточний контроль: 

тестове завдання №1 – 12 балів;  

тестове завдання № 2 – 12 балів;  

опитування, контрольна робота, реферати – 6 балів  

30 

Підсумковий тест (іспит) 20 

Усього  100 

 

Курсовий проект 

Назва етапу Кількість балів 

Технологічний розділ 10 

Розрахунок надійності схеми 20 

Техніко-економічний розрахунок 20 

Якість оформлення пояснювальної записки 10 

Якість доповіді 10 

Якість захисту курсового проекту 25 

Своєчасність здачі 5 

Загальна кількість балів 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 
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0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання практичних і самостійних робіт з 

навчальної дисципліни «Ефективність та надійність систем управління» для 

студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація 

та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою 

«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (частина 1, 2). 

2. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Ефективність та надійність систем управління» для студентів денної 

та заочної форм навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані 

системи управління та автоматика». 

 

11. Рекомендована література 

1. Лозинський О.Ю., Марущак Я.Ю., Костробій П.П. Розрахунок надійності 

електроприводів: Підручник. – Львів, Держвидавництво ДУ “Львівська 

Політехніка”, 1996. – 234 с. 

2. Рипс Я.А., Савельев Б.А. Анализ и расчет надежности систем управления 

электроприводами. – М.: Энергия, 1974. – 248 с. 

3. Матвеев М.Т., Якунин А.А. Эффективность  АСУ. – К.: Техника, 1989. 

4. Матвеев М.Т. Рекомендации по оценки эффективности АСУ различного 

уровня. – Механизация и автоматизация управления, 1985. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Слайди: схеми, алгоритми розрахунків. 

 


