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Обсяг дисципліни: 4,0 кредити ECTS  120,0 годин. 

Лекцій: 32,0 годин. 

Лабораторних занять: _32__ годин. 

Практичних занять: 16,0 годин. 

Форма контролю: екзамен. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»:  2 

(10) семестр. 

Мова викладання: українська.  

Мета: Метою вивчення даної навчальної дисципліни є ознайомлення 

студентів з сучасними методами підвищення надійності вузлів, агрегатів та 

машини у цілому. Вирішення поставлених завдань базується на необхідності 

впровадження широкого кола питань: підвищення конструктивного рівня, 

технологічного забезпечення, експлуатаційних можливостей та вміння 

прогнозувати зміни технічного стану автомобіля. 

Компетентності: Шифр компетентності згідно освітньої програми – ФК 8 

Здатність застосовувати методи математичного та комп’ютерного 

моделювання для дослідження процесів зміни технічного стану систем 

автомобілів 

 

Результати навчання: Шифр ПРН 8 – Знати і вміти застосовувати методи 

математичного та комп’ютерного моделювання для дослідження процесів 

зміни технічного стану систем автомобілів як в цілому, так і окремих вузлів і 

агрегатів. 

 

Теми, що розглядаються 

Тема № 1. Терміни та основні поняття статистичної теорії надійності.   

Тема 1.  Суть та виникнення проблеми надійності. Фізичні основи надійності 

Елементи розрахунку надійності. Ознайомлення  з основною термінологією 

надійності машин за Державним Стандартом України. 

Тема 2. Загальні поняття та характеристики випадкової величини. 

Ймовірність безвідмовної роботи. Ймовірність відмов. Частота та 

інтенсивність відмов. Середня наробка до першої відмови. Коефіцієнти, що 

характеризують критерії надійності. Оцінка надійності виробів за 

результатами випробувань 

Тема 3.  Аналітичні залежності між головними характеристиками надійності. 

Послідовне та паралельне з’єднання елементів. Розрахунок  надійності 

виробів за  результатами статистичних законів розподілу відмов.   

Тема 4.  Невідновлювані та відновлювані елементи. Характеристики 

надійності елементів. Особливості розрахунку надійності елемента за 

умовою його експлуатації. Резервування загальне та по елементне. постійне 

та заміщенням. Резервування елементів та систем виробу. 

Тема № 2. Розрахунки надійності машин 

Тема 5. Структурна схема і математична модель розрахунку надійності 

системи. Находження кількісних характеристик надійності партії машин. 

Забезпечення машин запасними частинами.  

Тема 6. Шляхи підвищення надійності самохідних машин, їх вузлів та 

агрегатів. Перспективні методи підвищення надійності (конструктивні, 



технологічні, експлуатаційні). Розрахунок характеристик надійності 

відновлюваних виробів.                                                                 

Тема 7. Прогнозування відмов: статистичне та імовірнісними методами; 

методом максимальної правдоподібності; графоаналітичними методами; за 

умовами використання діагностичної апаратури. Стенди для діагностики 

головних вузлів автомобілів. 

Тема 8. Експлуатаційна надійність автомобілів. Надійність водіїв 

автомобілів. Находження характеристик надійності з використанням 

експлуатаційних даних про відмови. Статистична обробка результатів 

випробувань. Побудова на ЕОМ отриманих статистичних матеріалів. 

Форма та методи навчання: Організація і методика проведення навчальних 

занять виконується відповідно стандартам СТВНЗ – ХПІ – 1.01.2006 

«Організація учбового процесу. Основні положення», лекції СТП – ХПІ – 92; 

лабораторні заняття – СТП – ХПІ – 43 - 92. 

Методи контролю:  Методика проведення навчальних занять виконується 

відповідно стандартам СТПВНЗ – ХПІ – 1.01.2006 «Організація учбового 

процесу. Основні положення». Згідно з навчальним планом дисципліна 

«Методи математичного прогнозування зміни технічного стану автомобілів» 

викладається у одному 2 (10) семестрі. Відповідно запропоновані форми 

контролю якості навчання студентів з означеної дисципліни: 

 Передбачено проведення модульного контролю  згідно з структурою  

навчальної дисципліни; 

 Виконується перевірка проведених практичних робіт а також 

опитування студентів за матеріалами виконаних самостійних робіт;  

 Результати наведених форм контролю використовуватимуться під час 

рейтингового контролю; 

 Оцінка знань студентів проводиться також у формі заліку. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів, 

колоквіумів, виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних 

робіт, ректорських контрольних робіт тощо.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

практичних заняттях; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за допомогою 

перевірки виконаних завдань, реферату за обраною темою. 

  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за 

семестр може досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням 

балів на іспит чи залік. 

 



В таблиці 2 наведений приклад тих пунктів, за якими студент 

накопичує бали. Ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються 

індивідуально для конкретної дисципліни. 

  
Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Практичні та 

лабораторні 

заняття 

КР 

(КП) 
РЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

40 30 20  …. …. 10 100 

 

Таблиця 3. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну) 

1 Надійність в автомобіле- і тракторобудуванні: підручник/ В.Б. 

Самородов, В.М. Краснокутський, В.Р. Мандрика. – Х.: НТУ «ХПІ», 

2015.- 352с. 

2 Збірка задач з надійності в автотракторобудуванні:   Навч. посібник / 

М.М. Коденко, В.Р. Мандрика. - К.: ІСДО. 1995. - 64с. 

3 Анілович В.Я., Гринченко О.С., Литвиненко В.Л.. Надійність машин в 

завданнях та прикладах / За редакцією В.Я. Аніловича.- Харків: Око, 

2001.-320с.- Рос.                

4 В.Р. Мандрика. Програма, методичні вказівки та завдання до 

самостійних робіт з курсу  “НАДІЙНІСТЬ АВТОМОБІЛІВ”  

для студентів спеціальності  «Автомобілі та автомобільне 

господарство». –  Харків,  НТУ «ХПІ», 2009 .-  24с.  

 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 



Вища математика (Розділи: теорія 

ймовірностей та математична 

статистика) 

Практика   

Конструкції автомобілів та їх аналіз Атестація 

 Гідравліка, гідро-та пневмоприводи 

автомобілів. 
 

Електричне та електронне обладнання    

 Конструювання та розрахунок систем 

автомобілів.   
 

Автомобільні двигуни, паливно-

мастильні матеріали 
 

 

Провідний лектор: професор, доцент            Володимир МАНДРИКА                            
        (посада, звання, ПІБ)  (підпис) 


