
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"НАДІЙНІСТЬ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

ЗВ’ЯЗКУ ТА АСУ" 

 

Спеціальність:  

255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань:  

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 

Рівень вищої освіти Третій (освітьно-науковий)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредитів / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи аналізу та 

забезпечення надійності, а також методи діагностування складних 

об’єктів військової техніки АСУ та зв’язку. 

 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни  є розкриття теоретичних 

основ надійності та діагностування об’єктів військової техніки зв’язку 

та АСУ, методів розрахунку показників надійності та обґрунтування 

шляхів їх забезпечення, а також методів побудови діагностичних 

моделей та вимірювання діагностичних параметрів. 

 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити аналіз сучасного стану науки і техніки, відповідно до 

спеціалізації, використовувати відповідні знання, а також релевантні 

технології, методи та інструменти при розв’язанні складних задач 

створення та експлуатації військової техніки відповідно до 

спеціалізації. 

Проводити дослідження з питань озброєння та військової техніки з 

урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду. 

Застосовувати сучасні технології та інструменти досліджень, 

відповідно до спеціалізації, аналізувати результати досліджень, 

аргументувати висновки, презентувати результати досліджень. 

 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 
 

Здатність розробляти та удосконалювати теоретичні основи аналізу, 

синтезу й оптимізації структур, характеристик (комплексів, зразків) 

озброєння та військової техніки і їх складових. 

Здатність розробляти та удосконалювати методи випробування 

озброєння та військової техніки, обґрунтовувати склад і 

характеристики засобів забезпечення випробувань. 

Здатність проводити дослідження з проблем метрологічного 

забезпечення озброєння та військової техніки. 

Здатність розробляти методи і засоби відновлення, технічного 

обслуговування та утилізації озброєння і техніки. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Основи теорії надійності військової техніки 

зв’язку та АСУ.  

Основні поняття та визначення теорії надійності. Кількісні показники 

надійності (одиничні та комплексні показники) та методи їх 

розрахунку. Задачі і методи статичної оцінки показників надійності в 

процесі випробувань й експлуатації. Методи забезпечення надійності. 

Резервування. Методи розрахунку резервованих систем. 

Змістовий модуль 2. Основи теорії діагностування військової техніки 

зв’язку та АСУ.  

Основні поняття, визначення та зміст технічної діагностики. Методи 

діагностування аналогових об’єктів, таблиця  функцій несправностей. 

Методи діагностування цифрових об’єктів, їх переваги та недоліки. 

Загальна характеристика параметрів діагностування та методів їх 

вимірювання. Системи діагностування. Технічні засоби 

діагностування. 

 

Види занять: лекції, групові. 

Методи навчання: навчальна дискусія. 

Форми навчання: очна 
 

Пререквізити Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та математична статистика. 

Дискретна математика для військових фахівців з інформаційних 

технологій. 

Методологія наукових досліджень. 

Дослідження операцій у військовій справі. 

 
Постреквізити Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Проведення наукового дослідження.  

 



 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Вопросы математической теории надежности [Барзылович Е.Ю., 

Беляев Ю.К. Каштанов В.А.]; под ред Б.В. Гнеденко. – Радио и связь, 

1985. – 376с. 

2. Креденцер Б.П. Оценка эксплуатационно-технических 

характеристик объектов телекоммуникаций при априорной 

неопределенности: монография / Креденцер Б.П., Могилевич Д.И. –

К.: Феникс, 2012. –:336 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

WEB портал на серверах локальної мережі кафедри 

\\192.168.33.10\BIBLIOTEKA. 

Система дистанційного навчання ВІТІ  

http://212.111.203.250:4213/moodle/course/index.php?categoryid=6 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Побудови телекомунікаційних систем 

Факультет Телекомунікаційних систем  

Викладач(і) КРЕДЕНЦЕР БОРИС ПЕТРОВИЧ  

Посада: професор кафедри. 

Вчене звання: професор. 

Науковий ступінь: доктор технічних наук. 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 280-59-67 

E-mail: kredencer@viti.edu.ua 

Робоче місце: 239* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

 

 

Начальник кафедри № 11    В. КУЗАВКОВ  

 

Розробник    Б. КРЕДЕНЦЕР  

 

 

 

 

 


