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Нормативна дисципліна професійної 
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Час та місце проведення 7 семестр; відповідно до розкладу 

Кількість кредитів 4 кредити (120 год) 
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Сторінка дисципліни в Інтернеті Житомирський агротехнічний коледж - 

Освітній портал (zhatk.zt.ua) 
 

Пререквізити навчальної дисципліни: знання вищої математики, фізики, 

хімії, основ теплотехніки. 

Постреквізити: викладання дисциплін – Автомобілі (будова); Основи 

технічної діагностики автомобілів; Технічна експлуатація автомобілів. 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни. «Моделювання технологічних про-

цесів підприємств автомобільного транспорту» є нормативною дисципліною 

професійної підготовки та направлена на вивчення методів проведення 

математичного та комп'ютерного моделювання технологічних процесів при 

виконанні поточних оглядів і поточних ремонтів автотранспорту. 

Метою викладання навчальної дисципліни “ Моделювання технологічних 

процесів підприємств автомобільного транспорту ”  є надання студентам знань 

з курсу необхідних для наступного вивчення спеціальних дисциплін та 

подальшої діяльності бакалавра та інженера на підприємстві автомобільного 

транспорту чи в інших установах та підприємствах, пов'язаних з автомобільним 

транспортом. 

tel:(0412)%2026-24-06
mailto:info@zhatk.zt.ua
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Задачі курсу - відповідно до Освітньої програми підготовки бакалаврів 

автомобільного транспорту студенти повинні: 

знати: головні етапи математичного моделювання технологічних процесів; 

основи розрахунку і математичного моделювання роботи основних агрегатів; 

прийоми використання у професійній діяльності знання з устрою авто-

мобільного транспорту та його інфраструктури, організації руху і перевезень, 

розрізняти об’єкти автомобільного транспорту та їх складові, визначати вимоги 

до їхньої конструкції, тощо. 

вміти: аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту об’єктів 

автомобільного транспорту як об'єкта управління; ставити задачі матема-

тичного моделювання роботи агрегатів і автомобіля в цілому, технологічних 

процесів обслуговування та ремонту автомобіля, виконувати математичне 

моделюванні роботи, агрегатів і автомобіля в цілому. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

Освітньої програми:  

ФК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання норма-

тивно-правових, законодавчих актів України, Правил технічної експлуатації 

автомобільного транспорту України, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, 

ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного транспорту та їх систем;  

ФК 4. Здатність розробляти технологічні процеси, технологічне устат-

кування та оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі експ-

луатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного транспорту, їх 

систем та елементів; 

ФК 7. Здатність аналізувати технологічні процеси експлуатації, обслу-

говування й ремонту об’єктів автомобільного транспорту як об'єкта 

управління, застосовувати експертні оцінки для вироблення управлінських 

рішень щодо подальшого функціонування підприємства, забезпечувати якість 

його діяльності; 

ФК 8. Здатність організовувати ефективну експлуатацію об’єктів авто-

мобільного транспорту, їх систем та елементів;  

ФК 9. Здатність організовувати ефективну виробничу діяльність струк-

турних підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих колективів 

виконавців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту та обслу-

говування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

           Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання: 

РН 1. Мати концептуальні наукові та практичні знання, необхідні для 

розв’язання спеціалізованих складних задач автомобільного транспорту, 

критично осмислювати відповідні теорії, принципи, методи і поняття;  

РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та професійного 

розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці спів-

робітників об’єктів автомобільного транспорту; 

РН 13. Розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування 

об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; 

складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації 

робочих місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати зава-

нтаження устаткування та показники якості продукції;  

РН 15. Брати участь у розробці та реалізації інженерних та/або вироб-

ничих проектів у сфері автомобільного транспорту, визначати тривалість та 



послідовність робіт, потреби у ресурсах, прогнозувати наслідки реалізації 

проектів; 

РН 17. Організовувати ефективну виробничу діяльність структурних 

підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих колективів викона-

вців (бригад, дільниць, пунктів), щодо експлуатації, ремонту та обслуго-

вування об’єктів автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

 

План вивчення навчальної дисципліни 
 

№ 
тижня 

Назва теми 
Форма 

вивчення та 
кількість годин 

Завдання до 
самостійної роботи 

студента (СРС) 

1 Вступ до курсу. Навчальна 

дисципліна «Моделювання 

технологічних процесів підп-

риємств автомобільного тра-

нспорту», її зміст, предмет, 

методи навчання. 

Лекція (2 год),  

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (4 год) 

Історичний та науко-

вий розвиток дисцип-

ліни «Основи охорони 

праці та безпека життє-

діяльності». 

2 Загальні відомості про мате-

матичні методи моделювання 

і САПР. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (4 год) 

Принцип дії і основні 

поняття, пов'язані з ро-

ботою з пакетами при-

кладних програм. 

3 Основні поняття матема-

тичного моделювання. Суть 

процесу моделювання виро-

бничих процесів. 

Лекція (2 год),  

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (4 год) 

Використання MathCad 

під час складання ма-

тематичних моделей. 

4 Методика та етапи прове-

дення математичного моде-

лювання. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год) 

СРС (4 год) 

Графічні методи моде-

лювання. 

5 Принципи побудови, конце-

птуальне формулювання за-

дачі моделювання процесів. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год) 

СРС (4 год) 

Аналітичні методи мо-

делювання.  

6 Аналіз розв'язку моделі 

виробничих процесів та 

висновки результатів. 

Лекція (2 год),  

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (4 год) 

Фізико-математичний 

пакет MathCad, як 

інструмент математи-

чного моделювання. 

7 Моделювання агрегатів авто-

мобіля та автомобіля в ці-

лому при проведенні плано-

вих оглядів та поточного 

ремонту. 

Лекція (2 год),  

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (4 год) 

Моделювання процесів 

у трансмісії автомобіля 

8 Алгоритми розрахунку си-

стем, вузлів і деталей авто-

мобіля. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год) 

СРС (4 год) 

Графічні можливості 

пакета MathCad. 

9 Розрахунок фрикційних заче-

плень. Визначення показ-

Лекція (2 год),  

Практичне 

Рішення в MathCad 

трансцендентних 



ників зностійкості зчеплення. заняття (2 год), 

СРС (4 год) 

рівнянь.  

10 Модель розрахунку  криво-

шипно-шатунного механізму 

ДВЗ. 

Лекція (2 год),  

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (4 год) 

Визначення дезаксіа-

льного і центрального 

КШМ. 

11 Розрахунок з допомогою 

системи MathCad поточного 

значення періоду обертання 

кривошипу, ходу поршня, 

швидкості та прискорення 

поршня періоду робочого 

часу КШМ. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (4 год) 

Рішення в MathCad 

систем нелінійних рі-

внянь.  

12 Моделювання динамічних 

характеристик автомобіля. 

Побудова динамічної моделі 

за допомогою системи Math 

Cad для конкретного 

автомобіля. 

Лекція (2 год),  

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (2 год) 

Рішення в MathCad 

диференційних рівнянь 

та їх систем. 

13 Визначення передаточного 

числа трансмісії на всіх 

передачах, максимально мож-

ливої швидкість руху авто-

мобіля, максимального крут-

ного моменту на колінча-

стому валу. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (4 год) 

Визначення переда-

точного числа транс-

місії за різними зако-

нами та методиками. 

14 Визначення динамічного фа-

ктору, максимального кута 

підйому, який зможе подо-

лати автомобіль за даних 

дорожніх умов. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (2 год) 

Визначення  

прискорення 

автомобіля. 

15 Побудова моделі зовнішньої 

швидкісної та регуляторної 

характеристик двигуна за 

допомогою системи MathCad. 

Лекція (2 год), 

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (2 год) 

Побудова моделі нава-

нтажувальних харак-

теристик двигуна за 

допомогою системи 

MathCad.  

16 Побудова графіку залежності 

регуляторної та швидкісної 

характеристики автомобіля 

від частоти обертання 

колінчастого валу та поту-

жності двигуна. 

Лекція (2 год),  

Практичне 

заняття (2 год), 

СРС (2 год) 

Визначення крутного 

моменту двигуна, го-

динної витрати паль-

ного. 

 

 

 

 

 

 

 



Література : 

Основна 

1. Гліненко Л.К. Основи моделювання технічних систем: Навч. посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. Л.: Бескид Біт, 2003. 175с. 

2. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. Москва: Наука, 1978.  

400 с. 

3. Краснощеков П.С., Петров А.А. Принципы построения моделей. 

Москва: Изд-во МГУ, 1983.  224с. 

Додаткова 

4. Кузнецов В.Л. Математическое моделирование: Учеб. пособие. Москва: 

МГТУГА, 2003. 80с. 

5. Лебедев А.Н. Моделирование в научно-технических исследованиях. 

Москва: Радио и связь, 1989. 224с. 

6. Колодницький М.М. Типологія математичних моделей технічних систем 

Вісник ЖІТІ. 1997.  №2. С. 130 – 141. 

7. Братусь А.С., Новожилов А.С. Математические модели экологии и дина-

мические системы с непрерывным временем: Учеб. пособие. Москва: Фак. 

вычисл. мат. и киберн. МГУ, 2004. 240с. 

8. Гиг Дж. Прикладная общая теория систем. Москва: Мир, 1981. 733 с. 

9. Мартишин Я.М. Економічна модель машин та сутність ремонтно-техніч-

нічного обслуговування. Актуал. проблема економіки. 2004. №1. С.177 – 181. 

10. Ємець Б.В.  Модель  ефективності  використання  транспортних засобів 

з покращеними техніко-експлуатаційними показниками, які обладнані газо-

генераторними установками.  Автошляховик  України. 2007.  №  4. С. 14 – 17. 

11. Кошельник В.М., Кошельник А.В., Довженко Е.Ю. Применение мате- 

матических моделей для диагностики технико-экономических параметров  сис-

темы регенерации тепла высокотемпературных теплотехнологичеких устано-

вок. Інтегр. технології та енергозбереж. 2004. №1. С. 40 – 43. 

12. Неумин Я.Г. Модели в науке и технике.  История, теория, практика. 

Лениград: Наука, 1984. 190с. 

 

Контроль знань. Планується проведення поточного контролю під час 

аудиторних занять, контроль якості виконання СРС; рубіжного контролю у 

формі захисту практичних робіт; підсумкова атестація у формі письмового 

іспиту.  

Поточний контроль - 20%  

Контроль СРС  - 20%  

Захист ПР        - 30% 

Поточний і рубіжні контролі не менше 60%. Підсумковий контроль не 

менше- 30%. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  



35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язкове відвідування 

занять, активна участь в обговоренні питань, попередню підготовка до лекцій і 

практичних занять. Систематична робота над самостійною роботою. Усі 

завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  

Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він презентує 

виконані завдання під час консультації викладача.  Під час роботи над 

індивідуальними завданнями не допустимо порушення академічної доб-

рочесності.   


