
 

Дисципліна Моделювання та оптимізація технічних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Моделювання та оптимізація технічних систем» присвячена 

прикладним питанням вивчення особливостей формування методів 

досліджень за допомогою математичних моделей, принципів оптимізації 

технічних систем в машинах і механізмах, оптимізації технологічних 

процесів на виробництві. 

Що буде вивчатися Закономірності створення та використання математичних моделей для 

оптимального проектування організаційно-технічних систем і 

технологічних процесів, що реалізують їх використання в області 

дослідження, виробництва і експлуатації машин. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Моделювання та оптимізація технічних систем» є 

досить важливою у формуванні у здобувачів вищої освіти теоретичних 

знань і практичних навиків щодо застосування сучасного математичного 

апарату в поєднанні з комп’ютерною технікою для математичного 

моделювання і оптимізації технічних систем і машин в процесі їх 

проектування і дослідження. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН 3. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні 

та інформаційно-комунікаційні технології для дослідження моделей об’єктів 

і процесів автомобільного транспорту, експлуатаційних властивостей 

автомобільних транспортних засобів, здійснення інженерних і техніко-

економічних розрахунків, створення проектно-конструкторської 

документації та розв’язування інших задач автомобільного транспорту. 

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

розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності праці 

співробітників об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 11. Розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне 

устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації 

у процесі експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів 

автомобільного транспорту, їх систем та елементів. 

РН 17. Організовувати ефективну виробничу діяльність структурних 

підрозділів підприємств автомобільного транспорту, малих колективів 

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

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

РН 18. Розробляти технології виробничих процесів на усіх етапах життєвого 

циклу об’єктів автомобільного транспорту. 

РН 24. Застосовувати математичні та статистичні методи для побудови і 

дослідження моделей об’єктів і процесів автомобільного транспорту, 

розрахунку їх характеристик, прогнозування та розв’язання інших складних 

задач автомобільного транспорту. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають здобути 

компетентності: 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК 12. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ФК 1. Здатність використовувати в професійній діяльності знання 

нормативно-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 

устаткування та оснащення, засоби автоматизації та механізації у процесі 

експлуатації, при ремонті та обслуговуванні об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та елементів. 

ФК 14. Здатність брати активну участь у дослідженнях та експериментах, 

аналізувати, інтерпретувати і моделювати окремі явища і процеси у сфері 

автомобільного транспорту. 



Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, методичні рекомендації. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. 

Семестровий контроль Залік. 

 


