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Викладач: Місько Євген Михайлович, к.т.н., доцент кафедри 

машинобудування, misko@ogaca.org.ua. 

 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВАМИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ 

ОБ'ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ (МЕХАНІЗМІВ, СИСТЕМ І АГРЕГАТІВ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН, МАШИНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

КОМПЛЕКСІВ ТА МЕХАНІЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

БУДІВЕЛЬНОГО ТА МАШИНОБУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА) НА 

ЕОМ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНОГО ТА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 
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Наприклад: Розрахунок деталей хітневого механізму двигунів 

внутрішнього згоряння на міцність, жорсткість, стійкість і спрацьовування. 

Передумовами для вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в 

наукових і інженерних розрахунках» є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Вища математика, Фізика, 

Хімія, Інформатика, Теоретична механіка, Основи теплотехніки, Опір 

матеріалів, Теорія механізмів і машин, Технологія конструкційних матеріалів 

та матеріалознавство, Деталі машин, Експлуатаційні матеріали для 

автомобілів і будівельних машин, Автотранспортні засоби II, Двигуни 

внутрішнього згоряння, Двигуни внутрішнього згоряння, Тепловий та 

динамічний розрахунок. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в 

наукових і інженерних розрахунках» є формування та закріплення у студентів 

теоретичних і практичних знань, одержання навиків виконання реальних 

розрахунків конструкцій з використанням ефективних програм 

обчислювальної техніки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Будівельна техніка та 

автомобілі» 

студенти повинні знати: 

 сучасну алгоритмічну мову  MATLAB  для складання комп'ютерних 

програм з метою розрахунку,  інженерного та наукового дослідження 

технічних об'єктів, систем і явищ  шляхом їх моделювання на  ЕОМ 

 основні принципи побудови математичних і імітаційних моделей 

технічних об'єктів, систем і явищ на ЕОМ і способи їх дослідження;   

 можливості прикладних пакетів середовища  MATLAB для 

чисельного вирішення математичних та інженерних задач;      

студенти повинні розуміти: 

 парадигми математичного і імітаційного моделювання; 

 парадигми програмування на ЕОМ.     

студенти повинні володіти: 

 алгоритмічним мисленням 

студенти повинні вміти: 

 складати програмні реалізації алгоритмів для вирішення задач 

контрольних, практичних,  розрахункових, розрахунково-графічних завдань, 

курсових робіт і проектів  за допомогою системи програмування MATLAB 
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 правильно формулювати постановку задачі і коректно 

будувати  математичні і імітаційні моделі технічних об'єктів, систем та явищ, 

проводити їх верифікацію; 

 досліджувати властивості технічних об'єктів, процесів  і явищ за 

допомогою їх комп'ютерних  моделей і встановлювати їх оптимальні 

показники за допомогою оптимізаційних програмних пакетів середовища 

MATLAB;    

 ефективно використовувати в практичних розрахунках велике 

математичне і інженерне програмне забезпечення сучасних прикладних 

пакетів;   

 застосовувати прикладні математичні моделі об'єктів, систем, 

процесів і явищ для науковообгрунтованих технічних і управлінських рішень. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

1 Огляд сучасних 

багатофункціональних 

систем  САПР, що 

включають три 

основні блоки CAD, 

САМ, САЄ. 

2 2 – 

8 

2 Введення в програмне 

середовище 

MATLAB. Командне 

вікно,  операції з  

числами і змінними. 

2 2 – 

8 

3 Оператори і вбудовані 

функції МАТLАВ. 

Програмування 

обчислювальних 

процесів. 

2 2 – 

8 

4 Оператори управління 

обчислювальним 

процесом в 

середовищі  

MATLAB. Оператори 

циклу 

2 2 – 

8 

5 Апроксимація і 

інтерполяція в 

2 2  
8 
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№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійна 

середовищі  MATLAB   

. 

6 Методи чисельного 

диференціювання та 

інтегрірування в 

середовищі  

MATLAB. 

2 2 – 

8 

7 Вирішення систем 

лінійних рівнянь 

алгебри. 

2 2  

8 

8 Методи чисельної 

оптимізації  в 

середовищі  

MATLAB. 

2 2 – 

8 

9 Візуалізація 

результатів  обчислень 

2 2 – 
8 

10 Введення в основи 

теорії моделювання. 

Алгоритми побудови 

комп'ютерних 

моделей. 

2 2 – 8 

 Всього 20 20 – 80 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною «Комп’ютерні технології в наукових і 

інженерних розрахунках» складає 60 та 100 балів відповідно, і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1 10 20 

Практичні роботи (виконання 

та захист) 
10 10 

20 

Аудиторна контрольна 

робота 
1 10 

20 

Контроль знань:    
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Підсумковий (семестровий) 

контроль знань – залік 
1 30 40 

Разом  60 100  
 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи в одному 

семестрі.  

Контрольна робота. Навчальним планом передбачено виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Комп’ютерні технології в наукових і 

інженерних розрахунках». Зміст роботи пов’язаний із закріпленням 

теоретичних питань програми дисципліни «Комп’ютерні технології в 

наукових і інженерних розрахунках». 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи наведені в 

[3]. 

 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – 

стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

1. До середовища MATLAB входять елементи:  

а)  рядок меню – File, Edit, Veiw, Web, Window, Help;  

б)  панель інструментів з кнопками, які дозволяють виконувати декілька 

найбільш розповсюджених операцій;  

в)  командне вікно (Command Window);  

г)  вікно с вкладками Workspace;  

д)   вікно Comand History; 

е)  відповіді а,б,в,г,д  

2. MATLAB оперує з такими типами даних:  

а)  дійсні числа;  

б)  комплексні числа;  

в)  змінні числа;  

г)  відповіді а,б,в;  

д)  немає вірної відповіді. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли 

з будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що 

бажають збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань 

здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по 

тематиці навчальної дисципліни. 
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