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Результати навчання : 

РН 1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що 

включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних 

проблем у галузі енергетичного машинобудування для розв’язування 

складних задач професійної діяльності        

РН 3. Формулювати і розв’язувати складні інженерні, виробничі та/або 

дослідницькі задачі під час проектування, виготовлення і експлуатації 

енергетичного обладнання та створення конкурентоспроможних розробок, 

втілення результатів у інноваційних проектах.       

РН 4. Розробляти і реалізовувати проекти у галузі енергетичного 

машинобудування та пов’язані з нею міждисциплінарні проєкти з 

урахуванням технічних, економічних, правових, соціальних та екологічних 

аспектів   

РН 7. Приймати ефективні рішення з інженерних та управлінських 

питань у галузі енергетичного машинобудування в складних і 

непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням сучасних методів та 

засобів оптимізації, прогнозування та прийняття рішень     

РН 8. Розробляти, обирати та застосовувати ефективні розрахункові 

методи розв’язання складних задач енергетичного машинобудування  

 

Теми що розглядаються  

Тема 1. ДВЗ як об’єкт оптимізації та основи математичної оптимізації 

ДВЗ 

Вступ. Загальні поняття оптимізації. Основні задачі оптимізації в ДВЗ. 

Евристичні та математичні підходи до оптимізації. Впровадження методів 

оптимізації і використання їх досягнень – важливий фактор розвитку 

двигунобудування. Предмет і завдання курсу. Зв’язок курсу з іншими 

курсами навчальних дисциплін. Короткий історичний екскурс в науку про 

оптимізацію в ДВЗ.  

Тема 1.1. ДВЗ як об’єкт оптимізації. Основні показники якості 

конструкції ДВЗ. Визначальні процеси якості конструкції ДВЗ, 



конструктивні, режимні, регулювальні його параметри. Загальний 

математичний вираз, що використовується для аналізу конструкцій і процесів 

в ДВЗ. 

Тема 1.2. Основні поняття та узагальнений алгоритм математичної 

оптимізації. Загальні положення математичної оптимізації ДВЗ. Критерії 

оптимальності. Параметри оптимізації. Обмеження на параметри. Одно- та 

багатопараметрова оптимізація. Одно- та багатокритеріальна оптимізація. 

Обмеження на параметри оптимізації. Локальний та глобальний оптимуми. 

Постановка задач оптимізації. Загальний алгоритм оптимізації. Проблеми 

математичної оптимізації. Інформативність методів оптимізації.   

Тема 1.3. Класифікація математичних моделей опису процесів в ДВЗ.  

Їх властивості, способи отримання та ефективність застосування в 

процедурах математичної оптимізації. Особливості задач аналізу процесів в 

ДВЗ. Можливості сучасних ЕОМ щодо розв’язання оптимізаційних задач 

процесів та конструкцій ДВЗ та проблеми їх математичної оптимізації.  

Математичні моделі білого, чорного та сірого ящиків. Метод планування 

багатофакторних експериментів.  

Тема 1.4. Класифікація методів математичної оптимізації. Дискретна та 

безперервна оптимізація. Математичний аналіз функцій. Методи 

однокритерійної оптимізації. Умовний екстремум. Компромісна задача 

оптимізації. Методи багатокритерійної оптимізації. Проблематика вибору 

методу оптимізації щодо вирішення задач оптимального проектування в ДВЗ. 

Тема 2. Методи однокритерійної та багатокритерійної оптимізації в 

ДВЗ 

Тема 2.1. Методи однокритерійної оптимізації. Дискретна оптимізація. 

Методи дискретної оптимізації. Безградієнтні методи. Градієнтні методи. 

Оптимальне конструювання деталей ДВЗ. Приклади розв’язання задач 

двопараметрової конструктивної оптимізації ДВЗ.  

Тема 2.2. Безперервна оптимізація процесів у ДВЗ. Компоненти задач 

безперервної оптимізації. Метод штрафних функцій. Принцип максимуму. 

Оптимізація процесів у ДВЗ. 



Тема 2.3. Багатокритерійна оптимізація в ДВЗ. Класифікація методів 

розв’язання компромісних задач. Особливості методів та їх проблематика. 

Функції корисності та бажаності. Еколого-економічні критерії якості ДВЗ. 

Застосування методу Харінгтона для багатокритерійної оптимізації в ДВЗ. 

Тема 3. Застосування прогресивних методів оптимізації в ДВЗ  

Тема 3.1. Прогресивні методи оптимізації в ДВЗ. Обмеженість 

кількості параметрів варіювання при вирішенні практичних задач 

багатокритерійної оптимізації конструкцій ДВЗ. Визначення області Парето.  

Застосування методу Соболєва-Статника багатокритерійної 

багатопараметрової  оптимізації конструкцій. 

Тема 3.2. Метод планування експерименту та його застосування в ДВЗ. 

Постановка задачі планування експерименту. Повний та дрібний факторний 

експеримент. Аналіз достовірності математичних моделей. 

Тема 3.3. Використання методів оптимізації в ДВЗ. Пошук 

оптимальних конструкцій деталей камери згоряння за набором критеріїв їх 

якості. Пошук оптимальних конструкцій елементів паливної апаратури за 

набором критеріїв їх якості. Пошук оптимальних конструкцій поршнів за 

набором критеріїв їх якості. Чисельне порівняння якості двигунів-аналогів у 

прийнятих умовах експлуатації. Чисельне порівняння якості конструкції 

двигуна у різних умовах його експлуатації.  

 

Форма та методи навчання 

Використовуються словесні методи навчання (лекції, пояснення, 

інструктажі), наочні методи (ілюстрації, демонстрації), практичні методи 

(практичні роботи). 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виконання індивідуальних завдань, проведення 

контрольних робіт. Контроль складової робочої програми, яка освоюється під 

час самостійної роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 



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

допомогою перевірки виконаних завдань. 

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за 

виконанням розділів роботи та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. 

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з 

навчальної дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних 

занять та наявності розрахунково-графічної роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

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

Контрольні 

роботи 

Практичні 

заняття 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

60 20  20    100 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 



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

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 



розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових

) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальни



х положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних 

задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Математика Випускна кваліфікаційна робота 

магістра 

Освоєння програм рівня доктора 

філософії 

Конструкції двигунів внутрішнього 

згоряння 

Теорія ДВЗ 

Системи ДВЗ 
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