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ВСТУП 
 

Курс «Робочі процеси будівельних і дорожніх машин» є навчальною 

дисципліною необхідної підготовки магістрів зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» (освітньо-професійна програма «Підйомно-транспортні, 

дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання»), під час вивчення 

якої закладається підґрунтя необхідного ступеня підготовленості. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення та 

використання економіко-математичних методів, моделей і засобів автоматизації 

для вироблення обґрунтованих рішень, оволодіння навичками виконання 

професійних, науково-дослідних і науково-педагогічних завдань у сфері теорії 

та сучасних методів моделювання процесів взаємодії робочих органів 

будівельних і дорожніх машин з оброблюваним середовищем на підставі 

системного підходу. 

Певну частину цього навчального курсу студенти вивчають самостійно. 

Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та 

організованості, творчого підходу до розв’язання проблем навчального та 

професійного рівня, дозволяє сформувати досвід власної пошукової, науково-

дослідної діяльності. 

Метою самостійної роботи є вивчення поза аудиторією окремих питань, які 

викладаються частково викладачем в основному теоретичному курсі, а також у 

закріпленні теоретичного матеріалу, який повністю або частково було викладено 

на лекціях і  практичних заняттях за завданням і під методичним керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої  участі, а також оволодіти навичками 

самостійної науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності у сфері 

моделювання процесів. 
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Самостійно вивчати навчальний матеріал можна як удома, так і в аудиторії 

ЗВО чи комп’ютерному класі, під час консультації у викладача або у бібліотеці. 

У разі виникнення питань з приводу вивчення певної теми, студенти можуть 

отримати консультацію у викладача згідно з графіком, який розміщено на дошці 

розкладу занять кафедри. 

Допомогою студентові під час самостійного вивчення навчальної 

дисципліни «Робочі процеси будівельних і дорожніх машин» будуть програма  

навчального  курсу, ці методичні вказівки, підручники та книги, наведені у 

списку літератури у кінці методичних вказівок. Також студент може отримати 

консультації та рекомендації у викладача, який керує його самостійною 

роботою. 

Основні види самостійної навчальної діяльності: 

1) попередня підготовка до аудиторних занять, у тому числі й до тих, на 

яких вивчатиметься новий, незнайомий матеріал. Така підготовка припускає 

вивчення навчальної програми, установлення зв’язку з раніше отриманими 

знаннями, виділення найбільш значущих і актуальних проблем, на вивчення 

яких слід звернути особливу увагу та ін.; 

2) самостійна робота під час прослуховування лекцій з осмисленням 

інформації, що повідомляє викладач, її узагальненням і коротким записом, а 

також своєчасне доопрацювання конспектів лекцій; 

3) підбір, вивчення, аналіз та за необхідності конспектування 

рекомендованих джерел з цієї навчальної дисципліни; 

4) з’ясування найбільш складних, незрозумілих питань та їх уточнення під 

час консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань та іспиту; 

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою; 

7) участь у наукових дослідженнях, що проводяться у масштабі кафедри, 

факультету, інституту та університету загалом; 
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8) виробнича практика та практика зі спеціальності, яку набувають в 

університеті; 

9) систематичне вивчення періодичного друку, наукових монографій, 

пошук та аналіз додаткової інформації з навчальної дисципліни. 
Ці види самостійної роботи не є обов’язковими та виконуються студентами  

за власною ініціативою за попереднім узгодженням з викладачем. 

Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час 

оцінювання поточної роботи викладач ураховує результат засвоєння знань, що 

вивчалися студентами у позааудиторний час. Також викладач може 

використовувати (і, зазвичай, використовує) оцінку самостійної роботи як 

заохочувальну складову під час проведення заліку. 

Незалежно від виду самостійної роботи, критеріями оцінювання 

самостійної роботи можуть уважатися: 

а) уміння проводити аналіз і виділяти основне; 

б) здатність узагальнювати матеріал не тільки з лекцій, але і з різних 

прочитаних і вивчених джерел і з життя; 
в) позитивне власне ставлення, зацікавленість у предметі; 

г) уміння застосовувати свої знання для відповіді на питання; та деякі інші. 
Джерела для самостійного вивчення цього теоретичного навчального курсу: 

– навчальна програма дисципліни та методичні вказівки щодо практичних 

занять (лабораторних робіт) та інших; 

– конспект лекцій і підручники з навчальної дисципліни, перелік яких 

указаний у цих методичних вказівках; 

– навчальні посібники з окремих тем; 

– наукові статті в періодичному технічному друці; 

– наукові монографії, журнали, дисертації, різні довідники технічної 

тематики, бібліографічні покажчики. 

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих методичних 

вказівках нижче подані основні теми та перелік питань, які необхідно засвоїти. 



 7 

Знайти потрібний матеріал  допоможе  список  літературних  джерел. Питання 

для самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань. 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

№ 
пор. 

Тема К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1 Моделювання процесів взаємодії з середовищем 

будівельних і дорожніх машин 

1 
Моделювання процесів взаємодії з 
середовищем робочих органів 
землерийно-транспортних машин 

2 10   

2 
Моделювання процесів взаємодії з 
середовищем змішувальних установок 

2 10   

3 
Моделювання процесів взаємодії з 
середовищем робочих органів машин 
для формування бетонних виробів 

2 10   

4 
Моделювання процесів взаємодії з 
середовищем робочих органів  
бетоноукладальних машин 

2 10   

5 
Моделювання процесів взаємодії з 
середовищем дорожніх котків 1 10   

6 
Моделювання процесів взаємодії з 
середовищем машин для загладжування 
бетонних поверхонь 

1 10   

 Усього: 10 60   
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 

Тема 1 Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих 

органів землерийно-транспортних машин 

1. Робочі органи землерийно-транспортних машин. 

2. Закон Кулона для зв’язних і незв’язних ґрунтів. 

3. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів землерийно-транспортних машин. 

4. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів землерийно-

транспортних машин. 

Питання для самоперевірки 

1. Класифікація робочих органів землерийно-транспортних машин. 

2. В чому полягає закон Кулона для зв’язних і незв’язних ґрунтів? 

3. Які робочі процеси протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів землерийно-транспортних машин. 

4. Як проводиться моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих 

органів землерийно-транспортних машин? 

Література: [3, с. 20 –29; 4, с. 10 –21; 8, с. 120–122; 11, с. 132–133] 

 

Тема 2 Моделювання процесів взаємодії з середовищем змішувальних 

установок 

1. Види змішувальних установок. 

2. Дослідження фізичних і механічних властивостей бетонної суміші. 

3. Розрахунок складу бетонної суміші. 

4. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем 

змішувальних установок. 

5. Моделювання процесів взаємодії з середовищем змішувальних установок. 
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Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію змішувальних установок. 

2. Які досліджуються фізичні та механічні властивості бетонної суміші? 

3. В чому полягає розрахунок складу бетонної суміші? 

4. Які робочі процеси протікають під час взаємодії з середовищем змішувальних 

установок? 

5. Як проводиться моделювання процесів взаємодії з середовищем 

змішувальних установок? 

Література: [1, с. 116 –120; 5, с. 105 –111; 7, с. 198 –214; 10, с. 88 –92]. 

 

Тема 3 Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих 

органів машин для формування бетонних виробів 

1. Класифікація машин для формування бетонних виробів. 

2. Види робочих органів машин для формування бетонних виробів. 

3. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів машин для формування бетонних виробів. 

4. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів машин для 

формування бетонних виробів. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікація машин для формування бетонних виробів. 

2. Які існують види робочих органів машин для формування бетонних виробів? 

3. Які робочі процеси протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів машин для формування бетонних виробів? 

4. Як проводиться моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих 

органів машин для формування бетонних виробів? 

Література: [2, с. 49-56; 3, с. 205 –213; 9, с. 323-331; 12, с. 132–133]. 

 

Тема 4 Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих 

органів бетоноукладальних машин 

1. Види бетоноукладальних машин. 
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2. Робочі органи бетоноукладальних машин. 

3. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів бетоноукладальних машин. 

4. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів 

бетоноукладальних машин. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію бетоноукладальних машин. 

2. Які існують види робочих органів бетоноукладальних машин? 

3. Які робочі процеси протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів бетоноукладальних машин? 

4. Як проводиться моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих 

органів бетоноукладальних машин? 

Література: [2, с. 57 –64; 7, с. 218 –227; 11, с. 132-137]. 

 

Тема 5 Моделювання процесів взаємодії з середовищем дорожніх 

котків 

1. Види дорожніх котків. 

2. Конструкції робочих органів дорожніх котків. 

3. Особливості конструкцій робочих органів вібраційних котків. 

4. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів дорожніх котків. 

5. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів вібраційних 

котків. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію дорожніх котків. 

2. Які існують види робочих органів дорожніх котків? 

3. Які робочі процеси протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів дорожніх котків? 

4. Як проводиться моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих 

органів вібраційних котків? 
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Література: [1, с. 232 –239; 2, с. 82 –94; 5, с. 137–141]. 

 

Тема 6 Моделювання процесів взаємодії з середовищем машин для 

загладжування бетонних поверхонь 

1. Види машин для загладжування бетонних поверхонь. 

2. Конструкції робочих органів машин для загладжування бетонних поверхонь. 

3. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів машин для загладжування бетонних поверхонь. 

5. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів машин для 

загладжування бетонних поверхонь. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть класифікацію машин для загладжування бетонних поверхонь. 

2. Які існують види робочих органів машин для загладжування бетонних 

поверхонь? 

3. Які робочі процеси протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів машин для загладжування бетонних поверхонь? 

4. Як проводиться моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих 

органів машин для загладжування бетонних поверхонь? 

Література: [5, с. 143 – 148; 7, с. 199 – 211]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 Моделювання процесів взаємодії з середовищем 

будівельних і дорожніх машин 

1. Робочі органи землерийно-транспортних машин. 

2. Закон Кулона для зв’язних і незв’язних ґрунтів. 

3. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів землерийно-транспортних машин. 

4. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів землерийно-

транспортних машин. 

5. Види змішувальних установок. 

6. Дослідження фізичних і механічних властивостей бетонної суміші. 

7. Розрахунок складу бетонної суміші. 

8. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем 

змішувальних установок. 

9. Моделювання процесів взаємодії з середовищем змішувальних установок. 

10. Класифікація машин для формування бетонних виробів. 

11. Види робочих органів машин для формування бетонних виробів. 

12. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів машин для формування бетонних виробів. 

13. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів машин для 

формування бетонних виробів. 

14. Види бетоноукладальних машин. 

15. Робочі органи бетоноукладальних машин. 

16. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів бетоноукладальних машин. 
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17. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів 

бетоноукладальних машин. 

18. Види дорожніх котків. 

19. Конструкції робочих органів дорожніх котків. 

20. Особливості конструкцій робочих органів вібраційних котків. 

21. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів дорожніх котків. 

22. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів 

вібраційних котків. 

23. Види машин для загладжування бетонних поверхонь. 

24. Конструкції робочих органів машин для загладжування бетонних поверхонь. 

25. Робочі процеси, що протікають під час взаємодії з середовищем робочих 

органів машин для загладжування бетонних поверхонь. 

26. Моделювання процесів взаємодії з середовищем робочих органів машин для 

загладжування бетонних поверхонь. 
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