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Технічний опис програмного забезпечення «LCMS ELECTUDE» 

Система управління навчанням «LCMS ELECTUDE» призначена для 

організації модульного навчання, атестації та сертифікації за допомогою 

проведення очних і дистанційних групових та індивідуальних занять серед 

слухачів освітніх установ, що здійснюють підготовку автомобільних техніків та 

інженерів, а також організацій сфери транспортних послуг. 

Система являє собою середовище розробки, що використовує хмарні 

рішення, яке дозволяє призначати зміст, керувати процесом навчання і 

оцінювати результат і прогрес учнів. Система містить інтерактивні 

гейміфіковані навчальні модулі, тести і симуляції, які стосуються таких тем, як 

автомобільні основи, фізичні закони, будова і принцип роботи систем та вузлів 

легкових і комерційних транспортних засобів, у тому числі гібридних та 

електромобілів, порядок застосування спеціалізованого обладнання та 

інструменту. 

Зазначений комплекс призначений для використання на комп'ютерах, 

ноутбуках, планшетних ПК, мобільних пристроях, що мають доступ до мережі 

Інтернет, в тому числі з можливістю виведення зображення на: 

 телевізорі; 

 проєкційному екрані;  

 на інтерактивній телевізійній панелі; 

 інтерактивній дошці. 

Система розділена на три основні розділи, кожен з яких має наступні 

підрозділи (рисунки 1-4): 

 

Рисунок 1 – Основні розділи 
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Рисунок 2 – Підрозділ Electude «Автомобільні основи» 

 

Рисунок 3 – Підрозділ Electude «Електричний привід» 

 

Рисунок 4 – Підрозділ Electude «Комерційний транспорт» 

Функціонал програми: 

• автоматизація навчального процесу шляхом призначення навчального 

змісту для самостійного вивчення, при цьому даний процес керований, тому що 

викладач (тренер) бачить прогрес студента (учня) (результати, правильність 

відповідей, витрачений час на вирішення, обсяг і дату вивченого матеріалу); 
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• розробка власних модулів викладачем (тренером) як з наявного змісту, 

так і додавання нового змісту;  

• моделювання симуляцій несправності електрообладнання та електронної 

апаратури двигуна внутрішнього згоряння; 

• формування заліків з тестів і симуляцій в будь-якій послідовності і з 

будь-якої теми, наявних в програмі; 

• використання на заняттях встановлених в програмі курсів та тренінгів; 

• пошуку за частиною слова в матеріалі; 

• експорту групового та індивідуального прогресу, навчального змісту. 

I Розділ «Автомобільні основи». Розділ містить фундаментальні знання 

будови, принципу роботи систем і вузлів транспортних засобів, порядку 

застосування спеціалізованого діагностичного обладнання, установок та 

інструменту. Складається з тем (дивіться рисунок): 

 

Виділено кілька рівнів: Базовий, Підвищений, Спеціаліст. 
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II Розділ «Симулятор». Симулятор автомеханіка, автоелектрика, 

автодіагноста (мехатроніка). Вбудований в LСMS ELECTUDE. Відмінна 

можливість для того, щоб відточити навички діагностики, отримати досвід, 

вивчити порядок застосування сервісного інструменту та обладнання. 

Доступ до симулятора управління двигуном ELECTUDE дозволить вам 

практикувати свої діагностичні навички в реалістичному змодельованому 

середовищі, отримати навички, які роботодавці називають «досвідом роботи». 

Engine Management Simulator ефективний як для студента, так і працівника 

сервісу. 

Симулятор дозволяє розширити професійну компетентність, знайти 

можливість освоїти більш складну і цікаву спеціалізацію. 

Навчання автодіагностиці автомобіля 

Вам буде представлений набір практичних завдань різного рівня 

складності: 

На першому етапі самостійної роботи треба навчитися виконувати 

діагностику і ремонт нескладних несправностей вузлів автомобілів. Порядок 

усунення зазначений в наряді-замовленні. 

Наступний крок - освоєння діагностики несправностей за скаргою клієнта, 

коли у вашому розпорядженні буде повний набір необхідного обладнання: від 

манометра для вимірювання тиску в паливній рампі, до скан-обладнання і 

осцилографа. 

Крім того, ви зможете отримати точне уявлення про види сигналів, що 

формуються різними датчиками, про способи управління виконавчими 

пристроями різного типу. 

Більш складні завдання, де в наряді-замовленні буде приведена лише 

скарга клієнта і вас обмежать у використанні сканера. Такі випадки часті в 

повсякденній роботі: «не бачить» сканер блок керування двигуном і доводиться 

самостійно будувати так зване «древо проблем», або алгоритм пошуку 

несправності, застосовуючи критичне мислення і логіку міркувань «якщо - то». 

Симуляційні навчання і демонстрація інструменту 

Для викладача (тренера) симулятор відкриває можливість демонстрації 

використання інструменту, не виходячи з аудиторії, моделювати різні ситуації і 

реакцію діагностичного обладнання на введені несправності. 

Цікавою опцією для вас стане «Рахунок». У цьому документі 

автоматично відображаються витрати на ремонт в реальному часі. Він реєструє 

час, який вам потрібно на знаходження несправності, і розраховує вартість 
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замінених деталей. Він також підраховує додатковий час, який треба було б для 

установки і демонтажу компонентів у реальному часі. 

Для цього і призначений курс навчання на основі Engine Management 

Simulator, який поділений на базовий, підвищений і спеціальний курс. 

Наразі наявні близько 150 різноманітних симуляцій. 

 

Симулятор у фотографіях 
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III Розділ "Електричний привід" (Electric drive). Доступ до модулів і 

тестів в LCMS ELECTUDE для вивчення будови систем і вузлів, порядку 

діагностики, обслуговування і ремонту високовольтних батарей, електромобілів 

і гібридних транспортних засобів. 

Повна навчальна програма з електроприводу допомагає отримати 

систематизовані знання з питань, пов'язаних з електричним приводом. 

Призначена для вивчення студентами технічних спеціальностей і техніками 

всіх компонентів і систем гібридних та електричних транспортних засобів, 

включаючи електродвигуни, гібридні системи, системи зарядки й найсучасніші 

технології акумуляторних батарей. Для засвоєння матеріалу доступні 

інтерактивні уроки, анімація і симуляція в більш ніж 100 навчальних модулях. 

Великий акцент робиться на безпеку і безпечні методи роботи. 

Модульне навчання складається з наступних напрямів: перезавантаження 

системи, запобіжні вимикачі, буксирування і робота з високою напругою. 

Інтерактивне моделювання дає учням (студентам) можливість практичного 

тестування діагностики систем і компонентів. 

"Електричний привід" (Electric drive) - це комплексне введення в 

термінологію: системи і компоненти, включаючи трансмісію, електродвигуни, 

системи зарядки, системи безпеки і батареї. 

Не просто уроки, а технічні симуляції. 

Система дистанційного навчання ELECTUDE - сучасний формат 

електронного навчання, завдяки якому суттєво економиться час на засвоєння 

знань та їх перевірку. 

Зміст навчання містить наступні теми: 

 Обслуговування гібридних автомобілів. 

 Електричні / гібридні автомобілі: види приводу. 

 Компоненти. 
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 Електродвигуни. 

 Гібридні системи. 

 Система зарядки. 

 Система безпеки. 

 Система управління акумуляторною батареєю. 

 Практичні приклади. 

 

Електричний привід у фотографіях 
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Розділ IV "Вантажний транспорт" (Heavy Vehicle).  Інтерактивні 

електронні модулі з вивчення вантажного транспорту. Ефективні для освітніх 

закладів і навчальних центрів, які зацікавлені в якісній підготовці діагностів, 

механіків та електриків комерційного транспорту. 

Доступ до модулів і тестів LCMS з усіх важливих тем, які стосуються 

комерційного транспорту - вантажного транспорту (Heavy Vehicle), включаючи 

електрику та електроніку, рульове управління і підвіску, гальма і опалення, 

вентиляцію, кондиціювання повітря. 

HVS - інтерактивний гейміфікований контент навчання з вантажного 

транспорту. Електронна програма навчання складається більш ніж з 2300 

навчальних модулів з постійними оновленнями і доповненнями. 

В системі передбачені модулі тестування, які дозволяють перевірити 

отримані знання під час виконання різних навчальних завдань у модулях.  

 

Вантажний транспорт у фотографіях 
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