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Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Синтез дискретних систем керування» (далі СДСК) складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 

задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом створення дискретних систем керування, - 

виконувати модернізацію та реінжиніринг мехатронних систем на основі новітніх розробок та 

підходів до створення автоматизованих об’єктів гідропневмоавтоматики і мехатроніки зі 

складними алгоритмами експлуатації.  

Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії систем дискретно-логічного керування гідро- 

та пневмоприводами, автоматизація технічних об’єктів засобами дискретної 

гідропневмоавтоматики та електрорелейних схем, складання та налагодження прототипів 

систем керування, модернізація систем керування. Ці питання в даному курсі розглядаються 

комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і економічних 

аспектів машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 
об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 
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технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 
механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 
експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 
Знання: знати основні підходи дискретно-логічного керування в механічних системах; методи 
логічного синтезу, перевірки логічної невизначеності, доповнення до інформаційно-достатнього 
вигляду; технічні засоби дискретно-логічного керування пенвмоавтоматики, електрорелейних 
схем, гідроавтоматики; методи пошуку несправностей та тестування систем керування.  
Уміння: застосовувати методики та методи синтезу дискретних систем керування відповідно 
до вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати спеціальні методи при 
створенні пневматичних, гідравлічних та електрорелейних систем керування в задачах 
автоматизації об’єктів машинобудування.  
Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 
конкретних задач автоматизації в машинобудуванні; проводити оцінку ефективності систем 
керування дискретної дії; обирати раціональні технічні засоби відповідно до конкретних 
практичних задач з врахуванням об’єкту автоматизації; складати, налагоджувати, корегувати 
системи дискретного керування з пневматичними, електрорелейними і гідравлічними 
пристроями.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Теоретична механіка», «Інформатика», «Фізика». 

Результати вивчення дисципліни «Синтез дискретних систем керування» є корисними для 

подальшого вивчення дисциплін: «Дискретні системи керування виконавчими пристроями»,     

«Основи гідроавтоматики», «Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем», 

«Електрогідропривод мехатронних систем», «Електропневмопривод», «Логічний синтез 

алгоритмів керування».  

Зміст навчальної дисципліни  

1. Дискретно-логічне керування в об’єктах мехатроніки 

2. Системи гідро- і пневмоприводів дискретної дії як засіб автоматизації виробничих об’єктів, 

циклові системи. 

3. Гідравлічні та пневматичні виконавчі пристрої, засоби контролю і керування.  

4. Електрорелейні засоби контролю і керування в системах приводів дискретної дії.  

5. Системний підхід в питаннях синтезу систем дискретно-логічного керування,  елементарні 

логічні функції, нечітка логіка, засоби реалізації. 

6. Таблиці стану та переходів, СДНФ, СКНФ 

7. Функціональний граф, граф операцій, питання мінімізації системи керування 

8. Технічні засоби побудови систем дискретно-логічного керування  

9. Гідравлічні засоби і типові схеми дискретно-логічного контролю і керування.  

10. Електрорелейні засоби і типові схеми дискретно-логічного контролю і керування  

11. Пневматичні засоби і типові схеми дискретно-логічного контролю і керування.  

12. Синтез систем дискретно-логічного керування об’єктів мехатроніки 

13. Передумови та особливості дискретно-логічного керування виконавчими пристроями, 

модульний підхід  

14. Синтез систем 1-го класу (послідовної дії з однорежимними модулями)  

15. Синтез систем 2-го класу (послідовної дії з багаторежимними модулями)  

16. Особливості будови багаторежимних та багатопозиційних модулів  

17. Синтез систем 3-го класу (циклових асинхронних)  

18. Режими функціонування та експлуатації системи  

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  
1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 
2. Функціональні модулі систем мехатроніки з пневматичними, електромеханічними та 

гідравлічними виконавчими пристроями [Електронний ресурс]:навч. Посіб / О.П. Губарев, 
О.С. Ганпанцурова, К.О. Бєліков, А.М. Муращенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 



текстові дані (1 файл: 14,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 104 с. 
3. Губарев А.П. Дискретно-логическое управление в системах гидропневмоавтоматики: 

Учебное пособие.- К.: ИСМО, 1997.- 224с.  
4. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Мехатроніка: Циклічно-модульний підхід до вирішення 

практичних задач автоматизації.- Київ: НТУУ«КПІ».- ВАТ ―Білоцерківська друкарня‖, 
2016, 160с.  

5. Черкашенко М.В. Основы гидропневмоавтоматики.-Х.: НТУ «ХПИ», 2010.- 80 с. 
Додаткові інформаційні ресурси 
1. Бурєнніков Ю.А. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник 

/Ю.А.Бурєнніков, І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 
2. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С.  “Дискретні системи керування 

гідропневмоавтоматики” (частина 4 Пропорційна гідравліка) Методичні вказівки до 
лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 
Київ: НТУУ«КПІ».- Вид. Біла Церква: ВАТ “Білоцерківська друкарня”.- 2009.- 56с.  

3. Губарев О.П., Левченко О.В., Ганпанцурова О.С. “Дискретні системи керування 
гідропневмоавтоматики” (частина 1 - Пневмоавтоматика) Методичні вказівки до 
лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 
Київ: НТУУ»КПІ».- Вид. Біла Церква: “БК Нафтохім-Аваль”.- 2007.- 52с. 

4. Залманзон Л.А. Теория аэрогидродинамических систем автоматического управления.- М.: 
1977.- 416с.  

5. Пашков Е.В., Осинский Ю.А., Четверкин А.А. Электропневмоавтоматика в про-
изводственных процессах.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003.- 496с. 

6. Черкашенко М.В. Синтез минимальных схем гидропневмоагрегатов/Под ред. Д.т.н., Вурье 
Б.А. – М.: Пневмогидромашины.- 213.- 265 с.Х.:НТУ «ХПИ».- Харьков : «Диса плюс» 2016.- 
256 с. 

7. Черкашенко М.В., Вурье Б.А. Теория построения схем гидропневмоагрегатов.- Х.:НТУ 
«ХПИ».- Харьков : «Диса плюс» 2016.- 256 с. 

8. Deppert W., Stoll K. Pneumatikanwendungen – Koaten senken mit Pneumatic Wurzburg.- Vogel-
Buchverlag, 1990.- 412 s.  

9. Didactic systems: Fluidprax, Hydraulik, Elektrik/Elektronik.-Bosch Rexroth AG.-
ErbachOdenwald.-2002.-128 S. 

10. Elektrohydraulik: elektrische Steuerungen fur Hydraulik.- Ruksaldruk, Berlin: Beuth.-1990.-90 S. 
11. Proportional Hydraulics. Workbook Basic Level/ D. Scholz, A. Zimmermann, Festo Didactic 

GmbH&Co, OCKER Ingenieurbüro, Denkendorf 1998, 352 S. 
рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування 

дискретних систем керування гідро- і пневмоприводами. 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Дискретно-логічне керування в об’єктах мехатроніки  

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3 (вступ, розд.1,2),5доп  (с. 8 – 22), 8 – 11 доп.  

2.  Системи гідро- і пневмоприводів дискретної дії як засіб автоматизації виробничих 

об’єктів, циклові системи. 

Література: 1 (вступ, розд. 4), 3 (вступ, розд.1,2) 

3.  Гідравлічні та пневматичні виконавчі пристрої, засоби контролю і керування.  

Література: доп. 8-11[каталоги виробників]. 

4.  Електрорелейні засоби контролю і керування в системах приводів дискретної дії.  

Література: 3 розд.4), 5 доп. (с. 3 – 26) 

5.  Системний підхід в питаннях синтезу систем дискретно-логічного керування,  

елементарні логічні функції, нечітка логіка, засоби реалізації. 

Література: 1 (розд 4), 3 (розд.2) 

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03798?func=service&doc_number=000332956&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03800?func=service&doc_number=000332956&line_number=0013&service_type=TAG%22);


6.  Таблиці стану та переходів, СДНФ, СКНФ 

Література: 3 (розд.2)4 доп.  

7.  Функціональний граф, граф операцій, питання мінімізації системи керування 

Література: 1 (розд 5), 3 (розд.2), 5 

8.  Технічні засоби побудови систем дискретно-логічного керування  

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

9.  Гідравлічні засоби і типові схеми дискретно-логічного контролю і керування.  

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

10.  Електрорелейні засоби і типові схеми дискретно-логічного контролю і керування 

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

11.  Пневматичні засоби і типові схеми дискретно-логічного контролю і керування.   

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

12.  Синтез систем дискретно-логічного керування об’єктів мехатроніки 

Література: 3 (розд.2,3,4) 

13.  Передумови та особливості дискретно-логічного керування виконавчими пристроями, 

модульний підхід 

Література: 1 (вступ, розд 5,6), 3 (розд.2), 4 

14.  Синтез систем 1-го класу (послідовної дії з однорежимними модулями) 

Література: 3 (розд.2, 4) 

15.  Синтез систем 2-го класу (послідовної дії з багаторежимними модулями)  

Література: 3 (с. 38 – 47),4 

16.  Особливості будови багаторежимних та багатопозиційних модулів  

Література: 3 (с. 45 – 52), 4 

17.  Системи 3-го класу складності (циклові асинхронні) 

Література: 1 (розд. 5), 3 (с. 57  – 69) 

18.  Режими функціонування та експлуатації системи  

Література: 1 (розд. 5), 3 (с. 141 – 152)  

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 32 

2.  Виконання РГР 8 

3.  Підготовка до заліку 8 

 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 



загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 32 бали):  

– захищена робота – 2 бали;  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 16 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 8 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  



Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів дискретно-

логічного керування: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

1. Аналітична методика розрахунку приведеної пам’яті для систем 3-го класу складності, 

підграф невизначеності. 

2. Виконати логічний синтез системи керування для технологічного циклу:  

ss
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3. Розробити схему пневматичної системи керування до питання №2, якщо 1 і 2 – 

пневматичні циліндри двосторонньої дії з бістабільним керуванням, 3 – пневматичний 

циліндр односторонньої дії з моностабільним керуванням, 4 – пневматичний циліндр 

двосторонньої дії з бістабільним керуванням.  

• можливе зарахування сертифікатів проходження літньої школи «Мехатроніка в 

машинобудуванні» за 4 лабораторних роботи. 

• можливе відпрацювання 30% лабораторних робіт під час роботи асистентом команди 2-

го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Мехатроніка в машинобудуванні». 

• Рекомендована тематика РГР 

Задача 1. Автоматизована ланка фасування рідини.  

Задача 2. Автоматизована ланка фасування сипучого матеріалу.  

Задача 3. Автоматизована ланка складальної операції.  

Задача 4. Автоматизована ланка операції контролю. 

Задача 5. Автоматизована ланка операції пакування.  

Задача 6. Автоматизована система виконання операції металообробного верстату.  

Задача 7. Автоматизована система автоматичного поливу.  

Задача 8. Автоматизована система вентиляції в приміщенні.  

Задача 9. Автоматизована система охолодження персонального комп’ютера. 

Задача 10. Автоматизована система ланки завантаження металообробного верстату. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Синтез дискретних систем керування 

Складено:  

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Губаревим Олександром 

Павловичем 

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ганпанцуровою Оксаною 

Сергіївною 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

МАШИНОБУДІВНА ГІДРАВЛІКА (МГ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=0e0c55a6-1d52-4184-

adeb-582104b9ba27  

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., , доцент, Семінська Наталія Валеріївна, seminska@ukr.net,  

к.т.н.,  доцент кафедри, Муращенко Альона Миколаївна, a_kirya@i.ua 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=23736&rcms=all&s

sm=cm&tree_list= 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=12701&rcms=all&s

sm=cm&tree_list=  
Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Машинобудівна гідравліка» (далі МГ) складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - у виробничих умовах, 

використовуючи основні закони гідромеханіки визначити методи розрахунку гідравлічної 

системи, здійснити гідравлічний розрахунок трубопроводу та обраного технологічного 

обладнання., - побудувати та «прочитати» гідравлічні схеми; - орієнтуватися у принципі дії і 

конструкції елементів статичного та гідродинамічного приводів. 

Предметом навчальної дисципліни є: принципі дії елементів гідроприводів, дію законів та 

закономірностей гідростатики і гідродинаміки в елементах гідроприводу, побудова та читання 

принципових гідравлічних схем. Ці питання в даному курсі розглядаються комплексно з 

урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і економічних аспектів 

машинобудівної галузі. 

Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності. Здатність описувати та класифікувати широке 

коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних 

механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук.  

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=0e0c55a6-1d52-4184-adeb-582104b9ba27
http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=0e0c55a6-1d52-4184-adeb-582104b9ba27
mailto:seminska@ukr.net
mailto:a_kirya@i.ua
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=23736&rcms=all&ssm=cm&tree_list
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=23736&rcms=all&ssm=cm&tree_list
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=12701&rcms=all&ssm=cm&tree_list
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=12701&rcms=all&ssm=cm&tree_list


Знання: знати основні закони гідромеханіки; принципи роботи окремих гідравлічних машин, 

гідро-і пневмоприводів та гідроапаратури; методику гідравлічного розрахунку трубопроводів та 

гідравлічних приводів, параметри, що характеризують працездатність і впливають на 

економічність гідромашин та гідро- і пневмоприводів.  

Уміння: застосовувати та користуватися вимірювальними пристроями - манометри, 

барометри, витратоміри, трубка Вентурі, тощо. Здійснювати вибір робочої рідини. Ефективно 

працювати з рівнянням гідромеханіки для вирішення актуальних проблем в галузі 

машинобудування. проводити інженерні розрахунки гідравлічних систем; обирати гідравлічні 

виконавчі пристрої, насоси, гідроапаратуру. Вміння застосовувати нормативну документацію.  
Досвід: застосовувати основні рівняння гідромеханіки для вирішення конкретних задач в 

машинобудуванні;  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Теоретична механіка», «Механіка рідини та газу», «Фізика». 

Результати вивчення дисципліни «Машинобудівна гідравліка» є корисними для вивчення 

дисциплін: «Об’ємний гідропривод», «Лопаткові гідро- і пневмомашини і гідропередачі», «Об’ємні 

гідро- і пневмомашини і гідропередачі», «Мобільна гідравліка», «Машинобудівна 

гідроавтоматика». 

Зміст навчальної дисципліни  

19. Вступ до машинобудівної гідравліки. Основні закони гідромеханіки. 

20. Область застосування гідравлічних та пневматичних машин та механізмів 

21. Прилади для вимірювання основних параметрів гідросистеми. (класифікація, конструкція, 

принцип дії.)  

22. Гідравліка трубопроводів. Режими руху рідини. Втрати тиску в гідролініях. Витрата рідини. 

Гідравлічний розрахунок трубопроводів 

23. Робоча рідина, як енергоносій в гідросистемі. Класифікація основних властивостей. В’язкість. 

Закон тертя Ньютона. Одиниці вимірювання 

24. Вимоги до рідин, характеристика, індекс в’язкості, тощо. Вибір і експлуатація робочих рідин.  

25. Особливості взаємодії робочих рідин з твердими стінками, що обмежують канал. 

Облітерація  

26. Гідравлічний удар, кавітація. 

27. Гідравлічні та пневматичні системи. Призначення та побудова. 

28. Рекомендації по зображенню принципових схем. Нормативні документи, що описують 

позначення елементів гідравлічних схем 

29. Основні поняття та визначення гідропередач (насосів та двигунів). 

30. Об’ємні гідронасоси та гідромотори. Основні параметри та конструкція 

31. Гідроциліндри. Основні параметри та конструкція. 

32. Направляюча і регулююча апаратура. Гідророзподілювачі. 

33. Пристрої керування. Запобіжні клапани.  

34.  Допоміжні пристрої.  

35. Гідродинамічний привод. Основні поняття та визначення. Класифікація динамічних 

гідромашин. Основні розрахункові формули. 

36. Гідродинамічні передачі. Гідротрансформатори та гідромуфти. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

6. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

7. Технічна гідродинаміка і основи теорії змащування:навч. посіб / О.М. Яхно, В.М. Матієга, 

С.І. Одайський, - Чернівці: «Золоті літаври», 2010, 326 с.  

8.  Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика. М.: Машиностроение, 1971, 450 с. 

9. Башта Т.М., Руднєв С.С., Некрасов Б.Б. та ін Гідравліка, гідравлічні машини і гідравлічні 

приводи. - М.; Машинобудування, 1982 



10. Фінкельштейн З.Л., О.М. Яхно, В.Г. Чебан, Лур'є З.Я., Челемасова І.А. Розрахунок, 

проектування та експлуатація об'ємного гідроприводу: Навч. посібник. - К.: НТУУ «КПІ», 

2006. - 216 с 

11. Гідравліка неньютнівських рідин, О.М. Яхно, В.І Желяк:Навчальний посібник.-К.: Вища 

школа, 1995-199с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

12. ДСТУ ГОСТ2.704:2014  Єдина система конструкторської документації. Правила 

виконання гідравлічних і пневматичних схем 

13. ISO 1219-1:2012 «Fluid power systems and components - Graphical symbols and circuit 

diagrams».  

14. Гідравлічні струмені. Яхно О.М., Матієга В.М., Семінська Н.В., Стась С.В. Чернівці: 

«Зелена Буковина», 2013, 186 с 

15. Технічна гідромеханіка. Гідравліка та гідропневмопрівод: Підручник / В.О. Федорець, М. Н. 

Педченко, О.О. Федорець, В.Б. Струтинський та ін., За ред. В.О. Федорцов. - Житомир: 

ЖІТІ. 1998. - 412 л  

16. Збірник завдань з машинобудівної гідравліки. Под ред. Куколевський І.І. і Подвідза Л.Г. - М.: 

Машинобудування, 1972. 

17. Пневматичні приводи та засоби автоматизації: практикум для інженерно-технічного 

персоналу/ Л.О.Кривопляс –Володіна, О.Г. Смирнов, О.С. Савчук, А.Д. Зубович - К.2019 – 

107 

18. Технічна гідромеханіка та гідропневмопрвод. / За ред. В.О.Федорця. - Житомир: ЖІТІ, 

1998. - 412 с. 

19.  Гідропневмосистеми .Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для 

студентів спеціальності «Гідравлічні та пневматичні машини»/Уклад. Н.В. Семінська, 

О.М. Яхно – Київ:НТУУ «КПІ», 2014-40с. 

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач гідравліки. 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

19.  Вступ до машинобудівної гідравліки. Основні закони гідромеханіки  

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3 (вступ, розд.1,2), 5дод.  (с. 8 – 22), 8 – 11 доп.  

20.  Область застосування гідравлічних та пневматичних машин та механізмів 

Література: 1 (вступ, розд. 4), 3 (вступ, розд.1,2) 

21.  Прилади для вимірювання основних параметрів гідросистеми. (класифікація, 

конструкція, принцип дії.)  

Література: дод. 8-11[каталоги виробників]. 

22.  Гідравліка трубопроводів. Режими руху рідини. Втрати тиску в гідролініях. Витрата 

рідини. Гідравлічний розрахунок трубопроводів 

Література: 3 розд.4), 5 доп. (с. 3 – 26) 

23.  Робоча рідина, як енергоносій в гідросистемі. Класифікація основних властивостей. 
В’язкість. Закон тертя Ньютона. Одиниці вимірювання 

Література: 1 (розд 4), 3 (розд.2) 

24.  Вимоги до рідин, характеристика, індекс в’язкості, тощо. Вибір і експлуатація робочих 

рідин. 

Література: 3 (розд.2)4 доп.  

25.  Гідравлічний удар, кавітація. 



Література: 1 (розд 5), 3 (розд.2), 5 

26.  Гідравлічні та пневматичні системи. Призначення та побудова. 

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

27.  Гідравлічні та пневматичні системи. Призначення та побудова. 

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

28.  Рекомендації по зображенню принципових схем. Нормативні документи, що описують 

позначення елементів гідравлічних схем 

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

29.  Основні поняття та визначення гідропередач (насосів та двигунів). 

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

30.  Об’ємні гідронасоси та гідромотори. Основні параметри та конструкція  

Література: 3 (розд.2,3,4) 

31.  Гідроциліндри. Основні параметри та конструкція. 

Література: 1 (вступ, розд 5,6), 3 (розд.2), 4 

32.  Направляюча і регулююча апаратура. Гідророзподілювачі. 

Література: 3 (розд.2, 4) 

33.  Пристрої керування. Запобіжні клапани  

Література: 3 (с. 38 – 47),4 

34.  Допоміжні пристрої.  

Література: 3 (с. 45 – 52), 4 

35.  Гідродинамічний привод. Основні поняття та визначення. Класифікація динамічних 

гідромашин. Основні розрахункові формули.. 

Література: 1 (розд. 5), 3 (с. 57  – 69) 

36.  Гідродинамічні передачі. Гідротрансформатори та гідромуфти.  

Література: 1 (розд. 5), 3 (с. 141 – 152)  

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

4.  Підготовка до аудиторних занять 28 

5.  Виконання РГР  10 

6.  Підготовка до МКР 10 

 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  



Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР); 

- Виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).   

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  



– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в гідравлічних 

пристроях: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи: 

1. Поняття в’язкості.Закон тертя Ньютона. 

2. Надати пояснення умовним позначенням 

 

  а           б              в 
3.. Структурна схема гідроприводу (визначення ГП, типи, схема об'ємного гідроприводу). 

• можливе зарахування сертифікатів проходження стажування на підприємставх 

партнерах Camozi, Festo  

• Рекомендована тематика РГР: 

1. Створення гідравлічної схеми штампувальної машини. Розрахунок витрат рідини на 

різних ділянках схеми. 

2. Створення гідравлічної схеми верстату. Розрахунок втрат тиску рідини на різних 

ділянках схеми. 

3. Створення гідравлічної схеми керування підвісним маніпулятором спецтехніки. Вибір 

гідроапаратури. 

4. Розрахунок втрат тиску в гідросистемі.  

5. Створення системи змащування гідравлічної машини. Визначення об’єму масляного 

бака. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Машинобудівна гідравліка 

Складено:  

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Семінської Наталією Валеріївною 

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Муращенко Альоною Миколаївною 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОСНОВИ 

ІНЖЕНЕРНОЇ ЛОГІСТИКИ (ПТІОІЛ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, МКР,РГР  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Данильченко Юрій Михайлович, yumd@i.ua,  

к.т.н., ст. викладач, Петришин Андрій Ігорович, M.p3shka.a.i@gmail.com 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=rnp 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни Промислові технології і основи інженерної логістики 

(ПТіОІЛ) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі 

знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування первинних системних знань щодо організації 

виробничих процесів, аналізу інфраструктури товарного ринку та розробки виробничої 

структури і інфраструктура машинобудівного підприємства з урахуванням технологічних і 

логістичних складових виробничих процесів. Ці знання є базовими для подальшого опанування 

методів і засобів автоматизації виробничих процесів, а також аналізу існуючих і проектування 

нових виробничо-логістичних систем.  

Предметом навчальної дисципліни є: Промислові технології: галузі виробництва, технології 

матеріального виробництва, виробничі і технологічні процеси. Основи організації виробничих 

процесів: класифікація виробництва за типами і стратегіями, структура і форми організації 

виробництва, фази підготовлення виробництва. Інфраструктура промислових підприємств: 

інфраструктури товарного ринку, виробнича структури машинобудівного підприємства, 

виробнича інфраструктура, структура виробничого циклу. Основи інженерної логістики: макро- 

і макрологістика, об’єкти логістичного управління, матеріальні потоки, логістичні системи, 

планування матеріально-технічного забезпечення. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність описувати та класифікувати 

широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні 

основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук, Здатність 

використовувати інструментальні засоби конструювання, обґрунтовувати та розробляти 
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раціональні конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, машин, систем 

гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх елементів і агрегатів, 

відповідно до заданих експлуатаційних, функціональних, економічних, ергономічних та інших 

вимог при вирішенні практичних задач.  

.Знання: організаційних основ виробництва, виробничих та технологічних процесів; організації 

виробничого процесу в просторі та часі, структури і форми організації виробництва, фаз 

підготовлення виробництва; виробничої структури машинобудівного підприємства, виробничої 

інфраструктура, структури виробничого циклу; основ інженерної логістики, функціональної 

структури виробничих логістичних систем, планування матеріально-технічного забезпечення 

виробництва.  

Уміння: планувати виробничий процес в просторі і часі, здійснювати підготовлення 

виробництва, вибирати вид технології для виготовлення виробу, компонувати обладнання на 

виробничій ділянці, планувати матеріально-технічне забезпечення, аналізувати різноманітні 

виробничі процеси за ходом виробництва та за рівнем організаційної ієрархії;виокремлювати 

технологічні і логістичні складові виробничих процесів; обгрунтовувати форми організації і фази 

підготовлення виробництва; розв’язувати основні задачі матеріально-технічного забезпечення 

виробницта, пов’язані із закупівельною логістикою і утриманням запасів 

Досвід: застосування логістичних підходів до організації виробничого циклу, організації 

потокового виробництва на засадах логістики, створення гнучких виробничо-логістичних систем, 

організації  взаємодії логістики постачання, виробничої логістики і логістики розподілу 

забезпечення оптимізації або синхронізації роботи ланок виробничих і логістичних ланцюгів. 
2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 
дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»,. 
Результати вивчення дисципліни «ПТіОІЛ» є корисними для подальшого вивчення дисциплін: 
«Вантажопіднімальні машини». «Робототехніка логістичних систем», «Транспортна і складська 
логістика», «Виробнича і збутова логістика», «Технологія і логістика автоматизованого 
виробництва».  

3. Зміст навчальної дисципліни  
1. Господарський комплекс України 
2. Сучасне поняття технології матеріального виробництва. 
3. Процеси у виробничій діяльності 
4. Загальне поняття виробництва і виробничого процесу 
5. Структура виробничих процесів 
6. Технологічні процеси 
7. Класифікація виробництва 
8. Форми організації виробництва 
9. Основні фази підготовлення виробництва. 
10. Інфраструктура товарного ринку 
11. Організаційна структура машинобудівного підприємства 
12. Логістика як інструмент ринкової економіки  
13. Функціональні складові логістики  
14 Форми логістичних утворень  
15. Організація матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 
16. Планування матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 
17. Система управління запасами на підприємстві  
18. Стратегії управління запасами на підприємстві 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Основні інформаційні ресурси  

12. Технологія машинобудування: підручник / П.П. Мельничук, А.І. Боровик, П.А. Лінчевський, 
Ю.В. Петраков. - Житомир : ЖДТУ, 2005. - 882 с. 

13. Бондаренко С.Г. Основи технології машинобудування: Навчальний посібник. – Львів: 
«Магнолія 2006», 2018. – 500 с. 

14. Бондаренко С.Г. Організація технологічних ресурсів: Навчальний посібник. – К: Кондор-
Видавництво, 2012. – 244 с. 

15. Козловський В.О. Організація виробництва. Практикум. Навчальний посібник. Частина 1. 
– Вінниця: ВНТУ, 2005. – 154 с. 

16. Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика: Навчальний посібник. — К.: Центр 
навчальної літератури, 2004. — 222 с. 



17. Логістичні системи : навчальний посібник / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнопи-ська . - Львів : 
Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 310 с. 

Додаткові інформаційні ресурси 
18. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум. 

Навчальний посібник. – К., Кондор, 2009 – 338 с 
19. Введение в организацию производства: учеб.пособие/ Э.Весткемпер, М.Декер, Л.Ендуоби и 

др.; пер. с нем. – Хпрьков:НТУ «ХПИ», 2008. – 376 с. 
20. Сумець О. М. Виробнича логістика: технічні системи і прийоми раціоналізації 

переміщення матеріальних потоків: навч. посібник / О.М.Сумець, П.С.Сиромятніков / Для 
студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. – Харків : ТОВ «Пром-
Арт», 2018. – 100 с.  

21. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Доровський О. В., Кубасова Г. В. Виробнича 
логістика. – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – 364 с. 

рекомендації та роз’яснення: 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач; 

Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
37.  Розділ 1. Основи організації виробничих процесів 

Лекція 1. Господарський комплекс України. 
Сфери і галузі економіки. Узагальнена структура господарського комплексу. Структура 
машинобудівної галузі. Склад важкого, середнього та точного машинобудування.. 
Література: [1], [2], [4] 

38.  Лекція 2. Сучасне поняття технології матеріального виробництва. 
Ключові ознаки технології. Типи технологій. Основні, допоміжні та обслуговуючі 
технології. Види технологій матеріального виробництва. Технології впливу на 
матеріальні потоки. Енергетичні технології. Інформаційні технології. 
Література: [1], [2], [4] 

39.  Лекція 3. Процеси у виробничій діяльності 
Загальне поняття процесу. Якісні, просторові, часові і економічні характеристики 
процесів. Процеси в життєвому циклі виробу. Процеси у виробничій діяльності. Поняття 
предмету праці, засобу праці і продукту праці. 
Література: [1], [2], [4] 

40.  Лекція 4. Загальне поняття виробництва і виробничого процесу 
Виробничі, планово-економічні, технологічні та ринкові чинники виробництва. Місце 
виробництва у товарному колообігу. Поняття виробничого процесу. Технічні, 
технологічні, кадрові, просторові, інформаційні, фінансові і організаційні ресурси 
виробничого процесу. 
Література: [1], [2], [4] 

41. . Лекція 5. Структура виробничих процесів 
Структура виробничих процесів за ходом виробництва (по горизонталі). Структура 
виробничих процесів за рівнем організаційної ієрархії (по вертикалі). Структура 
виробничих процесів в машинобудуванні. Класифікація виробничих процесів за роллю в 
процесі виробництва, за стадіями, за видами застосування засобів праці, за кількістю 
компонентів продукту, за величиною перерв. 
Література: [1], [2], [4] 

42.  Лекція 6. Технологічні процеси 
Поняття технологічного процесу. Поняття технологічної системи. Складові 
технологічного процесу: операції, установи, позиції, переходи, ходи. 
Література: [1], [2], [4] 

43.  Лекція 7. Класифікація виробництва 
Класифікація виробництва за типами. Одиничне виробництво. Серійне виробництво. 
Масове виробництво. Порівняльна характеристика типів виробництва. Коефіцієнт 
закріплення операцій. Класифікація виробництва за стратегіями. Виробництво, 
сфокусоване на процесі. Виробництво, сфокусоване на повторюваних процесах. 
Виробництво, сфокусоване на виробі. 



Література: [1], [2], [4] 
44.  Лекція 8. Форми організації виробництва 

 Часова характеристика (структура) виробництва. Просторова характеристика 
(структура) виробництва. Ритмічність та інтегрованість виробництва. Технологічна, 
предметна, прямоточна і точкова форми організації виробництва. . Класифікація форм 
організації виробництва в просторі і часі. 
Література: [1], [2], [4] 

45.  Лекція 9. Основні фази підготовлення виробництва. 
Науково-дослідне підготовлення виробництва. Проектно-конструкторське 
підготовлення виробництва. Етапи конструкторського підготовлення виробництва. 
Технологічне підготовлення виробництва. Організаційно-матеріальне підготовлення 
виробництва. 
Література: [1], [2], [3], [4] 

46.  Розділ 2. Інфраструктура машинобудівного підприємства 
Лекція 10. Інфраструктура товарного ринку 
Структура суспільного виробництва. Структура суспільного виробництва. Поняття 
товарного ринку. Модель функціонування ринкової інфраструктури. Елементи 
інфраструктури товарного ринку. 
Література: [1], [2], [3] 

47.  Лекція 11. Організаційна структура машинобудівного підприємства 
Види виробничих структур підприємств. Узагальнена схема виробничої структури 
машинобудівного підприємства. Система основного виробництва. Система технічного 
обслуговування. Складові виробничої інфраструктури. Виробничий цикл. Структура 
виробничого циклу.  
Література: [1], [2], [3] 

48.  Розділ 3. Основи інженерної логістики 
Лекція 12. Логістика як інструмент ринкової економіки  
Понятійний апарат логістики. Основні принципи логістики. Функціональний 
взаємозв'язок логістики з виробництвом, фінансами та плануванням. Основні вимоги 
логістики. 
 Література: [5], [6] 

49.  Лекція 13. Функціональні складові логістики  
Логістика технологічних процесів. Закупівельна логістика. Внутрішньовиробнича 
логістика. Складська логістика. Транспортна логістики. Збутова логістика. 
Логістичний сервіс. 
Література: [5], [6] 

50. 1 Лекція 14. Форми логістичних утворень  
Поняття макро- і мікрологістики. Характеристика виробничої логістики на макро- і 
макрорівнях. Основні об’єкти логістичного управління. Поняття і характеристика 
матеріальних потоків. Поняття і характеристика логістичних ланцюжків. Канали 
товароруху та їх функції. 
Література: [5], [6] 

51. 1 Лекція 15. Організація матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 
Завдання і функції заготівельної логістики. Організаційна структура системи 
матеріально-технічного забезпечення. Процес придбання матеріалів.  
Література: [5], [6] 

52. 2 Лекція 16. Планування матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 
Види потреб у матеріалах. Методи визначення потреб у матеріалах. Методи планування 
матеріально-технічного забезпечення.  
Література: [5], [6] 

53. 3 Лекція 17. Система управління запасами на підприємстві  
Класифікація витрат в системі управління запасами. Види запасів на підприємстві. 
Загальна характеристика систем регулювання запасів.  
Література: [5], [6] 

54. 4 Лекція 18. Стратегії управління запасами на підприємстві  
Стратегії управління запасами. Оптимізація матеріальних потоків за методом ABC-
аналізу. Оптимізація матеріальних потоків за методом XYZ-аналізу. Класифікація 
логістичних витрат. 
Література: [5], [6] 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 



7.  Підготовка до аудиторних занять 20 
8.  Виконання МКР 8 
9.  Виконання РГР 12 
10.  Підготовка до заліку 8 

 
Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 32 бали):  
– захищена творча робота за індивідуальним завданням  – 2 бали;  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання РГР:  
– якісно виконана робота – 22 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 16 балів;  



– роботу виконано з незначними недоліками – 13 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 8 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів дискретно-
логічного керування: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• Приклад питань залікової роботи 
4.  Технологічна, предметна, прямоточна і точкова форми організації виробництва. 
5. Організаційна структура системи матеріально-технічного забезпечення підприємства. 
6. Задача. Підприємство закуповує деталі за ціною 35 грн. за одиницю, річна потреба в 

деталях – 5200 шт., витрати на зберігання однієї деталі – 8 грн., витрати на організацію 
одного замовлення – 110 грн. Визначити оптимальний розмір замовлення.  

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Промислові технології і основи 
інженерної логістики (ПТіОІЛ) 
Складено:  
завідувачем кафедри КМ, доктором технічних наук, професором Данильченко Юрієм 
Михайловичем  
ст. викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Петришиним Андрієм Ігоровичем 
 
Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ГІДРО- І ПНЕВМО ДВИГУНИ 

МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

http://wiki.kpi.ua:8080/index.php/Гідро-

_і_пневмо_двигуни_мехатронних_систем_(12601260) 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н. доцент, Гришко Ігор Анатолійович, Griwkow@ukr.net 

Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Гідро- і пневмо двигуни мехатронних систем»  складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: чітко розуміти можливості 

та сфери застосування різних за своєю конструкцією та вихідними параметрами гідро- і пневмомашин. 

- розв’язувати практичні задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом підбору певного типу 

джерела енергії системи. 

Предметом навчальної дисципліни є: конструкції та процеси які протікають в різноманітних 

об’ємних машинах (ручних, шестеренних, героторних, гвинтових, пластинчастих, аксіально та 

радіально поршневих насосах та моторах), які застосовуються в мехатронних системах в якості 

основних та допоміжних компонентів.  

 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів 
засобами механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, 
створювати конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх 
функціональної, експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності, здатність 
використовувати інструментальні засоби конструювання, обґрунтовувати та розробляти 
раціональні конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, машин, систем 
гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх елементів і 
агрегатів, відповідно до заданих експлуатаційних, функціональних, економічних, ергономічних та 
інших вимог при вирішенні практичних задач, здатність використовувати сучасні підходи та 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/


інструментальні засоби автоматизованого проектування для створення автоматизованих 
механічних систем, машин, систем   гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і 
робототехніки та їх компонентів із забезпеченням виконання заданих функцій, експлуатаційних 
характеристик та показників ефективності. 
Знання: розуміння принципу роботи об’ємної машини, її складових частин, вузлів, компонентів, 
процесів які протікають в середині машини та основних її характеристик, дає можливість фахово 
розрахувати гідравлічну систему різної складності з обґрунтованим вибором необхідної апаратури для 
автоматизації виробничого процесу. 

Уміння: провести попередній розрахунок по підбору джерела гідравлічної чи пневматичної енергії 
необхідного для автоматизації мехатронної системи. По основним параметрам системи, визначити та 
підібрати необхідний, для її нормальної роботи, тип гідравлічної машини та електричного двигуна. 
Розробити компоновку основних елементів насосної станції в залежності від типу та вихідних 
параметрів. Визначити необхідну комплектацію насосної станції для функціонування мехатронної 
системи. 

Досвід:  
Набуті теоретичні знання дають можливість розуміти роботу гідравлічної системи. Виявляти можливі 
несправності та прогнозувати її подальшу роботу в різних режимах та умовах експлуатації. 
Практичний досвід, отриманий завдяки тісній співпраці з компанією «HIDRAVLIK Line», дає 
можливість застосувати навички роботи з гідравлічним обладнанням різної складності не лише на 
лабораторних стендах а й при роботі на потужностях цієї компанії. 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін «Математика», 

«Фізика», «Теорія машин та механізмів», «Деталі машин» «Основи конструювання і проектування». 

Результати вивчення дисципліни «Гідро- і пневмо двигуни мехатронних систем»  є корисними для 

вивчення дисциплін: «Дискретні системи керування виконавчими пристроями»,     «Основи 

гідроавтоматики», «Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем»,  

«Електрогідропривод мехатронних систем». 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Принцип дії об’ємного гідроприводу. 
2. Робоча рідина гідросистем та її властивості. 
3. Насоси з ручним та механічним приводом.  
4. Робочі параметри та характеристики об’ємних насосів та моторів. 
5. Об’ємні втрати рідини в машині. 
6. Основні та допоміжні насоси. 
7. Радіально-поршневі гідромашини, насоси та мотори. 
8. Роторні аксіально-поршневі машини. 
9. Пластинчасті машини. 
10. Шестеренні машини. 
11. Героторні машини. 
12. Гвинтові машини. 
13. Гідравлічні перетворювачі та насоси надвисокого тиску.  
14. Регулювання подачі об’ємних насосів.  
15. Регульовані об’ємні машини. Різновиди, принцип дії. 
16. Об’ємні гідравлічні передачі обертового типу.  
17. Випробовування гідромашин 
18. Пневматичні об’ємні машини 

Навчальні матеріали та ресурси 
Основні інформаційні ресурси  

1. Галдин Н.С. Гидравлические машины, объёмный гидропривод/ Учебное пособие. Омск: СибАДИ, 
2009. – 272 с. 

2. Орлов Ю.М. Объемные гидравлические машины М.: Машиностроение, 2006. — 223 с. 
3. Галадин Н.С. Гидравлические схемы мобильных машин / Н.С. Галадин, И.А. Семенова / Учебное 

пособие. Омск: СибАДИ, 2013. – 297 с. 
4. Гидрооборудование мобильных машин ООО «Паркер Ханнифин»/ Под ред. Свешников В.К. : 

2010, -339с. 
5. Ермак С.А. Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-

технологических  машин и оборудования / С.А. Ермак, В.В. Буренин, Г.С. Мазлумян и др. 
Москва: МАДИ 2017. 218с. 



6. Башта Т.М. и др. Объемные насоси и гидравлические двигатели /  Москва:, 1974.-  609 с. 
Додаткові інформаційні ресурси 

1. Гришко І.А. “Дросельне та об’ємне регулювання швидкості виконавчого пристрою” Методичні 
вказівки до лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні 
машини".- Київ: НТУУ»КПІ».- електронне видання.- 2019.- 26с. 

2. Гришко І.А. “Основні характеристики шестеренної машини” Методичні вказівки до 
лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- Київ: 
НТУУ»КПІ».- електронне видання.- 2019.- 24с. 

3. Гришко І.А. “Регульований аксіально-поршневий насос” Методичні вказівки до лабораторних 
робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- Київ: НТУУ»КПІ».- 
електронне видання.- 2019.- 26с. 

4. Гришко І.А. “Виконавчий пристрій обертального типу” Методичні вказівки до лабораторних 
робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- Київ: НТУУ»КПІ».- 
електронне видання.- 2019.- 32с. 

рекомендації та роз’яснення: 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт. 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Принцип дії об’ємного гідроприводу. 

Література: 1(вступ, розд.1), 6(вступ, розд.1  

2.  Робоча рідина гідросистем та її властивості. 

Література: 1( розд.4), 6( розд.2) 4 (розд. 10, 11) 

3.  Насоси з ручним та механічним приводом.  

Література:4 (розд. 2) 6(розд. 3). 

4.  Робочі параметри та характеристики об’ємних насосів та моторів. 

Література: 4 (розд.2), 6(розд. 4) 

5.  Об’ємні втрати рідини в машині. 

Література: 4 (розд 2), 3 (розд.5) 

6.  Основні та допоміжні насоси. 

Література: 3 (розд.4) 

7.  Радіально-поршневі гідромашини, насоси та мотори 

Література: 1(розд. 2), 4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.5) 

8.  Роторні аксіально-поршневі машини. 

Література: 1(розд. 2), 3(розд. 3), 4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.6) 

9.  Пластинчасті машини. 

Література: 1(розд. 2), 4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.7) 

10.  Шестеренні машини. 

Література: 1(розд. 2), 3(розд. 4), 4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.8) 

11.  Героторні машини. 

Література: 1(розд. 2), 3(розд. 4, )4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.8) 

12.  Гвинтові машини. 

Література: 1(розд. 2), 3(розд. 4, )4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.8) 

13.  Гідравлічні перетворювачі та насоси надвисокого тиску.  

Література: 1(розд. 9), 5 (розд 6, 7), 6 (розд.9) 

14.  Регулювання подачі об’ємних насосів.  

Література: 1(розд. 5), 3(розд. 3, 4), 4(розд. 9),5 (розд 5), 6 (розд.10) 

15.  Регульовані об’ємні машини. Різновиди, принцип дії. 

Література: 1(розд. 5), 3(розд. 3, 4), 4(розд. 9),5 (розд 5), 6 (розд.10) 

16.  Об’ємні гідравлічні передачі обертового типу. 



Література: 1(розд. 2), 3(розд. 4), 4(розд. 13, 14),5 (розд 6). 

17.  Випробовування гідромашин 

Література: 4 (розд. 3), 6 (розд. 12) 

18.  Пневматичні об’ємні машини 

Література: 6 (розд. 15), 3  

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 36 

2.  Підготовка до МКР  4 

3.  Підготовка до заліку 8 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено оцінювати 
присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі нараховувати 
заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали нараховують за 
відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні види 
навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна пошта, 
переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись загальноприйнятих 
етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: іспит.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (18 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  



Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 22 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 18 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 14 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів та вирішують задачу. 
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин, вірно розв’язана задача: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності, задача вірно розв’язана: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в гідравлічних і 
пневматичних двигунах: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Охарактеризуйте класифікацію гідромоторів за способом передачі руху.. 
2. Що собою являє робочий об’єм шестеренного насоса із зовнішнім зачепленням і де він 

утворюється?  
3. Як відбувається регулювання об’ємної подачі? Назвіть принцип дії аксіально-поршневого 

насоса. 

4. Визначити робочий об’єм ( q [см3/об]), теоретичну ( ТQ [л/хв]) та фактичну витрату 

насоса ( ФНQ [л/хв]) та гідромотора( ФМQ [л/хв]), якщо відомі максимальний 
10=maxV

см3 і 

мінімальний 1=minV  см3 об’єми її однієї робочої камери, кількість робочих камер 5z = , 

частота обертання 1000n =  об/хв та об’ємний ККД 
90О ,=

. 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Гідро- і пневмо двигуни мехатронних 

систем 

Складено:   

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Гришком Ігорем Анатолійовичем 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ОБ’ЄМНІ ГІДРО- І ПНЕВМОМАШИНИ І 

ГІДРОПЕРЕДАЧІ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

 

http://wiki.kpi.ua:8080/index.php/Гідро-

_і_пневмо_двигуни_мехатронних_систем_(12601260) 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н. доцент, Гришко Ігор Анатолійович, Griwkow@ukr.net 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Об’ємні гідро- і пневмомашини і гідропередачі»  складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: чітко розуміти 

можливості та сфери застосування різних за своєю конструкцією та вихідними параметрами 

гідро- і пневмомашин. 

- розв’язувати практичні задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом підбору певного типу 

джерела енергії системи та . 

Предметом навчальної дисципліни є: конструкція та процеси які протікають в різноманітних 

об’ємних машин (ручних, шестеренних, героторних, гвинтових, пластинчастих, аксіально та 

радіально поршневих насосах та моторах, які застосовуються в мехатронних систем, в якості 

основних та допоміжних компонентів).  

 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: здатність використовувати 
інструментальні засоби конструювання, обґрунтовувати та розробляти раціональні 
конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, машин, систем 
гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх елементів і 
агрегатів, відповідно до заданих експлуатаційних, функціональних, економічних, ергономічних та 
інших вимог при вирішенні практичних задач, здатність використовувати сучасні підходи та 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244


інструментальні засоби автоматизованого проектування для створення автоматизованих 
механічних систем, машин, систем   гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і 
робототехніки та їх компонентів із забезпеченням виконання заданих функцій, експлуатаційних 
характеристик та показників ефективності. 

Знання: розуміння принципу роботи любої об’ємної машини, її складових частин, вузлів, 

компонентів, процесів які протікають в середині машини та основних її характеристик, дає 

можливість фахово розрахувати гідравлічну систему любої складності з обґрунтованим вибором 

необхідної апаратури для автоматизації виробничого процесу 

Уміння: провести попередній розрахунок по підбору джерела гідравлічної чи пневматичної 

енергії необхідного для автоматизації будь-якої мехатронної системи. По основним параметрам 

системи, визначити та підібрати необхідний, для її нормальної роботи, тип гідравлічної машини 

та електричного двигуна. Розробити компоновку основних елементів насосної станції в 

залежності від типу та вихідних параметрів. Визначити необхідну комплектацію насосної 

станції для нормального функціонування мехатронної системи 

Досвід:  
Набуті теоретичні знання дають можливість з легкістю розуміти роботу любої гідравлічної 

системи. Виявляти можливі несправності та прогнозувати її подальшу роботу в різних режимах 

та умовах експлуатації. Практичний досвід, отриманий завдяки тісній співпраці з компанією 

«HIDRAVLIK Line», дає можливість застосувати навички роботи з гідравлічним обладнанням 

любої складності не лише на лабораторних стендах а й при роботі на потужностях цієї компанії. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін «Математика», 

«Фізика», «Теорія машин та механізмів», «Деталі машин» «Основи конструювання і 

проектування» 

Результати вивчення дисципліни «Об’ємні гідро- і пневмомашини і гідропередачі»  є корисними 

для вивчення дисциплін: «Дискретні системи керування виконавчими пристроями»,     «Основи 

гідроавтоматики», «Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем».  

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Принцип дії об’ємного гідроприводу. 

2. Робоча рідина гідросистем та її властивості. 

3. Насоси з ручним та механічним приводом.  

4. Робочі параметри та характеристики об’ємних насосів та моторів. 

5. Об’ємні втрати рідини в машині. 

6. Основні та допоміжні насоси. 

7. Радіально-поршневі гідромашини, насоси та мотори. 

8. Роторні аксіально-поршневі машини. 

9. Пластинчасті машини. 

10. Шестеренні машини. 

11. Героторні машини. 

12. Гвинтові машини. 

13. Гідравлічні перетворювачі та насоси надвисокого тиску.  

14. Регулювання подачі об’ємних насосів.  

15. Регульовані об’ємні машини. Різновиди, принцип дії. 

16. Об’ємні гідравлічні передачі обертового типу.  

17. Випробовування гідромашин 

18. Пневматичні об’ємні машини 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Галдин Н.С. Гидравлические машины, объёмный гидропривод/ Учебное пособие. Омск: 

СибАДИ, 2009. – 272 с. 

2. Орлов Ю.М. Объемные гидравлические машины М.: Машиностроение, 2006. — 223 с. 



3. Галадин Н.С. Гидравлические схемы мобильных машин / Н.С. Галадин, И.А. Семенова / 

Учебное пособие. Омск: СибАДИ, 2013. – 297 с. 

4. Гидрооборудование мобильных машин ООО «Паркер Ханнифин»/ Под ред. Свешников В.К. : 

2010, -339с. 

5. Ермак С.А. Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-

технологических  машин и оборудования / С.А. Ермак, В.В. Буренин, Г.С. Мазлумян и др. 

Москва: МАДИ 2017. 218с. 

6. Башта Т.М. и др. Объемные насоси и гидравлические двигатели /  Москва:, 1974.-  609 с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Гришко І.А. “Дросельне та об’ємне регулювання швидкості виконавчого пристрою” 

Методичні вказівки до лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і 

пневматичні машини".- Київ: НТУУ»КПІ».- електронне видання.- 2019.- 26с. 

2. Гришко І.А. “Основні характеристики шестеренної машини” Методичні вказівки до 

лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 

Київ: НТУУ»КПІ».- електронне видання.- 2019.- 24с. 

3. Гришко І.А. “Регульований аксіально-поршневий насос” Методичні вказівки до 

лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 

Київ: НТУУ»КПІ».- електронне видання.- 2019.- 26с. 

4. Гришко І.А. “Виконавчий пристрій обертального типу” Методичні вказівки до 

лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 

Київ: НТУУ»КПІ».- електронне видання.- 2019.- 32с. 

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт; 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Принцип дії об’ємного гідроприводу. 

Література: 1(вступ, розд.1), 6(вступ, розд.1  

2.  Робоча рідина гідросистем та її властивості. 

Література: 1( розд.4), 6( розд.2) 4 (розд. 10, 11) 

3.  Насоси з ручним та механічним приводом.  

Література:4 (розд. 2) 6(розд. 3). 

4.  Робочі параметри та характеристики об’ємних насосів та моторів. 

Література: 4 (розд.2), 6(розд. 4) 

5.  Об’ємні втрати рідини в машині. 
Література: 4 (розд 2), 3 (розд.5) 

6.  Основні та допоміжні насоси. 

Література: 3 (розд.4) 

7.  Радіально-поршневі гідромашини, насоси та мотори 

Література: 1(розд. 2), 4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.5) 

8.  Роторні аксіально-поршневі машини. 

Література: 1(розд. 2), 3(розд. 3), 4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.6) 

9.  Пластинчасті машини. 

Література: 1(розд. 2), 4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.7) 

10.  Шестеренні машини. 

Література: 1(розд. 2), 3(розд. 4), 4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.8) 



11.  Героторні машини. 

Література: 1(розд. 2), 3(розд. 4, )4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.8) 

12.  Гвинтові машини. 

Література: 1(розд. 2), 3(розд. 4, )4(розд. 3),5 (розд 2), 6 (розд.8) 

13.  Гідравлічні перетворювачі та насоси надвисокого тиску.  

Література: 1(розд. 9), 5 (розд 6, 7), 6 (розд.9) 
14.  Регулювання подачі об’ємних насосів.  

Література: 1(розд. 5), 3(розд. 3, 4), 4(розд. 9),5 (розд 5), 6 (розд.10) 
15.  Регульовані об’ємні машини. Різновиди, принцип дії. 

Література: 1(розд. 5), 3(розд. 3, 4), 4(розд. 9),5 (розд 5), 6 (розд.10) 

16.  Об’ємні гідравлічні передачі обертового типу. 

Література: 1(розд. 2), 3(розд. 4), 4(розд. 13, 14),5 (розд 6). 

17.  Випробовування гідромашин 

Література: 4 (розд. 3), 6 (розд. 12) 

18.  Пневматичні об’ємні машини 

Література: 6 (розд. 15), 3  

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 26 

2.  Підготовка до МКР 8 

3.  Підготовка до заліку 14 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: іспит.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 



. Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (18 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів та вирішують задачу. 

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин, вірно розв’язана задача: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності, задача вірно розв’язана: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в гідроприводах: 

15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи  

7. Дайте визначення робочого об’єму пластинчатої гідромашини. 

8. Які види зубчатих з’єднань у шестеренних насосах ви знаєте? У чому їхня принципова 

різниця? 

9. Назвіть види гідромашин та вкажіть їх застосування. 

10. Визначити індикаторний (теоретичний) обертальний момент ТM  та фактичний момент 

на валу машини при роботі у режимі насоса – НM  та гідромотора МM , якщо відомі її 



параметр регулювання 50,=  робочий об’єм об/см 25q 3= , перепад тиску ∆р=10 МПа, 

механічний та об’ємний ККД 
920ОМ ,==

. 
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Кафедра прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА І МЕТАЛЕВІ 

КОНСТРУКЦІЇ ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ 

МАШИН 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

к.т.н., доцент, Нєженцев Олексій Борисович, nezhentsev@meta.ua  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187008 

Програма навчальної дисципліни 

2. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 
Будівельна механіка це наука про принципи і методи розрахунку споруд на міцність, 

жорсткість і стійкість. Головні об'єкти вивчення будівельної механіки - плоскі і просторові 
стержневі системи, а також системи з пластин і оболонок. 

Основним завданням «Будівельної механіки і металоконструкцій ПТМ» є розробка методів 
розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість та отримання даних для надійного і 
економічного проектування металоконструкцій підйомно-транспортних машин (ПТМ). Для 
забезпечення необхідної надійності металоконструкції основні її елементи повинні мати 
достатньо великі перерізи, однак економіка вимагає, щоб витрата матеріалів, що йдуть на 
виготовлення конструкції, була якомога меншою. Для знаходження прийнятного компромісу між 
вимогами надійності і економічності необхідні базові знання, як методів розрахунку, так і 
принципів проектування металоконструкцій ПТМ з урахуванням вимог правил безпеки 
вантажопідйомних машин. 

Метою викладання дисципліни «Будівельна механіка і металеві конструкції ПТМ» є 
формування у студентів здатностей: 
- формувати розрахункові схеми для визначення зусиль в елементах металоконструкцій ПТМ; 
- визначати зусилля та напруги в елементах металоконструкцій від нерухомого та рухомого 
навантаження; 
- виконувати розрахунки елементів металоконструкцій ПТМ на міцність, жорсткість та 
стійкість при різних видах навантаження; 
- проектувати металоконструкції ПТМ мінімальної металоємкості з забезпеченням їх несучої 
спроможності та зручного монтажу; 
- використовувати методи прогнозування і забезпечення потрібної довговічності 
металоконструкцій ПТМ. 

Предмет вивчення дисципліни: розрахункові схеми для визначення зусиль в елементах 
металоконструкцій ПТМ; методи визначення зусиль та напруг в елементах металоконструкцій 

mailto:nezhentsev@meta.ua
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187008


від нерухомого та рухомого навантаження; методи розрахунків елементів металоконструкцій 
ПТМ на міцність, жорсткість та стійкість при різних видах навантаження; принципи 
проектування металоконструкцій ПТМ мінімальної металоємкості з забезпеченням їх несучої 
спроможності. 

Навчання дозволить: застосовувати методи визначення зусиль в елементах 
металоконструкцій ПТМ від нерухомого та рухомого навантаження (формувати розрахункові 
схеми для визначення зусиль в елементах конструкцій; будувати лінії впливу та епюри силових 
факторів від нерухомих і рухомих навантажень; визначати невигідне положення навантаження 
на споруді; будувати лінії впливу для багатопрогонових шарнірних балок та арок, визначати по 
ним внутрішні зусилля; будувати лінії впливу для елементів решітки в простих і шпренгельних 
фермах, визначати по ним внутрішні зусилля); виконувати розрахунки металоконструкцій на 
міцність, стійкість, деформативність і втомлену довговічність; проектувати 
металоконструкції ПТМ мінімальної металоємкості при забезпеченні їх надійності і 
довговічності з урахуванням сучасних тенденцій розвитку металоконструкцій у вітчизняній і 
зарубіжній практиці. 
Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність описувати та класифікувати 
широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні 
основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук, Здатність 
використовувати інструментальні засоби конструювання, обґрунтовувати та розробляти 
раціональні конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, машин, систем 
гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх елементів і агрегатів, 
відповідно до заданих експлуатаційних, функціональних, економічних, ергономічних та інших 
вимог при вирішенні практичних задач.  

Знання: розрахункових схем для визначення зусиль в елементах металоконструкцій ПТМ; 
методів визначення зусиль та напруг в елементах металоконструкцій від нерухомого та рухомого 
навантаження; методів розрахунку елементів металоконструкцій ПТМ на міцність, 
жорсткість та стійкість при різних видах навантаження; принципів проектування 
металоконструкцій ПТМ мінімальної металоємкості з забезпеченням їх несучої спроможності. 

Уміння: застосовувати методи визначення зусиль в елементах металоконструкцій ПТМ від 
нерухомого та рухомого навантаження (формувати розрахункові схеми для визначення зусиль в 
елементах конструкцій; будувати лінії впливу та епюри силових факторів від нерухомих і рухомих 
навантажень; визначати невигідне положення навантаження на споруді; будувати лінії впливу 
для багатопрогонових шарнірних балок та арок, визначати по ним внутрішні зусилля; будувати 
лінії впливу для елементів решітки в простих і шпренгельних фермах, визначати по ним внутрішні 
зусилля);  

Досвід: виконувати розрахунки металоконструкцій на міцність, стійкість, деформативність 
і втомлену довговічність; проектувати металоконструкції ПТМ мінімальної металоємкості при 
забезпеченні їх надійності і довговічності з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
металоконструкцій у вітчизняній і зарубіжній практиці. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Необхідне попереднє успішне вивчення дисциплін «Теоретична механіка», «Механіка 
матеріалів і конструкцій», «Теорія механізмів і машин». 

Результати вивчення дисципліни «Будівельна механіка і металеві конструкції ПТМ» є 
корисним для подальшого вивчення дисциплін: «Вантажопідіймальні машини», «Транспортувальні 
машини», «Промислова безпека підйомно-транспортних машин», «Транспортна і складська 
логістика», а також виконання дипломного проекту бакалавра за спеціальністю «131 Прикладна 
механіка». 

3. Зміст навчальної дисципліни  
Розділ 1. Будівельна механіка 

Тема 1. Введення у предмет вивчення. 
Тема 2. Принципи побудови і аналіз розрахункових схем. 
Тема 3. Балки з рухомим навантаженням. 
Тема 4. Тришарнірні арки. 
Тема 5. Ферми. 
Тема 6. Визначення переміщень в пружних системах. 
Тема 7. Розрахунок статично невизначених систем методом сил. 
Тема 8. Розрахунок статично невизначених систем методом переміщень. 

Розділ 2. Металеві конструкції підйомно-транспортних машин 
Тема 9. Матеріали металевих конструкцій. 
Тема 10. Методики розрахунку металевих конструкцій. 



Тема 11. Проектування складених балок. 
Тема 12. Проектування ферм. 
Тема 13. Металеві конструкції кранів мостового типу. 
Тема 14. Металеві конструкції стріловидних кранів. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Базова література 
1. Григоров О.В. Будівельна механіка вантажопідйомних машин: навч. посібник / О.В. 

Григоров, Н.О. Петренко. – Харків: Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», 2008. – 128 с. 
2. Дарков А.В. Строительная механика: учебник, 12-е изд. / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. - 

СПб.: Издательство «Лань», 2010. - 656 с 
3. Вершинский А.В. Строительная механика и металлические конструкции: учебник / А.В. 

Вершинский, М.М. Гохберг, В.П. Семенов. - Л.: Машиностроение, 1984. - 167 с. 
4. Григоров О.В. Металеві конструкції підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, 

меліоративних машин: навч. посібник / О.В. Григоров, Г.О. Аніщенко, Н.О. Петренко. – Харків: 
Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т», 2011. – 515 с. 

5. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології: 
підручник / За заг. ред. д.т.н., проф. В.А. Баженова. – К.: Каравела, 2009. – 696 с. 

Додаткова література 
6. Баженов В.А., Шишов О.В. Будівельна механіка. Основи. Електронний підручник. 

//www.knuba.edu.ua, 2018. 
7. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні 

технології і моделювання. – К.: ПАТ ВІПОЛ, 2013. 
8. Александров А.В. Строительная механика и металлические конструкции. Учебник для 

вузов. Часть 1 / А.В. Александров, В.Д. Потапов, В.Б. Землев. - М: Высшая школа, 2007. – 703 с. 
9. Соколов С.А. Строительная механика и металлические конструкции: Электронное учебное 

издание – СПб.: Политехника, 2012. – 423 с. 
10. Живейнов Н.И. Строительная механика и металлоконструкции строительных и 

дорожных машин: учебник / Н.И. Живейнов, Г.Н. Карасев, И.Ю. Цвей. - М: Машиностроение, 
1988. - 129 с. 

11. Чемерис О.М., Колодежний В.А., Трубачев С.І. Будівельна механіка машин.: навчальний 
посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Динаміка і 
міцність машин». – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 258 с. 

12. Справочник по кранам (в 2-х томах). Под ред. М.М. Гохберга. - Л.: Машиностроение, 1988. 
13. Сталеві конструкції. Норми проектування: ДБН В.2.6-198:2014. – [Чинний від 2015-01-01]. 

– К.: Мінрегіон України, 2014. – 199 с. – (Національний стандарт України). 
14. Поляков А.А., Лялина Ф.Г., Игнатов Р.Г. Строительная механика: учебное пособие / Под 

общ. редакцией А.А. Полякова. – Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 424 с. 
15. Моргун А.С., Сорока М.М. Будівельна механіка та будівельні конструкції: навчальний 

посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 243 с. 
Рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ. Додаткові джерела спрямовані на більш 
глибоке ознайомлення з методами визначення зусиль та напруг в елементах металоконструкцій, 
методами розрахунків елементів металоконструкцій ПТМ на міцність, жорсткість та 
стійкість при різних видах навантаження, принципами проектування металоконструкцій ПТМ 
та сприяють розширенню світогляду на будову металевих конструкцій. 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для опанування 
дисципліни без виконання залікових лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових 
задач будівельної механіки. 
• Базові джерела містять теоретичні матеріали та приклади за всіма темами дисципліни і їх 
можна використовувати так само, як матеріал лекцій, але під час лекцій надається їх зв'язок з 
фрагментами методик та практичним і лабораторним використанням, чого не можна 
отримати з жодного літературного джерела. 

Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Методика опанування кожної теми складається з наступних компонентів: теоретичні 
відомості за темою, методики їх застосування, приклади вирішення задач, лабораторні роботи, 
самостійна робота. 

 
ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  
(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 
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Розділ 1. Будівельна механіка 
Тема 1. Введення у предмет вивчення 
Лекція 1. Вступ. Цілі і задачі дисципліни, її зміст і значення для практичної діяльності 
інженера. Короткий історичний нарис розвитку будівельної механіки. Характеристика 
сучасного рівня проектування, розрахунків, виготовлення і експлуатації 
металоконструкцій. Застосування автоматизованих систем розрахунків і проектування. 
Роль наукових досліджень в підвищенні надійності і вдосконаленні конструктивних форм 
металоконструкцій. 
Література: [1] 6-8; [2] 8-14; [4] 8-15, 19-22 

2 Тема 2. Принципи побудови і аналіз розрахункових схем 
Лекція 2. Поняття про розрахункові схеми. Утворення розрахункових схем для градчастих, 
рамних і пластинчастих конструкцій. 
Кінематичний аналіз плоских систем і визначення реакцій у в’язях. Класифікація плоских 
розрахункових моделей. Складові розрахункових схем та їх характеристика. Ступінь 
вільності тіла та ступінь змінюваності системи. Прості з’єднання. Опори. Умови 
геометричної незмінюваності стержневих систем. Умови статичної визначеності 
геометрично незмінюваних стержневих систем. 
Література: [13] 7-12; [4] 15-19; [2] 15-28; [4] 24-53; [7] 5-13; [11] 17-21; [5] 8-11; [11] 21-42; 
[14] 8-11 

3 РОЗРАХУНКИ СТАТИЧНО ВИЗНАЧЕНИХ СИСТЕМ 
Тема 3. Балки з рухомим навантаженням 
Лекція 3. Однопрогонні балки. Сутність методу ліній впливу. Лінії впливу опорних 
реакцій для однопрогонових і консольних балок. Лінії впливу згинальних моментів і 
поперечних сил.  
Література: [1] 11-15; [2] 29-42; [3] 6-11 

4 Тема 3. Балки з рухомим навантаженням (Продовження) 
Лекція 4. Лінії впливу згинального моменту і поперечної сили для перетинів, 
розташованих на консолі. Лінії впливу при вузловій передачі навантаження. Визначення 
зусиль по лініям впливу від зосереджених сил. Визначення зусиль по лініям впливу від 
розподіленого навантаження.  
Література: [1] 15-18; [2] 42-49; [3] 12-14 

5 Тема 3. Балки з рухомим навантаженням (Продовження) 
Лекція 5. Багатопрогонні статично визначені (шарнірні) балки. Лінії впливу зусиль для 
багатопрогонної статично визначеної балки.  
Література: [1] 21-23; [2] 56-68; [14] 11-16 

6 Тема 4. Тришарнірні арки 
Лекція 6. Поняття про арку. Визначення опорних реакцій арок. Визначення внутрішніх 
зусиль в арці при вертикальному навантаженні. Рівняння раціональної вісі тришарнірної 
арки. Розрахунок тришарнірної арки на рухоме навантаження. Лінії впливу внутрішніх 
зусиль тришарнірної арки. 
Література: [2] 78-108; [4] 262-268; [14] 17-24  

7 Тема 5. Ферми 
Лекція 7. Класифікація ферм. Геометрична незмінюваність стержневих систем. Статична 
визначеність геометрично незмінних систем. Аналітичні способи розрахунку ферм: спосіб 
моментної точки; спосіб вирізання вузлів; спосіб перетинів. 
Література: [1] 24-33; [2] 109-139; [3] 18-25; [4] 251-261; [5] 5-24; [14] 25-29 

8 Тема 5. Ферми (Продовження) 
Лекція 8. Визначення зусиль у стержнях ферм від рухомого навантаження. Лінії впливу 
зусиль у стержнях ферм. Шпренгельні ферми. Лінії впливу зусиль у шпренгельних фермах.  
Література: [1] 36-44; [2] 148-169; [3] 25-31; [7] 25-36; [14] 29-31 

9 Тема 6. Визначення переміщень в пружних системах 
Лекція 9. Робота зовнішніх сил. Робота внутрішніх сил. Теорема про взаємність робіт 
(теорема Бетті). Теорема про взаємність переміщень.  
Література: [1] 45-50; [2] 177-187; [4] 54-70; [7] 37-45 

10 Тема 6. Визначення переміщень в пружних системах (Продовження) 
Лекція 10. Визначення переміщень. Інтеграл Мора. Спосіб Верещагіна (графічне 
визначення інтеграла Мора). Температурні переміщення. Переміщення статично визначних 
систем, що спричинені переміщенням опор. Енергетичний спосіб визначення переміщень. 



Література: [1] 51-59; [2] 187-214; [4] 70-85; [7] 45-55; [14] 31-45 
11 РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ СИСТЕМ 

Тема 7. Розрахунок статично невизначених систем методом сил 
Лекція 11. Статична невизначеність. Канонічні рівняння методу сил. Розрахунок статично 
невизначених систем на дію рухомого навантаження. Лінії впливу зусиль найпростіших 
статично невизначених систем. 
Література: [1] 60-64; [2] 215-236, 257-263; [3] 47-67; [4] 338-373; [7] 55-66; [14] 60-78 

12 Тема 8. Розрахунок статично невизначених систем методом переміщень 
Лекція 12. Вибір та визначення числа невідомих у методі переміщень. Основна система 
методу переміщень. Канонічні рівняння методу переміщень. Епюри зусиль в основній 
системі методу переміщень. Статичний спосіб визначення коефіцієнтів і вільних членів 
системи канонічних рівнянь. Використання симетрії системи. 
Література: [2] 294-335; [3] 67-74; [4] 281-337; [7] 66-74; [14] 79-87 
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Розділ 2. Металеві конструкції підйомно-транспортних машин 
Тема 9. Матеріали металевих конструкцій 
Лекція 13. Перспективні марки сталей. Сортамент прокату, гнуті профілі. Вимоги до 
механічних і технологічних властивостей сталей, які використовуються для кранових 
металоконструкцій. Вибір марки сталі конструкцій залежно від умов експлуатації кранів. 
Література: [3] 114-120; [9] 219-231; [10] 129-135; [11] 90-145; [12] Т1 7-41 

14 Тема 10. Методики розрахунку металевих конструкцій  
Лекція 14. Система розрахунків за допустимим напруженням. Система імовірнісних 
розрахунків. Система розрахунків за граничним (пороговим) станом. Втомні 
характеристики елементів конструкцій. Методика визначення втомних характеристик. 
Систематизація вузлів металоконструкцій за групами концентрації напружень. Особливості 
роботи металоконструкцій при змінних напруженнях. Розрахункові комбінації 
навантажень. 
Література: [3] 120-148; [10] 135-155; [11] 314-324; [12] Т1 133-184, 337-417 

15 Тема 11. Проектування складених балок 
Лекція 15. Типові конструкції. Вибір перетинів і визначення основних розмірів складених 
балок. Кручення балок відкритого і замкнутого перетинів. Загальна стійкість балок. 
Місцева стійкість елементів балок. Особливості розрахунку балок в зонах місцевого впливу 
зосереджених навантажень. Розрахунок їздових балок кранів з візками. Розрахунок секцій 
телескопічних стріл в місцях передачі навантаження від роликів і ковзунів. 
Література: [3] 155-177; [9] 240-271; [10] 129-135; [11] 342-378 

16 Тема 12. Проектування ферм 
Лекція 16. Приклади конструкцій. Вибір перетинів стержнів за умовами міцності і 
стійкості. Проектування вузлів ферм. Вплив залишкового зварювального напруження на 
деформації і навантаженість панелей і розкосів. Конструктивно-технологічні прийоми 
зниження деформацій від залишкового напруження. 
Література: [3] 178-190; [9] 308-329; [10] 219-232 

17 Тема 13. Металеві конструкції кранів мостового типу 
Лекція 17. Типи мостів і діалектика їх розвитку. Розрахункові комбінації навантажень. 
Будівельний підйом. Особливості розрахунку конструкцій козлових кранів, вплив розпору і 
перекосів. 
Література: [3] 191-202; [9] 366-387; [12] Т1 425-454 

18 Тема 14. Металеві конструкції стріловидних кранів 
Лекція 18. Типи стріл і області їх раціонального застосування. Конструкції башт. 
Розрахунок прямих стріл і башт за деформованим станом. Розрахунок стріл з гусаком. 
Література: [3] 203-226; [9] 388-413; [12] 491-511 

 
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

Метою лабораторних робіт з курсу «Будівельна механіка і металеві конструкції ПТМ» є 
закріплення у студентів знань та формування навичок з експериментального визначення та 
дослідження:  
- зусиль і напружень в елементах металоконструкцій вантажопідйомних машин; 
- статичної жорсткості металоконструкції вантажопідйомного крана; 
- впливу різних параметрів крана на величину динамічних навантажень при підніманні вантажу з 
підхватом; 
- механічних властивостей стали при розтягненні та стиску; 
- механічних властивостей стали при зсуві; 
- деформації згину стержня від навантаження і визначити модуль Юнга для матеріалу стержня; 



- модуль пружності для сталі та встановити залежність кута закручування від крутного 
моменту; 
- критичної сили при втраті стійкості прямокутного стрижня та ін. 

Зміст лабораторних робіт 
Лабораторна робота 1. Знайомство з елементною базою апаратури для експериментального 
дослідження металевих конструкцій ПТМ. Інструктаж з техніки безпеки. 
Лабораторна робота 2. Експериментальне визначення зусиль і напружень в елементах 
металоконструкції вантажопідйомного крану. 
Лабораторна робота 3. Експериментальна перевірка статичної жорсткості 
металоконструкції вантажопідйомного крана. 
Лабораторна робота 4. Експериментальне дослідження впливу різних параметрів крана на 
величину динамічних навантажень при підніманні вантажу з підхватом. 
Лабораторна робота 5. Експериментальне дослідження механічних властивостей стали при 
розтягненні. 
Лабораторна робота 6. Експериментальне дослідження механічних властивостей стали при 
зсуві. 
Лабораторна робота 7. Експериментальне дослідження деформації згину стержня від 
навантаження та визначення модуля Юнга для матеріалу стержня.  
Лабораторна робота 8. Експериментальне визначення модуля пружності для сталі та 
встановлення залежності кута закручування від крутного моменту. 
Лабораторна робота 9. Експериментальне визначення критичної сили при втраті стійкості 
прямокутного стрижня. 
Лабораторна робота 10. Випробування балки на поперечний вигин та визначення напружень. 
Лабораторна робота 11. Випробування двопрогонової нерозрізної балки та визначення величини 
«зайвої» невідомої. 
Лабораторна робота 12. Випробування на стиск зразків з різних матеріалів для визначення їх 
механічних характеристик: для пластичних - межу плинності, для крихких - межу міцності. 

 
Самостійна робота студента 

№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 
1.  Підготовка до аудиторних занять 32 
2.  Виконання МКР 8 
3.  Підготовка до заліку 8 

Політика та контроль 
6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  
Для належного засвоєння матеріалів дисципліни потрібно:  
• повне відвідування лабораторних занять та більше за 2/3 лекцій; 
• правила поведінки на заняттях передбачають активний діалог з викладачем, швидка 

підготовка рішень за практичними завданнями, використання прикладів попередніх 
рішень, сортаменту прокатної сталі; 

• заохочувальні бали надаються у відповідності до «системи оцінювання результатів», 
штрафні бали є засобом протидії плагіату та несамостійному виконанню робіт; 



• політика дедлайнів полягає в завчасному виконанні всіх поточних лабораторних робіт та 
виконання всіх контрольних робіт до початку залікової сесії; 

• політика щодо академічної доброчесності відповідає загальним положенням, прийнятим в 
«КПІ ім. Сікорського»; 

• політика навчальної дисципліни спрямована на розвиток індивідуальних здібностей в 
напрямку набуття компетенцій щодо визначення зусиль та напруг в елементах 
металоконструкцій ПТМ від нерухомого та рухомого навантаження; виконання 
розрахунків металоконструкцій на міцність, стійкість, деформативність, проектування 
металоконструкцій ПТМ мінімальної металоємкості з забезпеченням їх несучої 
спроможності. 
7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Вказуються всі види контролю та бали за кожен елемент контролю: поточний контроль: 
опитування за темою заняття (або тести), перевірка 5 модульних контрольних робіт. 
Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу. 

Семестровий контроль: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за модульні 

контрольні роботи, зарахування усіх лабораторних робіт, семестровий рейтинг більше 30 балів. 
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
- відвідування, виконання та захист лабораторних робіт – від 12 до 24 балів; 
- правильне виконання модульної контрольної роботи – від 20 до 25 балів; 
- відповідь на заліку - до 51 бала. 

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ (ВАГОВИХ) БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Залікові лабораторні роботи (r1) 
Необхідною умовою допуску до залікової лабораторної роботи є відпрацювання 100% 

поточних лабораторних робіт. Ваговий бал однієї лабораторної роботи становить від 1 до 2 
балів (табл. 1). Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи: r1 = 12лаб.роб. х 2 балів 
= 24 бали. 

Максимальна кількість штрафних балів мінус 2 бали, або заохочувальних +2 бали за всі 
поточні лабораторні заняття. Бали додаються за оригінальні рішення. Бали втрачаються за 
некоректне використання обладнання та запозичення чужих рішень. 

Рейтингові бали за лабораторну роботу                            Таблиця 1 
Бали Критерій оцінювання 

2 Зауважень до результату нема, є відповіді на всі запитання 
1 Зауважень до результату нема, але не на всі запитання є відповіді 
0 Лабораторну роботу не виконано, або виконано не до кінця 

Модульна контрольна робота (r4) 
Ваговий бал МКР становить до 25 балів. 

Рейтингові бали МКР      Таблиця 2 
Бали Критерій оцінювання 

25 Рішення правильне, зауважень до рішення модульної контрольної роботи немає 

20 Рішення в цілому правильне, але є несуттєві зауваження до модульної контрольної 
роботи 

15 Хід рішення правильний, але є помилки 

0 Модульна контрольна робота не вирішена 

Штрафні та заохочувальні бали 
Загальний рейтинг з дисципліни включає штрафні та заохочувальні бали (табл.3). Загальна 

сума штрафних балів не може перевищувати 5 балів. Загальна сума заохочувальних балів не може 
перевищувати 10 балів. 

Штрафні та заохочувальні бали    Таблиця 3 
Дія Бали 

Відсутність на лабораторному занятті без поважної 
причини 

мінус 0,2 бали 
(але в сумі не більш ніж мінус 2) 

Не своєчасне відпрацювання лабораторної роботи (термін 
виконання роботи - два тижні). 

мінус 0,5 балу 
(але в сумі не більш ніж мінус 1) 

Оригінальне рішення за завданням лабораторних робіт плюс 2 бали 
Допомога відстаючим під час виконання поточних 
лабораторних робіт 

плюс 1 бал 



Календарний контроль 
На 8-й тиждень навчання (перша атестація). Для отримання «задовільно» з першої рубіжної 

атестації студент повинен мати сумарно не менше ніж (12х0,5)+(20х0,5)=16 балів. 
На 14-й тиждень навчання (друга атестація).  
Для отримання «задовільно» з другої рубіжної атестації студент також повинен мати не менше ніж 

(12х0,5)+(20х0,5)=16 балів (всього, перед заліковим тижнем, студент повинен мати щонайменше: 32 
бали). 

Критерії  оцінювання заліку. 
Залік складається з двох теоретичних питань (перше питання – з Розділу 1. Будівельна механіка; друге 

питання – з Розділу 2. Металеві конструкції ПТМ) та практичного завдання. Вага кожного теоретичного 
питання від 5 до 10 балів, практичного завдання від 15 до 30 балів Таким чином, кількість балів за 
відповідь на заліку може становити від (5 + 5) +15 = 25 балів до (10 + 10) +30 = 50 балів 
(таблиця 5). 

Критерій оцінювання відповіді на заліку визначається як сума якості відповідей на кожне 
запитання і рішення практичного завдання (за таблицями 4 і 5). 

Кількість балів за одне теоретичне питання на заліку  Таблиця 4 
Бали Критерій оцінювання 

10,0 Відмінна відповідь (не менше 95% інформації), можливі несуттєві зауваження до схем та неточності у відповідях 

7,0 
Дуже добра відповідь (не менше 85% інформації), помилок майже немає, відповідь на переважну більшість питань, 
творче мислення 

5,0 
Добра відповідь (не менше 75% інформації), грубих помилок немає, вірна відповідь на всі принципові питання, є 
окремі недоліки 

0,0 Відповідь не вірна або менше 60% інформації, або відсутня 

Кількість балів за практичне завдання на заліку  Таблиця 5 
Бали Критерій оцінювання 

31,0 Рішення повністю відповідає завданню, можливі несуттєві зауваження до схем та графіків 

25,0 
Рішення повністю відповідає завданню, можливі несуттєві зауваження до схем та графіків, несуттєві неточності у 
відповідях 

20,0 Рішення повністю відповідає завданню, можливі несуттєві зауваження до схем та графіків, неточності у відповідях 
15,0 Рішення повністю відповідає завданню, можливі зауваження до схем та графіків, неточності у відповідях 
0,0 Рішення не відповідає завданню або відсутнє 

 
Розрахунок шкали рейтингу з дисципліни (rd): 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: Rc = 
i

ir  

де r - рейтингові або вагові бали за кожний вид робіт з дисципліни (табл. 1 - 5). 
Rc = 24балів + 25 МКР  = 49 балів. 
відповідь на заліку RE шкали дорівнює: RE = 51 бал. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає RD = Rc + RE = 49 + 51= 100 балів. 
 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Необхідною умовою допуску до заліку є виконання МКР, виконання 100% поточних 

лабораторних,  передбачених програмою, а також стартовий рейтинг Rc не менше 50% від RC. 
Тобто, не менш RC = 0,5х50 = 25 балів. 
Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни більше 0,5 х Rc = 30 балів, 
допускаються до заліку.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною 

тематикою; 



• інша інформація для студентів/аспірантів щодо особливостей опанування навчальної дисципліни. 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Складено  
доцентом кафедри ПГМ, к.т.н., доцентом Нєженцевим Олексієм Борисовичем 
 
Ухвалено кафедрою  _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ (ОЕ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., , доцент, Мовчанюк Андрій Валерійович,  movchanuk@rtf.kpi.ua 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

Програма навчальної дисципліни 

3. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Основи електроніки» (далі ОЕ) складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 

задачі вибору, розрахунку та застосування елементів електронних напівпровідникових приладів в 

мехатронних системах. 

Предметом навчальної дисципліни є: фізичні принципів роботи та застосування 

напівпроводникових приладів для оброблення сигналів в мехатронних системах, поглибленому 

вивченню окремих розділів теорії електричних кіл та електричних сигналів. Окремо винесене 

питання по основам комп’ютерного моделювання роботи електронних систем. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність описувати та 

класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні 

та розумінні основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук. 

Здатність обирати раціональні підходи і технічні засоби до створення, тестування та 

експлуатації систем керування технічних об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки. Здатність 

використовувати інструментальні засоби конструювання, обґрунтовувати та розробляти 

раціональні конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, машин, систем 

гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх елементів і 

агрегатів, відповідно до заданих експлуатаційних, функціональних, економічних, ергономічних та 

інших вимог при вирішенні практичних задач. 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244


Знання: Знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, електротехніку, 

електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки на рівні, 

необхідному для виконання інших вимог освітньої програми 

Уміння: Розробляти раціональні конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, 

машин, систем гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх 

елементів і агрегатів, відповідно до заданих характеристик при вирішенні практичних задач 

Досвід: Проектувати автоматизовані механічні системи, машини, системи   

гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх компоненти із 

використанням комп’ютерних інструментальних засобів, та забезпечувати функції, 

експлуатаційні характеристики та показники ефективності об’єктів проектування.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Лінійна алгебра і аналітична геометрія», «Вища математика», «Інформатика», «Загальна 

фізика», «Електротехніка і електроніка». 

Результати вивчення дисципліни «Основи електроніки» є корисними для вивчення дисциплін: 

«Пропорційна гідравліка», «Електрогідроавтоматика мехатронних систем», «Основи 

промислового електроприводу», «Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем». 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Місце електронних пристроїв в системах мехатроніки 

2. Аналіз пасивних електричних кіл. ЛАЧХ.. 

3. Комп’ютерне моделювання роботи електричних кіл..  

4. Теорія чотирьохполюсника та її використання.  

5. Напівпровідники. Напівпровідниковий перехід. ВАХ діода. 

6. Характеристики діодів. 

7. Напівпровідниковий біполярний транзистор. ВАХ забезпечення робочої точки. 

8. Напівпровідниковий польовий транзистор. ВАХ забезпечення робочої точки. 

9. Підсилювальні каскади на польових та біполярних транзисторах. 

10. Ключові каскади на транзисторах. 

11. Диференційний каскад та аналіз його роботи. 

12. Операційний підсилювач. Основні схеми ввімкнення. 

13. Схеми використання операційних підсилювачів та транзисторних схем для обробки сигналів. 

14. Активні фільтри, моделювання та реалізція. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Пиз, Р. А. Практическая электроника аналоговых устройств. Поиск неисправностей и 

отработка проектируемых схем [Электронный ресурс] / Р. А. Пиз .— М. : ДМК-Пресс, 

2009 .— 317 с. : ил. — (Учебник) .— пер. с англ. - ISBN 0-7506-9499-8. - ISBN 5-94074-004-9 

.— ISBN 978-5-94074-004-9 . 

3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники / Пер. с англ. ; Изд. 6-е. - М.: Мир, 2003.–704 

с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Charles Kitchin and Lew Counts/ A Designer's Guide to Instrumentation Amplifiers. 2-nd Edition 

/ Analog Devices, Inc, 2004, p.108 

2. Op Amp Applications Handbook, Edited by Walt Jung, Published by Newnes/Elsevier, 2005, 

ISBN-0-7506-7844-5 (Also published as Op Amp Applications, Analog Devices, 2002, ISBN-0-

916550-26-5). 

3. Датчики : справочник / Под ред. З. Ю. Готры и О. И. Чайковского ; [З. Ю. Готра и др.]. - 

Львов : Каменяр, 1995. - 312 c.  

4. Измерение электрических и неэлектрических величин : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 



по спец. "Информацинно-измерительная техника"/ Н. Н. Евтихиев, А. Я. Купершмидт и др. 

; под общ. ред. Н. Н. Евтихиева. - Москва : Энергоатомиздат, 1990. - 349 с.  

5. Интегральная электроника в измерительных устройствах / В. С. Гутников. - Ленинград : 

Энергия. Ленингр. отделение, 1980. - 247 с. : ил. 

6. Бэйкер, Бонни.   Что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электронике = 

A Baker's dozen Real analog Solutions for Digital Designers / Бонни Бэйкер. - Москва : Додэка-

ХХI, 2010. - 359 с. 

7. Фолкенберри, Лусис М.   Применения операционных усилителей и линейных ИС / Л. 

Фолкенберри ; пер. с англ. Л.М. Наймарка, под ред. М.В. Гальперина. - Москва : Мир, 1985. 

- 572 с. : ил. 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач розрахунку електронних 

схем та їх елементів; 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Місце електронних пристроїв в системах мехатроніки. Історичний огляд. Перспективи 

розвитку.  
Література: 1 , доп. 6, 8, 9 

2.  Аналіз роботи пасивних та активних електричних кіл. Основні підходи та особливості.. 

Література: 3 (вступ, розд.1,2) 

3.  Логаріфмічні амплітудно частотні характеристики. 

Література: 3 доп.5. 

4.  Теорія чотирьохполюсників та її використання. Зворотний зв’язок. Аналіз схем з 

чотирьохполюсниками. 

Література: 3 5 доп. 5 

5.  Фізика роботи напівпровідникового переходу. ВАХ діода. 

Література: 3, доп. 2 

6.  Типи діодів. Застосування діодів. Характеристики діодів. 

Література: 3 доп. 2 

7.  Напівпровідниковий біполярний транзистор. Вхідні та вихідні характеристики. 

Забезпечення робочої точки. 

Література: 3, доп.2 

8.  Напівпровідниковий польовий транзистор. Вхідні та вихідні характеристики. 

Забезпечення робочої точки. 

Література: 3, доп.2 

9.  Схемотехніка підсилювальних каскадів на польових та біполярних транзисторах. Аналіз 

АЧХ. 

Література: 3, доп.2 

10.  Ключові каскади на біполярних та польових транзисторах 

Література: 3, доп.2 

11.  Диференційний каскад. Особливості. Аналіз роботи. 

Література: 3 доп. 4-10. 

12.  Операційний підсилювач. Основні схеми ввімкнення. Аналіз схем. 

Література: 3 доп. 4-10. 

13.  Операційний підсилювач. Основні схеми ввімкнення. Аналіз схем. 

Література: 3 доп. 4-10. 

14.  Схеми використання операційних підсилювачів та транзисторних схем для обробки 

сигналів. 



Література: 3 доп. 4-10. 

15.  Схеми використання операційних підсилювачів та транзисторних схем для обробки 

сигналів. 

Література: 3 доп. 4-10. 

16.  Схеми використання операційних підсилювачів та транзисторних схем для обробки 

сигналів. 

Література: 3 доп. 4-10. 

17.  Активні фільтри, моделювання та реалізція. 

Література: 3, 5 

18.  Стабілізатори струму та напруги. 

Література: 3, 4  

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 36 

2.  Підготовка доМКР  4 

3.  Підготовка до заліку 8 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 



Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);   
– виконання модульної контрольної роботи (МКР). 
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 22 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 18 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 14 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в електронних 
пристроях: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Особливості ВАХ напівпровідникового діоду. 
2. Вибір та забезпечення робочої точки поліьового транзистора з ізольованим затвором. 
3. Вивід формули коефіцієнта передачі інвертуючого підсилювача на ОП.  

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Основи електроніки 
Складено:  
доцентом кафедри РОС, кандидатом технічних наук, доцентом Мовчанюком Андрієм Валерійовичем 
 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ГАЗОДИНАМІКА 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізитинавчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 
Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська /Англійська  

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: канд. наук, професор, Турик Володимир Миколайович , 

Turick46@gmail.com 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Газодинаміка» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

 Газодинаміка — це розділ механіки, що вивчає високошвидкісний рух газу (пари, багатофазної суміші) за 

умов, коли на властивості руху впливає стисливість речовини і вид термодинамічного процесу. 

Метою викладання дисципліни «Газодинаміка»  є формування у студентів здатності: самостійно 

формулювати, аналізувати  та  розв’язувати практичні задачі визначення параметрів газових потоків, які 

рухаються з високими до- та надзвуковими швидкостями, створення умов формування таких потоків з 

урахуванням їх взаємодії з обтічними тілами і стінками каналів, що дає можливість проводити 

розрахунки і проектування раціональних конструкцій вузлів роботизованих комплексів на базі 

пневмопривода і пневмоавтоматики,  проточних трактів лопатевих апаратів компресорних машин і 

турбін, пневмогазових систем автоматичного керування  авіаційних і ракетних двигунів, пристроїв 

керування примежовими шарами на крилах і хвостовому оперенні літаків, їх допоміжного обладнання та 

інших об’єктів нової техніки  без небезпеки газодинамічного або теплового замикання робочих каналів.  

Предмет навчальної дисципліни: термодинамічні та акустичні характеристики газодинамічних 

процесів; закони збереження мас, кількості руху, моменту імпульсу та енергії; вплив стисливості газу на 

параметри течії; характеристичні рівняння  ізоентропійної течії; хвильові процеси малих та сильних 

збурень; ударні хвилі; прямі та косі стрибки ущільнення; одновимірна теорія сопла Лаваля; одновимірна 

течія газу с тертям; витратне, теплове, механічне сопла надзвукових швидкостей; дозвукове та 

надзвукове обтікання тонкого профілю; взаємодія стрибків ущільнення з примежовим шаром; плоска та 

вісесиметрична течії стисливого газу.  

Програмні результати навчання: 
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні підходи і 
технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних об’єктів 
та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 
технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 
механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 
експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 



Знання. Знати фундаментальні закони газової динаміки для оцінки впливу стисливості на кількісні і якісні 

характеристики потоків, які залежать не тільки від виду середовища, а в першу чергу від швидкості його 

руху і виду термодинамічного процесу; розуміння умов виникнення явищ поширення по газу як слабких 

акустичних збурень, так і сильних збурень тиску – ударних хвиль, які призводить до газодинамічного 

замикання проточних трактів пристроїв, різкого зростання втрат енергії і до нерозрахункових режимів 

роботи систем при до- і надзвукових течіях газу. 

Уміння. Застосовувати методи та методики газової динаміки при формулюванні, аналізі  та  

розв’язуванні задач визначення просторово-часових полів параметрів газових потоків, які рухаються з 

високими до- та надзвуковими швидкостями та керування ними  при їх взаємодії з обтічними тілами і 

стінками каналів в автоматизованих системах. 

Досвід. Вибирати та застосовувати раціональні методи розрахунку робочих процесів пневмогазових 

систем та розробки конструктивних рішень при розв’язуванні практичних задач організації 

високошвидкісного руху газового середовища в  пристроях, проводити оцінку їх працездатності та 

енергетичної ефективності у складі автоматизованих систем різноманітних технічних об’єктів.     

 

 2.  Пререквізити та постреквізити дисциплін  

Дисципліна  «Газодинаміка»  передбачає  попереднє  засвоєння матеріалу дисциплін «Вища 

математика», «Лінійна алгебра і аналітична геометрія», «Загальна фізика», «Теоретична механіка», 

«Теоретичні основи теплотехніки».   

Дисципліна «Газодинаміка» забезпечує теоретичну та практичну  підготовку для розширеного 

вивчення дисциплін «Компресорні машини», «Пневмопривод і пневмоавтоматика», «Математичне 

моделювання і проектування систем гідро- і пневмоприводів», «Лопаткові гідро- і пневмомашини і 

гідропередачі», «Проектування гідро- і пневмоприводів». 

3.  Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Вступ до курсу газодинаміки. 

Тема 1.1. Основні поняття, методи  й моделі газодинаміки.  Місце  газодинаміки в підготовці фахівців з 

прикладної механіки. 

Тема 1.2. Термодинамічні та акустичні характеристики газодинамічних процесів. 

Розділ 2. Фундаментальні рівняння газодинаміки. 

Тема 2.1. Загальний підхід до опису руху газу за методом Лагранжа та перехід до змінних Ейлера. Закон 

збереження  маси. 

Тема 2.2. Закон кількості руху. Рівняння Ейлера,  Нав’є-Стокса для стисливого газу та можливості їх 

інтегрування. 

Тема 2.3. Закони моменту імпульсу та енергії. Зв'язок із законами термодинаміки. 

Тема 2.4. Закони збереження для багатокомпонентних хімічно реагуючих газових сумішей. Рівняння 

виробництва ентропії. 

Розділ 3. Пружні та нелінійні хвилі в газі. 

Тема 3.1. Вплив стисливості середовища на параметри течії за тиском і за густиною. 

Тема 3.2. Загальна характеристика збурень в газі. Розповсюдження малих збурень в газі, що покоїться. 

Системи плоских (простих)  хвиль та їх математичний опис. 

Тема 3.3. Розповсюдження малих збурень в газорідинній суміші. 

Тема 3.4. Розповсюдження малих збурень в однорідному потоці газу. Конус Маха. Поняття про нелінійні 

хвилі. 

Тема 3.5. Розповсюдження збурень скінченної інтенсивності. Ударні хвилі (стрибки ущільнення): загальна 

характеристика. 

Розділ 4. Одновимірна течія газу. 

Тема 4.1.  Нестаціонарний та стаціонарний потоки термічно  ідеального газу. Інваріанти Рімана. Метод 

характеристик. 

Тема 4.2. Течія з розривами. Теорія прямого стаціонарного стрибка ущільнення. Ударна адіабата Гюгоніо. 

Тема 4.3. Косі стрибки ущільнення. 

Тема 4.4. Течія газу через сопло Лаваля при розрахунковому та не- розрахунковому режимах. Вплив 

в’язкості на характер течії в каналі змінного перерізу. 

Тема 4.5. Течія газу в до- та надзвукових дифузорах. 

Розділ 5. Потенціальні баротропні дозвукові та надзвукові течії газу. 

Тема 5.1. Загальне рівняння для потенціалу швидкостей потоку газу. Обтікання тонкого малозігнутого 

тіла: основні формули лінійної теорії руху газу. Лінеаризація рівняння для потенціалу швидкостей. 

Тема 5.2. Дозвуковий рух газу при малих збуреннях. Перерахунок швидкості та тиску від нестисливої 

рідини на стисливу (правило Прандтля-Глауерта). 

Тема 5.3. Надзвуковий рух газу при малих збуреннях. Загальний інтеграл рівняння для потенціалу 



швидкостей плоского руху газу. Характеристики надзвукового руху (хвилі Маха). Формула Аккерета. 

Хвильовий опір. 

Розділ 6. Взаємодія стрибків ущільнення з примежовим шаром. 

Тема 6.1. Взаємодія стрибків ущільнення з примежовим шаром. 

Розділ 7. Принципи моделювання течій в газодинаміці. 

Тема 7.1. Види моделювання. Чисельні методи розв’язку рівнянь газової динаміки: загальна 

характеристика. Фізичне моделювання до- та надзвукових течій газу.  
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Рекомендації та роз’яснення 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри, додаткові 

джерела спрямовані на поглиблене ознайомлення з окремими розділами; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатніми для опанування 

дисципліни без конспекту лекцій, який побудовано за певною методикою, що враховує специфіку і 

об’єм лекційних занять відповідно до освітньої програми. 

•  Базові джерела містять теоретичні матеріали та приклади за темами дисципліни, що можна 

використовувати разом з матеріалами лекцій, але тільки під час лекцій пропонується їх 

інтегральний зв'язок з сучасними проблемами аеродинаміки високих швидкостей, з прикладами і 

методиками практичної реалізації, чого не можна отримати з жодного літературного джерела; 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Методика опанування кожної теми складається з таких компонентів: теоретичні відомості за темою, 

методики їх застосування, приклади застосування методик, самостійне виконання модульної контрольної 

роботи (МКР)  та домашньої контрольної роботи (ДКР). 

 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

№ з/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичного забезпечення, 

посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Розділ 1. Вступ до курсу газодинаміки.  

Тема 1.1. Основні поняття, методи  й моделі газодинаміки.  Місце  газодинаміки у 

фізиці енергетичних систем та у розвитку інших областей науки і техніки  Предмет, 

історія розвитку та місце дисципліни «Газодинаміка» при підготовці фахівців в галузі 

фізико-технічних проблем енергетики, у тому числі нетрадиційних методів отримання та 

використання енергії, енергомашинобудування, теплофізики. Структура курсу та 

особливості його студіювання. 
Література: [2] Розділ 4: с. 348, 349; [3] Вступ: с. 9–11; [4] Т.1, Вступ: с. 9–15;  [6] Передумови: с. 8–

10; [7] Передумова: с. 5–10; [8] Вступ: с. 5–6; [10] Передумова: с.6; [13] Передумова: 

с.6–11; [14] Розділ 1: с. 8–10; розділ 10: с.250; [16] Вступ: с.5–7;  [21] Вступ: с. 4–6. 

Допоміжна  література:  [7–15], [21] Розділ 1: §§1, 2, с. 4–11. 

Завдання на СРС: Повторення матеріалу загальної фізики, термодинаміки  і фізики суцільних 

середовищ 

1 Тема 1.2. Термодинамічні та акустичні характеристики газодинамічних процесів. 

Основні фізичні властивості газів: гіпотеза суцільності, число Кнудсена; стисливість; 

масштаби внутрішньої структури макроскопічно однорідних та неоднорідних 

середовищ, континуальний опис середовища. «Частинка» як термодинамічна система. 

Рівноважні та нерівноважні, оборотні та необоротні термодинамічні процеси, 

релаксація. Основні термодинамічні  закони та рівняння. Швидкість звуку та акустичний 

імпеданс.  

Література: [7] Розділ 1: §1, с. 10–30; [8] Розділ 1: §§1, 2, с.7–16; [10] Лекція 1. Вступ: с. 7–

11; [13] Розділ 1: §2; [14]: Розділ 4: 4.12, 4.13, с. 67–72; Розділ 10: 10.1–10.3; [16] 

Вступ: с.7–20. 

Допоміжна  література: [2], [7–15], [21] Розділ 1: §§3, 4, с. 11–26.  

Завдання на СРС: Засвоїти теоретичний матеріал, прослуханий на лекціях. Звернути особливу 

увагу на поняття суцільності та сильної розрідженості газів, а також на  основні 

поняття і співвідношення термодинаміки та акустичні параметри. 

2 Розділ 2. Фундаментальні рівняння газодинаміки.  

Тема 2.1. Загальний підхід до опису руху газу за методом Лагранжа та перехід до 

змінних Ейлера. Закон збереження  маси. Системи відліку. Підходи Лагранжа й 



Ейлера опису руху газу, їх взаємозв’язок. Похідна за часом від інтеграла від деякої 

функції по об’єму, що залежить від часу. Закон збереження маси: загально-інтегральна 

форма; рівняння нерозривності в змінних Ейлера та Лагранжа.  

Література: [3] Розділ 3, §18; [4], Т.1, Розділ 2, §§1– 3, с. 22–47, Розділ  3: §1; с. 122–124. [6], 

Ч.1. Розділ 1: §1; розділ 2: §§1, 2;  [7] Розділ 1: §§2, с 30–38; [8] Розділ 2: §§1, 2, 

с. 17–21;  [10] Лекція 2: с. 15–17; [11] Розділ 1: §§ 1–4, с. 9–14; §§ 14–15, с. 34–

38;  Розділ 2: §§ 1–4. с.39–48; [13] Розділ 1: §§1– 3, с. 13–29; ;   [14] Розділ 4: 4.1, 

4.2, 4.3, с. 44–49; [16] Розділ 2: 2.1. 

Допоміжна література: [21] Розділ 2: §§1–3 с. 38–43; §§6–9 с. 47–53. 

Завдання на СРС: Засвоїти теоретичний матеріал, прослуханий на лекціях. Звернути особливу 

увагу на диференціювання інтеграла по рухомому об’єму, що змінюється за 

часом.  

2 Тема 2.2. Закон кількості руху. Рівняння Ейлера,  Нав’є-Стокса для стисливого газу 

та можливості їх інтегрування. Закон кількості руху: головні вектори масових і 

поверхневих сил; інтегральна форма закону кількості руху; формула Коші; тензор 

напружень; основні властивості напружень; рівняння динаміки суцільного середовища  

«в напруженнях». Рівняння руху ідеальної рідини (газу) Л. Ейлера та в’язкої рідини 

Нав’є-Стокса. Форма Громеки-Лемба запису рівнянь руху. 
Література: [3] Розділ 4: §21; Розділ 5: §29; Розділ 10: §§ 84 – 86; Розділ 15: §141; [4] Т.1, Розділ 3: 

§2; розділ 4: §§2, 3; [4], Т.2, Розділ 8: §2; [6], Ч.1, Розділ 1: §5; розділ 2: §§3 –5;  [7] 

Розділ 1: §§2, 3, с.30–55; §8, с. 142–148; [8] Розділ 2: § 3; [10] Лекція 2: с. 17–18; [11] 

Розділ 3: §§ 1 – 5; Розділ 7: § 1; Розділ 8: §§1, 2; Розділ 10: §5; [13] Розділ 1: § 3;  [14] 

Розділ 4: 4.4; Розділ 5: 5.1; Розділ 6: 6.1–6.5; [16] Розділ 2: 2.2.  

Допоміжна література: [21] Розділ 2: §§1 – 14; Розділ 3: §§1 – 8, с. 69–86.  

Завдання на СРС: Порівняти диференціальні рівняння Ейлера, Нав’є-Стокса  та Громеки-Лемба з 

точки зору можливостей інтегрування та практичного застосування. 

3 Тема 2.3. Закони моменту імпульсу та енергії. Зв'язок із законами термодинаміки. 

Інтегральна та диференціальна форми запису закону моменту кількості руху. Внутрішня 

та повна енергії. Потужність зовнішніх сил. Вектор теплового потоку. Інтегральна та 

диференціальна форми запису рівняння енергії газу. Дисипативна функція. Рівняння 

термодинамічного закону збереження енергії, у тому числі відносно ентропії.  
Література: [3] Розділ 5: §31; розділ 15, §141; [4], Т.1, Розділ 3: §§3, 4; Розділ 5: §§ 1–11; [4], Т.2, 

Розділ 8: §§5, 15; [6], Ч.1,  Розділ 1: §§2,4,6,7; розділ 2: §§6, 13; [7] Розділ 1: §§2, 3; [8] 

Розділ 2: §§4 – 7; [10] Лекція 2: с. 18–21; [11] Розділ 4: §§ 1, 2, с.57–62; Розділ 5: §§ 1 – 6, 

с.63–69; [14] Розділ 4: 4.5 – 4.11; [16] Розділ 2: 2.3 – 2.4; розділ 9: 9.1.  

Допоміжна література: [21] Розділ 3: §§9 – 13, с.86–99. 

Завдання на СРС: На підставі  закону збереження моменту імпульсу рідини (газу) довести 

симетрію тензора напружень. 

4 Тема 2.4. Закони збереження для багатокомпонентних хімічно реагуючих газових 

сумішей. Рівняння виробництва ентропії. 

Література: [4], Т.1, Розділ 5: §§ 9–11, с.266–297; [10] Лекція 2: с. 15–21.  

Допоміжна література: [7–15], [21].     

Завдання на СРС: Засвоїти теоретичний матеріал, прослуханий на лекції. Звернути особливу увагу 

на різні форми рівняння енергії та складові потоку переносу ентропії.  

5 Розділ 3. Пружні та нелінійні хвилі в газі.  

Тема 3.1. Вплив стисливості середовища на параметри течії. Вплив стисливості «за 

тиском» і «за густиною». Приклади розрахунків. 

Література: [2], Розділ 4: §1, 2, с.348-363; [3] Розділ 5: §§ 32–33;  [8] Розділ 3: § 1; [10] 

Лекція 1, с. 7–9; [14] Розділ 5: 5.4, с. 91–94; [16] Вступ: с.16–20; [17] Розділ 1: § 

1.8, с.22–25.   

Завдання на СРС: Задачі з оцінки впливу стисливості газу на параметри течії. 

6 Тема 3.2. Загальна характеристика збурень в газі. Розповсюдження малих збурень в 

газі, що покоїться. Системи плоских (простих)  хвиль та їх  математичний опис. 

Лінеаризована система диференціальних рівнянь розповсюдження малих збурень в газі, 

що є в стані спокою, та зведення її до однотипного рівняння гіперболічного типу 

відносно елементів (швидкості, густини й тиску) збуреного руху. Геометричне 

трактування отриманих одновимірних хвильових рівнянь. 

Література:  [1] Розділ 4: с.108-114; [2] Розділ 4: §9, с.386-389; [3] Розділ 5: §32, с. 101-105; 

Розділ 8, §52, с. 214–218; [8] Розділ 8: §§1 – 3;  [10] Лекція 1. Вступ: с.9-12; [14] 

Розділ 4: 4.13, с.69 – 72; Розділ 10: 10.1; [15] Розділ 6: §7, с.149-150, Розділ 8: §1, 

183-186;  [16] Розділ 5: 5.1 – 5.2, 5.8; [17] розділ 7: § 7.1, с. 81.   



Допоміжна література: [2] Розділ 6.  

Завдання на СРС: Особливу увагу звернути на принципову відмінність фізичного змісту збурень і 

хвиль скінченої інтенсивності та збурень нескінченної інтенсивності та ударні 

хвилі. Математично та фізично обґрунтувати існування сімей характеристик 

хвильових рівнянь щодо простих хвиль. 

7 Тема 3.3. Розповсюдження малих збурень в газорідинній суміші. Механізм 

розповсюдження збурень в двофазному середовищі. Формули Лапласа і Релея. 

Дисперсія звуку в двофазних середовищах та її причини. Вплив амплітуди збурень. 

Поняття про термодинамічний, акустичний та газодинамічний підходи при 

теоретичному вивченні явищ розповсюдження малих збурень. Барботаж та параметри 

газорідинній суміші. Баротропність розповсюдження малих збурень. Формула Вуда та її 

спрощення .  

Література: [3-Лойц.] Розділ 5: §§ 32, с. 105-106.  

 Допоміжна література: [17] Розділ 4: 4.1 – 4.5.  

Завдання на СРС: Теоретичні методи розрахунку швидкості малих збурень. Основні рівняння 

звукового поля двофазних середовищ. Аналіз хвильового рівняння і розрахунок 

швидкості звуку. Порівняння експериментальних даних з результатами 

розрахунків.  

7 Тема 3.4. Розповсюдження малих збурень в однорідному потоці газу. Конус Маха. 

Поняття про нелінійні хвилі. Дозвукове, звукове та надзвукове обтікання точкового 

джерела збурення. Утворення характеристичного конуса. «Зона мовчання». 

Характеристичні поверхні як допомога в розумінні закономірності утворення ударних 

хвиль. Нелінійні хвилі. Утворення характеристик при надзвуковому обтіканні стінки з 

нерівностями поверхні, що спричиняють збурення тиску. Відбиття хвиль тиску від 

шорстких стінок при течії газу між ним. Обтікання тонкого тіла із загостреною 

передньою кромкою. 

Література: [1] Розділ 4, с. 108-114; [2] Розділ 4: §§1, 2, с. 353, 354, 370, рис. 223; [8] Розділ 

4: §1; [9] Розділ 5: §§12, 13; [10] Лекція 1: с. 9–11; [14] Розділ 10: 10.1 – 10.3; 

10.5.1; [17] Розділ 7: § 7.1, с.81 – 83; [19] Розділ 14: 14-3.1, с. 351 – 355; [21] 

Розділ 11: 11.7; [22] Розділ 2: §§6, 7.   

Допоміжна література: [7–15], [21].     

Завдання на СРС: Геометричний аналіз до- та надзвукового обтікання точкового джерела 

збурення. Визначення кута збурення та його зв'язок з числом Маха-

Маієвського. Утворення пакету хвиль при великих збуреннях потоку при 

надзвуковому обтіканні тіла скінченних розмірів (наприклад, сфери).  

8 Тема 3.5. Розповсюдження збурень скінченної інтенсивності. Ударні хвилі (стрибки 

ущільнення): загальна характеристика. Фізичний механізм утворення ударних хвиль. 

Швидкість розповсюдження хвилі стиснення та порівняння її із швидкістю звуку. 

Надзвукове обтікання джерела, що посилає сильні ударні хвилі, плоскої перешкоди, 

дозвукового профілю. Особливості нагріву затуплених тіл при надзвуковому обтіканні.  

Література: [1] Розділ 4, с. 108-114; 122-137 [2] Розділ 4: §§2, 3, с.349–363; [4] Т.1, Розділ 7: 

§6, с.412 – 414; [6] Ч.1, Розділ 3: §1, с. 114-126; [8] Розділ 4: §1, с. 65–66; [10] 

Лекція 1: с. 9–11; [14] Розділ 10: с. 265–267. 

Допоміжна  література: [19] Кн. 2, Розділ 9: §9.4, с. 24 – 51. 

Завдання на СРС: Збурення  скінченої та нескінченної інтенсивності, виникнення стрибка 

ущільнення.. Виведення співвідношень на розриві («умов на ударній хвилі») як 

граничних умов для одновимірної течії.  

9 Розділ 4. Одновимірна течія газу. 

Тема 4.1. Нестаціонарний та стаціонарний потоки термічно  ідеального газу. 

Інваріанти Рімана. Метод характеристик. Ізоентропійна течія. Характеристики 

нелінеаризованої системи рівнянь і метод характеристик. Характеристики як лінії 

можливого розповсюдження збурень. Інваріанти і хвилі Рімана. Випадок термічно 

ідеального газу з постійною теплоємністю. Течія типу простої хвилі. Перекидання (рос. 

«опрокидование») риманівської хвилі стиснення. Неминучість утворення в трубі 

ударних хвиль – стрибків ущільнення та неможливість ударних хвиль – стрибків 

розрідження. Стаціонарні ізотермічна та адіабатна течії термічно ідеального газу. 

Інтеграл Бернуллі для баротропного руху газу та його частинні випадки. Формула 

Бернуллі–Сен-Венана. «Ізоентропійні формули». Формули витікання Сен-Венана і 

Вантцеля. Газодинамічне «замикання» вихідного перерізу сопла, що звужується. 

Теплове «замикання» каналу з рухомим газом. Формула Гюгоніо. Закон обернення дії в 



газодинаміці: способи отримання надзвукових швидкостей. 

Література: [2] Розділ 4 §§2–4, 6, с. 355-366; [3] Розділи 5, 6: §§33–35, с. 106–111; Розділ 6: 

§§43, 44, с.144-151; Розділ 8: §§65–68, с.256–276; [4], Т.2, Розділ 8: §§17, 18; [6]  

Ч.1, Розділ 1: §§2–4, с.13–36; [7] Розділ 2: §§1–18; [8] Розділ 8: §§2, 3; [9] Розділ 

2: §§10–13; [10] Лекції 8, 9: с.57–73; Лекція 13: с. 102–112; [15] Розділ 6: §§ 2–5, 

с.130–143; [16] Вступ: с.18; Розділ 2:  §2.7, с. 100–118; Розділ 4: с. 205–222; [18] 

Розділ 10: 10.5; [19] Розділ 14: с. 350–363 [22] Розділ 2: §§7, 8. 

Допоміжна  література: [2] Розділ 6; [10–15], [21]. 

Завдання на СРС: Приділити увагу автомодельним (центрованим) хвилям Рімана та можливостям 

практичного застосування особливостей розв’язків Рімана для конструювання 

розв’язків ряду задач. Повторити виведення всіх  термогазодинамічних 

співвідношень для ізоентропійних процесів в газових течіях. Уяснити фізичний 

механізм газодинамічного «замикання» вихідного перерізу сопла, що 

звужується, при витіканні газу.  

10 Тема 4.2. Течія з розривами. Теорія прямого стаціонарного стрибка ущільнення. 

Ударна адіабата. Застосування рівнянь енергії, імпульсів та збереження маси для 

елемента потоку в теплоізольованій трубі в межах  контрольного об’єму, що охоплює 

стаціонарний розрив в розподілах параметрів течії. Формула Ренкіна-Гюгоніо для 

прямого стрибка ущільнення. Графічне порівняння ударної адіабати з ідеальною 

адіабатою Пуассона. Зміна ентропії при ударному стисненні. Доведення неможливості 

утворення ударних хвиль розрідження в енергоізольованій системі.   

Література: [1] Розділ 4, с. 122–146; [2] Розділ 4: §5; [4], Т. 1, Розділ 7: §§4, 6; [6], Ч. 1, 

Розділ 1, §§1–7; Розділ 3, §1; [7] Розділ 1: §§4, с. 70–89; [8] Розділ 4: §2–4; [9] 

Розділ 5: §§14 – 21; [10] Лекції 10–12, c. 74–101; Лекція 20, с. 153 – 163]; [14] 

Розділ 10: 10.5–10.7; [17] Розділ 7: §§7.2–7.4, с. 83–94; [18] Розділ 10: §§10.7–

10.9, с. 321-329; [19] Розділ 14: 14-3.3, с. 363–370; [22] Розділ 3: §§1, 2; [23] 

Розділ 9: §§9.8, c.80–81. 

Допоміжна  література: [2] Розділ 5, §§5.1–5.4, с. 81–91;  [7—15, 20, 21].  

Завдання на СРС: Довести справедливість формули Прандтля щодо добутку швидкостей газу  до  і 

після стрибка. 

 11 Тема 4.3. Косі стрибки ущільнення. Ударна поляра.  Газодинамічні 

співвідношення.  

     Література:  [1] Розділ 4, с. 122–146; [2] Розділ 4: §§7–11; [6], Ч. 1, Розділ 3, §§2, 3, с. 126–

142; [8] Розділ 4: §§5–7;  [10] Лекції 20, 21, с. 153–163; [14] Розділ 10: 10.8–

10.10; [17] Розділ 7: §§7.5, с. 94, 95; [19] Розділ 14: 14-3.3, с. 370–372.   

Допоміжна  література: [2] Розділ 5: §§5.5–5.7, с. 91–98; [8—14, 21]. 

Завдання на СРС: Механізми та розрахунок утворення косих стрибків ущільнення. Принцип 

побудови сім’ї ударних поляр.  

12 Тема 4.4. Течія газу через сопло Лаваля при розрахунковому та нерозрахунковому 

режимах. Вплив в’язкості на характер течії в каналі змінного перерізу. Отримання 

формули сопла Лаваля без урахування в’язкості газу. Розрахунок тиску в струмені на 

зрізі сопла. Аналіз режимів роботи сопла Лаваля за відсутністю та за наявністю в’язкості 

газу.  

     Література:  [2] Розділ 4: §§ 3,5; с. 358-363, 369-373; [6], Ч. 1, Розділ 4, §§1,2, с. 143–155; [10] 

Лекція 14, с. 109–115; [14] Розділ 10: 10.3.1–10.4, с. 255–259; 10.10.4–10.10.5, с. 

287–289; [15] Розділ 6: §§ 5,6; с. 139–148. 

       13            Тема 4.5. Течія газу в до- та надзвукових дифузорах. Характер течії та розрахунок 

параметрів. 

 Література:

  

[3] Розділ 6: § 41, с. 137–142;  [6], Ч. 1, Розділ 1, с. 42–43; Розділ 8, §§ 3,4, с. 452-491.  

        Завдання на 

СРС: 

Звернути особливу увагу на відмінність робочих процесів до- та надзвукових 

дифузорів.  

       14            Розділ 5. Потенціальні баротропні дозвукові та надзвукові течії газу. 

Тема 5.1. Загальне рівняння для потенціалу швидкостей потоку газу. Обтікання тонкого 

малозігнутого тіла: основні формули лінійної теорії руху газу. Лінеаризація рівняння 

для потенціалу швидкостей для до- та надзвукових потоків.  

 Література:

  

[1] Розділ 4: с.108–122; [2] Розділ 4: §9:  c.386–396; [3] Розділ 8: § 58, с.214-218; 

[9] Розділ 5: §10:  c.401–403; §25: c.464–466; §26: c.466–468; [15] Розділ 8: §1,  

с.183–186; [16] Розділ 5: §§5.1, 5.2, с.265–271.   

Допоміжна  література: [11] Розділ 2: §8, с.45–50. 



        Завдання на 

СРС: 

Пригадати теорію потенціальної течії нестисливої рідини з курсу «Фізика 

суцільного середовища». Звернути увагу на принципово різні типи 

диференціальних рівнянь процесів розповсюдження збурень при до- та 

надзвукових швидкостях газу. 

       15           Тема 5.2. Дозвуковий рух газу при малих збуреннях. Перерахунок швидкості та тиску 

від нестисливої рідини на стисливу (правило Прандтля-Глауерта). 

 Література:

  

[1] Розділ 4: с.114–122; [2] Розділ 4: §§9, 10:  c.386–399; [3] Розділ 8: § 

59, с.218-220; [6], Ч. 2, Розділ 10, §6, с. 30–40; [9] Розділ 5: §27: c.468-473; [15] 

Розділ 8: §2, с.186–189; [16] Розділ 5: §5.4,  с.278–285.   

Допоміжна  література: [11] Розділ 2: §9, с. 50–61. 

        Завдання на 

СРС: 

З’ясувати принцип перерахунку коефіцієнтів тиску за умов обтікання тіл 

нестисливим газом на випадок обтікання тих саме тіл стисливим газом. 

       16            Тема 5.3. Надзвуковий рух газу при малих збуреннях. Загальний інтеграл рівняння для 

потенціалу швидкостей плоского руху газу. Характеристики надзвукового руху (хвилі 

Маха). Формула Аккерета. Хвильовий опір при надзвуковому обтіканні профілю. 

 Література:

  

[1] Розділ 4: с.114–122; [2] Розділ 4: §§11, 12: c.399–411; [3] Розділ 8: §60: 

c.221–235; [9] Розділ 5: §§28–30: c. 473–490; [16] Розділ 5: §§5.5, 5.6, с.285–294.   

Допоміжна  література: [11] Розділ 2: §10, с. 61–76. 

        Завдання на 

СРС: 

Уяснити фізичний зміст хвильового опору.  

       17            Розділ 6. Взаємодія стрибків ущільнення з примежовим шаром. 

Тема 6.1. Взаємодія стрибків ущільнення з примежовим шаром. Порушення припущень, 

базових для теорії примежового шару, в зоні виникнення стрибка ущільнення. 

Відмінність стрибків ущільнення при ламінарному та турбулентному примежових 

шарах. Особливості дифузії розподілу тиску в ламінарному та турбулентному 

примежових шарах вздовж обтічної стінки. Вплив відриву примежових шарів на 

подолання градієнтів тиску, пов’язаних з сильними стрибками ущільнення. Вплив 

інтенсивності косих стрибків ущільнення на їх відбиття від плоскої стінки та відрив 

примежового шару. 

 Література:

  

[1] Розділ 4: с. 129-144; [6], Ч. 1, Розділ 6, §6, с. 338-348.  

Допоміжна  література: [1] Розділ 13: §5, с.339-348; [22] Розділ 7: §§1–4, с. 

203–221. 

        Завдання на 

СРС: 

Механізм зростання втрат енергії при появі стрибків ущільнення та їх взаємодії 

з примежовими шарами при білязвукових та надзвукових режимах обтікання 

поверхонь. 

       18           Розділ 7. Принципи моделювання течій в газодинаміці  

Тема 7.1. Види моделювання. Чисельні методи розв’язку рівнянь газової динаміки: 

загальна характеристика. Фізичне моделювання до- та надзвукових течій газу: 

принципи та технічні засоби досліджень.  

 Література:

  

 [28] Розділи 1–6: с.11–340; [29] Розділи 1–4: с. 17–325; [30] Розділи 1–7: с. 5–

149.  

Допоміжна  література: [3] Розділи 1–7: с.13–355; [4] с.14–20; 49–62; 179–218; 

[6] Розділи 1–7: с. 5–536; [20] Розділи 2, 3: с.52–128;  [23] Розділи 1–4: с.5–286; 

[24] Розділ 4: с.80–110; Розділ 7: с. 189– 293; [25] Розділ 1–5: с.11– 216; Розділ 

12: с.474–494. 

        Завдання на 

СРС: 

Застосувати один з  відомих програмних пакетів для моделювання надзвукової 

течії згідно із завданням. Призначення та конструкції аеродинамічних труб 

великих швидкостей. 

 

Самостійна робота студента 

Метою самостійної роботи є засвоєння наданих на лекціях теоретичних матеріалів. Самостійна робота 

студентів складається з підготовки до аудиторних занять, розв’язання завдань, які відображають окремі 

фрагменти лекційного матеріалу щодо його поглибленої проробки, виконання домашньої контрольної 

роботи. 

№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 32 

2.  Виконання МКР 8 



3.  Підготовка до заліку 8 

 

Приклади контрольних завдань для модульної контрольної роботи 

Варіант 1. Отримати та проаналізувати інтегральні та диференціальні рівняння збереження імпульсу, 

моменту імпульсу, енергії та переносу тепла (вибірково). Навести та пояснити функцію дисипації енергії. 

Варіант 2. Вивести диференціальні рівняння руху нев’язкої рідини; початкові та крайові умови. Замикання 

системи ДРЧП. Пояснити  можливості застосування при математичному моделюванні течії рідин і газів.  

Варіант 3. Отримати та проаналізувати один з 4-х  інтегралів рівнянь руху нев’язкої рідини. 

Варіант 4. Отримати лінеаризовані гіперболічні рівняння та загальні розв’язки їх для розповсюдження 

малих збурень в газі. 

Варіант 5. Вивести формулу Вуда для швидкості розповсюдження малих збурень в газорідинному 

середовищі. 

Варіант 6. В чому полягає графоаналітичний метод інтегрування хвильових рівнянь одновимірного руху та 

перехід до розповсюдження в ідеальному газі збурень скінченої інтенсивності? 

Варіант 7. Записати основні рівняння газової динаміки. Або – вибірково – вивести та проаналізувати 

формули Сен-Венана та Вантцеля ізоентропійного витікання газу. 

Варіант 8. Описати принцип побудови сопла Лаваля (загальну схему розрахунку та аналіз принципу 

роботи). 

Варіант 9.  Навести рівняння, що пояснюють фізичні причини та дають кількісні характеристики 

аеродинамічного нагріву тіл. 

Варіант 10. Газогідравлічна аналогія розповсюдження збурень і хвиль скінченої інтенсивності. 

Варіант 11. В чому полягають ідея, результати  та переваги застосування потенціальної моделі 

баротропного дозвукового руху ідеального газу при малих збуреннях? 

Варіант 12. В чому полягають ідея та результати  застосування потенціальної моделі баротропного 

надзвукового руху ідеального газу при малих збуреннях? 

Варіант 13. Фізичний зміст хвильового опору при надзвуковому обтіканні профілю. 

Варіант 14. Дати характеристику  взаємодії стрибків ущільнення з примежовим шаром. 

Варіант 15. Дати загальну характеристику відомих Вам чисельних методів розв’язку рівнянь газової 

динаміки. 

Варіант 16. Фізичне моделювання до- та надзвукових потоків. Види аеродинамічних труб. 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом/аспірантом: 

• правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

• правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

• використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

• політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

• при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  
• обов’язкове відвідування лекцій та готовність відповідей при фронтальному опитуванні; 

• необхідне виконання таких вимог: активність, підготовка коротких доповідей чи текстів, 

відключення телефонів; відповідно до завдання викладача використання засобів зв’язку для пошуку 

інформації на гугл-диску викладача чи в інтернеті; 

• захист індивідуальних завдань (ДКР) здійснюється  в указаний викладачем термін; 



• заохочувальні бали надаються у відповідності до «системи оцінювання результатів», штрафні бали є 

засобом протидії плагіату та несамостійному виконанню робіт; 

• політика дедлайнів та перескладань полягає в виконанні всіх поточних робіт — ДКР та модульних 

контрольних робіт (МКР) до початку сесії; 

• політика щодо академічної доброчесності відповідає загальним положенням, прийнятим в «КПІ ім. 

Сікорського» (детальніше:  https://kpi.ua/code); 

• політика навчальної дисципліни спрямована на розвиток індивідуальних здібностей в напрямку 

набуття компетентностей щодо створення та модернізації сучасних енергетичних систем, 

унікального експериментального обладнання в галузі прикладної фізики  та розширення сфер 

застосування отриманих знань, умінь і досвіду. 

• за бажанням студентів, допускається вивчення матеріалу за допомогою англомовних онлайн-курсів за 

тематикою, яка відповідає тематиці конкретних занять.  

 

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 

 Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Види контролю: 

- відповіді при фронтальному опитуванні на лекціях; 

- виконання МКР; 

- відповідь на заліку  – максимально 40 балів. 

Рейтинг студента з дисципліни «Газодинаміка» складається з балів, які він отримує за: 

1) 5 відповідей в середньому кожного студента при фронтальних опитуваннях на 16 лекціях (із 

загальної кількості лекцій 18 вилучено Лекцію № 1 та лекцію, на якій виконується МКР протягом 1 академ. 

години); на одній лекції є можливість опитування приблизно 3 студентів; при середній чисельності 

студентів в групи 10 осіб і 16 лекціях  отримуємо: 16 3 /10 5 .відп  ; 

2) виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

3) виконання та захист домашньої контрольної роботи ДКР); 

4) відповідь на заліку. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
Фронтальне опитування на лекційних заняттях 

Ваговий бал — 2. Максимальна кількість балів студента на всіх лекційних заняттях дорівнює  r1=2 х 5 = 

10 балів. 

Критерії оцінювання:  

2 бали — повна відповідь; 1 бал — неповна відповідь; 0 — відсутня або неправильна відповідь. 

Модульна контрольна робота (МКР), табл. 2  

Максимальна кількість балів за правильно виконану МКР:   r2 =  25 балів. 

 

Рейтингові бали за модульну контрольну роботу               Таблиця 2 

Бали Критерій оцінювання 

25 Зауважень до результату немає, є чіткі відповіді на всі запитання 
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20 Зауважень до ходу розв’язання  немає, але є неточності і помилки в розрахунках 

15 Завдання виконане  не повністю 

10 Неповне виконання завдання при 5-хвилинному подовженні часового регламенту 

0 Завдання повністю не виконане 

  

Максимальна кількість штрафних балів мінус 5 балів, або заохочувальних +5 балів. Бали додаються 

за оригінальні рішення та активність роботи на лекціях. Бали втрачаються за некоректне надання 

відповідей та запозичення чужих рішень. 

Поточний контроль: експрес-опитування, опитування за темою заняття, виконання МКР. 

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог 

силабусу  і  враховує суму поточних балів кожного студента. 

 

Критерії  оцінювання заліку 

Залік складається з двох теоретичних питань (вага кожного питання 15 балів) та практичного 

завдання (10 балів). Максимальна кількість балів заліку становить 15+15+10 = 40 балів. 

Розрахунок шкали рейтингу з дисципліни (rd): 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: Rc = 
i

ir , 

де rі - рейтингові або вагові бали за кожний вид робіт з дисципліни;  

Rc = 10+ 25+25  = 60 балів. 

 

Залікова складова RE шкали дорівнює: RE = 40 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає RD = Rc + RE = 60 + 40= 100 балів. 

 Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 30 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів, RD Оцінка 

100–95 Відмінно 

94–85 Дуже добре 

84–75 Добре 

74–65 Задовільно 

64–60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Студенти, які набрали в семестрі рейтинг з дисципліни більше, ніж  0,5 х Rc = 30 балів, 

допускаються до заліку. 

Студенти, які набрали в семестрі рейтинг з дисципліни менше, ніж 0,5 х Rc = 25 балів, зобов'язані 

до початку залікової сесії підвищити його, інакше вони не допускаються до заліку з цієї дисципліни і мають 

академічну заборгованість. 

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») 

за результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить 

три запитання з різних тематичних розділів.  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та 

очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково аргументовано, 

пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або зауважень. 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Детальніше: 

https://kpi.ua/code). 
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9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Приклад питань залікової роботи 

1. Отримати рівняння кількості руху газу, виходячи  з методу Лагранжа. 

2. Вивести та проаналізувати  інтеграл Бернуллі–Сен-Венана для елементарної струминки газу при 

адіабатній течії. 

3. Охарактеризувати режими «перерозширення» та «недорозширення» роботи сопла Лаваля.  

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни «Газодинаміка» (силабус): 

  

Складено професором кафедри ПГМ, канд. технічних наук, доцентом Туриком Володимиром 

Миколайовичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022)



  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ОСНОВИ ТРИВИМІРНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: канд. техн. наук, доцент, Тітов Андрій Вячеславович, 

avt.kpi@gmail.com  

Розміщення курсу https://classroom.google.com/c/MzI0MzQxNDA0Mzky?cjc=2to7t7r 

 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Основи тривимірного моделювання» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями комп'ютерної 

графіки і області її застосування, надбання студентами знання основ обробки графічної 

інформації, вмінь та навичок створення тривимірних моделей технічних об'єктів та виконання 

технічних креслень виробів за допомогою графічних редакторів. 

 

Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною:  

Здатність використовувати інструментальні засоби конструювання, обґрунтовувати та 

розробляти раціональні конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, машин, 

систем гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх елементів 

і агрегатів, відповідно до заданих експлуатаційних, функціональних, економічних, ергономічних та 

інших вимог при вирішенні практичних задач 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння дисципліни 

мають продемонструвати такі результати навчання: 

 

 

Знання : 

https://classroom.google.com/c/MzI0MzQxNDA0Mzky?cjc=2to7t7r


– загальні засади представлення зображень, підготовка зображень до виведення, 

представлення підготовлених зображень, організація взаємодії з зображеннями;  

– математичних та алгоритмічних основ комп’ютерної графіки; 

– загальні відомості про обладнання та програмне забезпечення комп’ютерної графіки; 

– загальні відомості по роботі з  системою  SolidWorks; 

Уміння: 

– створювати 3D-моделі деталей  в системі SolidWorks; 

– створювати асоціативні технічні креслення деталей  в системі SolidWorks; 

– створювати складальні креслення, специфікації та текстові документи; 

Досвід: 
– створення тривимірних моделей технічних об'єктів та виконання технічних креслень 

виробів за допомогою SolidWorks. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

При викладанні кредитного модуля "Основи тривимірного моделювання" використовуються 
знання, які студенти отримали при вивченні дисциплін "Інформатика", "Фізика", "Вища 
математика", "Лінійна алгебра і аналітична геометрія".  

Знання, які отримують студенти при вивченні курсу " Основи тривимірного моделювання", 
використовуються у подальшому при вивчення курсів "Вантажопідіймальні машини", 
"Транспортувальны машини", "Робототехніка логістичних систем", «Технологія і логістика 
автоматизованого виробництва», у  дипломному проектуванні, у практичній діяльності після 
закінчення навчання. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Ознайомлення з інструментальними засобами SolidWorks. 

Тема 1.1. Просторові перетворення та проекції. 

Тема 1.2. Криві та поверхні. 

Розділ 2. Система тривимірного моделювання. 

Тема 2.1. Основи тривимірного моделювання. 

Тема 2.2. Створення асоціативного креслення. 

Тема 2.3. Основні прийоми редагування тривимірної моделі. 

Тема 2.4. Побудова параметричної моделі. 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

20. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: 

Учебное пособие/Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2005 - 328 с.: ил. ISBN 5-94774-139-3 

21. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та компютерна графіка: 

Підручник / За ред. В.Є. Михайленка. - 8-е вид. - К.: Каравела, 2017. - 368 с. 

22. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE).-СПб.: Питер. 2004.-560 с.: ил. ISBN 5-

94723-770-9 

23. Латышев П. Н. Каталог САПР. Программы и производители М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2008,  700 c. ISBN: 978-5-91359-032-9. 

24. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: Пер. с 

англ. М.: Мир, 2001.-604 с.-604 с. 

25. Шпур Г., Ф.-Л. Краузе Автоматизированное проектирование в 

машиностроении/Пер. с нем. Г.Д. Волковой и др.; Под ред. Ю.М. Соломенцева, 

В.П. Диденко. - М.: Машиностроение, 1988. - 648 с. 

 
 

Додаткові інформаційні ресурси 

26. Аммерал Л. Интерактивная трехмерная машинная графика. - М: «Сол 

Систем», 1992. 



27. Аммерал Л. Машинная графика на персональных компьютерах. - М: «Сол 

Систем», 1992. 

28. Аммерал Л. Принципы программирования в машинной графике. - М: «Сол 

Систем», 1992. 

29. Аммерал Л. Программирование графики на Турбо Си. - М: «Сол Систем», 1992. 

30. Хокс Б. Автоматизированное проектирование и производство: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1991. – 296 с., ил. 

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ, в Google класі навчальної дисципліни та в 

методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для опанування 

дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних лабораторних робіт та 

самостійного розв’язання типових задач. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1. Тема 1.1. Просторові перетворення та проекції 

Тривимірне масштабування. Поворот та переміщення в просторі. Тривимірне 

відображення. Комбіновані просторові перетворення. Поворот відносно довільної осі. 

Відображення відносно довільної площини. Афінна і перспективна геометрія. 

Проектування. Поняття про стереографічні проекції. Перспективні перетворення. 

Література: 1, 2 

2. Тема 1.2. Криві та поверхні  

Плоскі та просторові криві. Сплайни. Інтерполяція. Криві Безьє. Поверхні обертання. 

Поверхня замітання. Квадратичні поверхні. Кускове представлення поверхонь. Двомірне 

відображення поверхонь. Лінійчаті поверхні. Поняття скульптурних поверхонь, 

поверхонь Безьє та сплайн-поверхонь. Кривизна та якість поверхонь. 

Література: 1, 2 

3. Розділ 2. Система тривимірного моделювання  

Тема 2.1. Основи тривимірного моделювання Створення об’ємних елементів. Ескізи та 

операції. Загальні терміни тривимірного моделювання. Налаштування деталі. Створення 

розсічених видів. 

Література: 3, 4 

4. Тема 2.2. Створення асоціативного креслення  

Створення та налаштування креслення. Створення стандартних видів. Вибір схеми 

видів. Налаштування параметрів видів. Створення розрізів та перетинів. 

Література: 2, 3 

5. Тема 2.3. Основні прийоми редагування тривимірної моделі 

Створення та редагування ескізів. Основні операції отримання тривимірної моделі та їх 

редагування. Використання характерних точок при редагуванні тримірних об’єктів. 

Попередження про помилки. Виправлення помилок. 

Література: 3, 4 

6. Тема 2.4. Побудова параметричної моделі 

Параметризація в ескізах та її налаштування. Перегляд зв’язків та обмежень. Ручне 
накладання зв’язків та обмежень. Вільні та фіксовані розміри. Перейменування 
елементів. Створення оболонки, побудова ребра жорсткості. Проеціювання об’єктів. 



Дзеркальне копіювання елементів. Зміна положення елементів у дереві побудови. 
Використання змінних та виразів 

Використання допоміжних площин. Використання в моделі змінних з ескізів. Створення в 

моделі змінних, які відповідають параметрам елементів. Псевдоніми параметрів та 

розмірів. Використання виразів. Зовнішні змінні 

Література: 3, 4 

 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 40 

2.  Підготовка до заліку 8 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  

˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 



Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

- лабораторні роботи (18 робіт);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на лабораторних заняттях (максимум 48 балів): 

Рейтингові бали за лабораторну роботу                         

Бали Критерій оцінювання 

3 Зауважень до результату нема, є відповіді на всі запитання. 

2 Робота виконана, але з помилками. 

1 Робота виконана не до кінця (не завершена). 

 

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 15 - 18 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 12 - 14 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

 

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

 

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить два 

теоретичні запитання з різних тематичних розділів та вирішує практичну задачу. 

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин, вірно розв’язана задача: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності, задача вірно розв’язана: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в гідравлічних і 

пневматичних двигунах: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

 

1. Базові принципи побудови графічних примітивів. 

2. Способи завдання поверхонь. Лінійчасті поверхні. 

3. Побудуйте тривимірну параметричну модель деталі:  



 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Основи тривимірного моделювання 

Складено:  
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Програма навчальної дисципліни 

4. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Логічний синтез алгоритмів керування» (далі ЛСАК) складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 

задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом створення дискретних систем керування, - 

виконувати модернізацію та реінжиніринг мехатронних систем на основі новітніх розробок та 

підходів до створення автоматизованих об’єктів з використанням засобів 

гідропневмоавтоматики, робототехніки і мехатроніки зі складними алгоритмами керування.  

Предметом навчальної дисципліни є: принципи дискретно-логічного керування системами 

мехатроніки, робототехніки та гідро- і пневмоприводами, автоматизація технічних об’єктів з 

використанням програмованих логічних контролерів PLC, складання та налагодження 

прототипів систем керування, модернізація систем керування. Ці питання в даному курсі 

розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і 

економічних аспектів машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

mailto:gubarev_skhool@i.ua
https://mbox2.i.ua/compose/1064437588/?cto=nLmyuJuyaXOciIm7vrGeqNCjypt9WaV8y7yfodCmq8XJrbuTq57OYayx0Vk%3D
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технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати основні підходи дискретно-логічного керування в механічних системах; 

алгоритмічні мови та прикладні програми для розробки алгоритмів керування механічними 

системами та програмування контролерів, методи логічного синтезу, перевірки логічної 

невизначеності, доповнення до інформаційно-достатнього вигляду; конфігурацію PLC та роботу 

з датчиками та сенсорами; методи пошуку несправностей та тестування алгоритмів керування.  

Уміння: застосовувати методики, методи та алгоритмічні мови для логічного синтезу 

алгоритмів керування багаторежимними мехатронними  та роботизованими механічними 

системами відповідно до вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати типові 

підходи та методи при створенні систем керування в задачах автоматизації об’єктів 

машинобудування.  

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для створення 

систем керування на базі PLC для конкретних задач автоматизації в машинобудуванні; 

Виконувати логічний синтез алгоритмів функціонування  типових циклових систем мехатроніки, 

укладати типові алгоритми керування мехатронних систем на базі алгоритмічних мов STL, LD, 

ST. Враховувати технічні засоби виконавчих, керуючих та контролюючих пристроїв в алгоритмах 

керування мехатроніки проводити оцінку ефективності алгоритмів керування дискретної дії.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Теоретична механіка», «Інформатика», «Синтез дискретних систем керування», . 

Результати вивчення дисципліни «Логічний синтез алгоритмів керування» є корисними для 

вивчення дисциплін: «Роботи і маніпулятори в машинобудуванні», «Електрогідроавтоматика 

мехатронних систем», «Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем», 

«Електрогідропривод мехатронних систем», «Електропневмопривод», «Комп’ютерне 

моделювання систем мехатроніки і робототехніки».  

Зміст навчальної дисципліни  

1. Особливості алгоритмічного керування в системах мехатроніки 

2. Структура процесу функціонування, особливості використання PLC в системах мехатроніки 

3. Основні відомості щодо PLC та їх функції і зв'язок з елементами механічних систем, 

структура проекту в пакеті FST 

4. Основні відомості про мову LD 

5. Побудова алгоритму мовою LD з кроковою реалізацією 

6. Побудова алгоритму мовою LD з паралельною реалізацією, застосування таймерів.  

7. Побудова алгоритму з паралельною реалізацією із застосуванням лічильників  

8. Основні відомості про мову ST 

9. Побудова алгоритму мовою ST з кроковою реалізацією 

10. Побудова алгоритму мовою ST з паралельною реалізацією 

11. Побудова алгоритму мовою ST з паралельною реалізацією із застосуванням таймерів і 

лічильників 

12. Основні відомості про мову STL  

13. Побудова алгоритму мовою STL з кроковою реалізацією  

14. Модульний підхід логічного синтезу алгоритмів керування 

15. Побудова алгоритму мовою STL з паралельною реалізацією  

16. Застосування таймерів та лічильників як засобів контролю і керування 

17. Алгоритми керування багатопозиційними пристроями мехатронних систем  

18. Багаторежимна експлуатація автоматизованих механічних систем 

Методичні рекомендації 

Програма складена для денної форми навчання. Для успішного засвоєння курсу слід передбачити 
тісний взаємозв’язок всіх видів занять  – лекційних, самостійної роботи та лабораторних. 



Теоретичний матеріал, викладений на лекційних заняттях, є основою для вирішення практичних 
інженерних завдань, що виконуються під час лабораторних занять на спеціалізованому 
дидактичному обладнанні та під час виконання розрахунково-графічної роботи. За час навчання 
студент виконує лабораторні роботи з програмування контролерів типу FEC Compact та FC100, 
написання програм для практичних задач мехатроніки різного рівня складності. Це дозволяє 
поглибити знання з кожної теми. З метою вивчення дисципліни під час самостійної роботи та  
лабораторних  занять  необхідно використовувати  підручники, посібники, електронний конспект 
лекцій та практикувати навички розв’язування реальних задач на дидактичному обладнанні. 
Проведення індивідуального консультування відбувається протягом курсу навчання.  

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 
Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Функціональні модулі систем мехатроніки з пневматичними, електромеханічними та 
гідравлічними виконавчими пристроями [Електронний ресурс]:навч. Посіб / О.П. Губарев, 
О.С. Ганпанцурова, К.О. Бєліков, А.М. Муращенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 
текстові дані (1 файл: 14,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 104 с. 

3. Губарев А.П. Дискретно-логическое управление в системах гидропневмоавтоматики: 
Учебное пособие.- К.: ИСМО, 1997.- 224с.  

4. Губарев А.П., Левченко О.В. Механотроника: от структуры системы к алгоритму 
управления: Учеб. Пособие.- К.: НТУУ»КПИ», 2007.- 180с.  

5. Черкашенко М.В. Основы гидропневмоавтоматики.-Х.: НТУ «ХПИ», 2010.- 80 с. 
Додаткові інформаційні ресурси 
1. Введение в мехатронику / Под ред. О.М.Яхно.- К.: НТУУ»КПИ», 2008.- 528с.  
2. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Мехатроніка: Циклічно-модульний підхід до вирішення 

практичних задач автоматизації.- Київ: НТУУ«КПІ».- ВАТ ―Білоцерківська друкарня‖, 
2016, 160с.  

3. Волков Ю.Д. Программируемые контроллеры «Фесто».-К.:Изд-во ДП «Фесто», 2003.- 94с.  
4. Мікропроцесорні пристрої і системи управління в харчовій промисловості: Навч. посібник 

/І.В. Ельперін, Є.Л. Календро, А.П. Ладанюк.- К.: ІСДО, 1994. – 140 с.  
5. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С.  “Дискретні системи керування 

гідропневмоавтоматики” (частина 4 Пропорційна гідравліка) Методичні вказівки до 
лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 
Київ: НТУУ«КПІ».- Вид. Біла Церква: ВАТ “Білоцерківська друкарня”.- 2009.- 56с.  

6. Губарев О.П., Левченко О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 
―Програмовані контролери в системах керування гідропневмоавтоматики‖ (частина 1) 
студентам, що навчаються за фахом ―Гідравлічні і пневматичні машини‖.– Київ, НТУУ 
―КПІ‖, 2005.- 48 с.  

7. Губарев О.П., Аверін В.З., Левченко О.В. ―Програмовані контролери в системах керування 
гідропневмоавтоматики‖ (частина 2) Методичні вказівки до лабораторних робіт, для 
студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини", «Прикладна механіка».- 
Київ: НТУУ»КПІ».- Вид. Біла Церква: ―БК Нафтохім-Аваль‖.- 2006.- 52с. 

8. Шульга О.В. Автоматизоване керування електроприводами / О.В. Шульга // Навчальний 
посібник. – Полтава, ПолтНТУ: 2007, с. 292 

9. Черкашенко М.В. Автоматизированная подготовка программ для микропроцессорных 
контроллеров МикроДАТ, управляющих гидроприводами технологического оборудования// 
Микропроцессорные средства и системы.- 1989.-№6.-С.47.  

10. Гласс Р. Руководство по надежному программированию: Пер. с англ.-М.: Финансы и 
статистика, 1982.- 256с.  

11. Глушков М.В., Капитонова Ю.В., Мищенко А.Т. Логическое проектирование дискретных 
устройств.-К.:Наукова думка, 1987.-264с.  

12. Пупена О.М., Ельперін І.В. Програмування промислових контролерів у середовищі UNITY 
PRO: Навчальний посібник.- К.: Видавництво Ліра-К, 2013.- 376 с.  

рекомендації та роз’яснення: 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту завдань до лабораторних робіт,  
самостійного розв’язання типових задач синтезу алгоритмів керування та виконання РГР 
за індивідуальним завданням. 



Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Особливості алгоритмічного керування в системах мехатроніки 

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 4 (вступ, розд.1,2), 5, доп 1, 3, 4, 8, 12 

2.  Структура процесу функціонування, особливості використання PLC в системах 

мехатроніки. 

Література: 1 (вступ, розд. 5), 3, 4, доп 1.   

3.  Основні відомості щодо PLC та їх функції і зв'язок з елементами механічних систем, 

структура проекту в пакеті FST 

Література: 1, 3, доп. 1,3, 4, 12, [каталоги виробників]. 

4.  Основні відомості про мову LD 

Література: 3 (розд.4), 7 доп. (с. 3 – 26) 

5.  Побудова алгоритму керування мовою LD з кроковою реалізацією 

Література: 3 (розд 4), доп. 2 (розд.2), доп. 7.  

6.  Побудова алгоритму мовою LD з паралельною реалізацією, застосування таймерів.  

Література: 3 (розд 4), доп. 2 (розд.2), доп. 7. 

7.  Побудова алгоритму мовою LD з паралельною реалізацією із застосуванням лічильників  

Література: 3 (розд 4), доп. 2 (розд.2), доп. 7. 

8.  Основні відомості про мову ST 

Література: доп. 2, 6, [каталоги виробників]. 

9.  Побудова алгоритму мовою ST з кроковою реалізацією 

Література: 4, 6, доп. 2  

10.  Побудова алгоритму мовою ST з паралельною реалізацією 

Література: 4, 6, доп. 2  

11.  Побудова алгоритму мовою ST з паралельною реалізацією із застосуванням таймерів і 

лічильників 

Література: 4, 6, доп. 2  

12.  Основні відомості про мову STL  

Література: 1 (розділ 6), 3, 4, доп. 1-2.   

13.  Побудова алгоритму мовою STL з кроковою реалізацією  

Література: 1 (розділ 6), 3, 4, доп. 1(розділ 6), доп. 6    

14.  Модульний підхід логічного синтезу алгоритмів керування 

Література: 2, 3, доп. 2 (розд.2) 

15.  Побудова алгоритму мовою STL з паралельною реалізацією  

Література: 1 (розділ 6), 4, доп. 1(розділ 6), доп. 6  

16.  Застосування таймерів та лічильників як засобів контролю і керування 

Література: 4, доп. 2, доп. 6  

17.  Алгоритми керування багатопозиційними пристроями мехатронних систем  

Література: 2 (розд. 3), 4 (розд. 3) 

18.  Алгоритми керування багаторежимною експлуатацією автоматизованих механічних 

систем 

Література: 1 (розд. 5), 3 (розд 4), доп. 5.   

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 32 

2.  Виконання РГР 8 

3.  Підготовка до заліку 8 

 



Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 22 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 18 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 14 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  



Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів логічного 
керування: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Алгоритм керування мехатронною системою з паралельною структурою 
2. Врахування особливостей моностабільного керування виконавчими пристроями в алгоритмі 

керування мовою LD  
3. Виконати логічний синтез алгоритму керування мовою LD з кроковою структурою для 

технологічного циклу:  
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Керування роботою системи за допомогою двох кнопок без фіксації. 

4. Скласти allocationlist в пакеті FST для попереднього завдання, якщо 1 і 2 – пневматичні 
циліндри двосторонньої дії з бістабільним керуванням, 3 – пневматичний циліндр 
односторонньої дії з моностабільним керуванням, 4 – пневматичний циліндр двосторонньої 
дії з бістабільним керуванням, р – контроль за тиском, S – контроль за часом. 
• можливе зарахування сертифікатів проходження літньої школи «Мехатроніка в 

машинобудуванні» за 4 лабораторних роботи. 
• можливе відпрацювання 30% лабораторних робіт під час роботи асистентом команди 2-

го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Мехатроніка в машинобудуванні». 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Логічний синтез алгоритмів керування 
складено:  
професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Губаревим Олександром 
Павловичем 
доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ганпанцуровою Оксаною 
Сергіївною 
Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



  

Кафедра прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

КОМПРЕСОРНІ МАШИНИ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані і роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, 6 семестр 

Обсяг дисципліни 4 кредити ECTS 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська/Англійська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лекції/практичні/лабораторні: к.т.н., ст. викладач, Бєліков Костянтин 

Олександрович, belikоvka@gmail.com 
 

Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Компресорні машини» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою викладання дисципліни Компресорні машини є формування у студентів здатностей: 

- визначати характеристики компрессорних машин; - розуміти призначиння окремих вузлів в 

компресорних установках та пневмосистемах в цілому; - проводити типові розрахунки для 

підбору відповідного обладнання компресорних установок.  

Предмет вивчення дисципліни: основні властивості газів і газових сумішей, як робочого тіла в 

компресорних машинах; класифікація компресорних машин; робочі процеси в компресорних 

машинах; енергетичні показники компресорних машин; кондиціонування робочого середовища; 

складові пневмо- і гідроліній компресорних машин, їх призначення і принцип роботи; теплообмін в 

компресорних машинах.   

Програмні результати навчання : 
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 
об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 
технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 
механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 
експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати: основні властивості газів і газових сумішей, як робочого тіла в компресорних 

машинах; класифікацію компресорних машин; конструкції та робочі процеси в компресорних 

машинах; енергетичні показники компресорних машин; кондиціонування робочого середовища; 

складові пневмо- і гідроліній компресорних машин, їх призначення і принцип роботи; теплообмін в 

компресорних машинах.   



. Уміння: виконувати типові розрахунки по вибору компресору за енергетичними показниками; 
оцінити енергетичну ефективність компресорної установки у складі пневматичної системи; 
виконувати вибір обладнання для забезпечення необхідних характеристик компресорної 
установки і нпневмосистеми.  
Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та конструктивні рішення для 
вирішення конкретних задач розробки та експлуатації компресорних машин; налагоджувати, 
експлуатувати, задавати параметри керування, визначати раціональні режими використання 
компресорних машин.  
Отримані компетентності дозволять: розв’язувати практичні задачі по вибору компресорних 

машин відповідно до споживчих потреб пневмосистем; виконувати вибір апаратури для задач 

автоматичного і програмного керування компресорними установками; виконувати типові 

проєктні розрахунки для визначення конструктивних параметрів компресорних машин. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Для успішного засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни Компресорні машини студенту 

необхідно успішно пройти навчання з наступних дисциплін: Теоретичні основи теплотехніки, 

Теорія механізмів і машин, Механіка рідини і газу, Деталі машин і основи конструювання, Основи 

конструювання і проектування. 

Результати навчання за дисципліною Компресорні машини можуть бути використані при 

вивченні дисципілн Прикладна гідромеханіка, Математичне моделювання і проектування систем 

гідро- і пневмоприводів, Пневмопривод і пневмоавтоматика, а також в подальшій науковій і 

інженерній діяльності, як в профільних дисциплінах, так і при роботі над кваліфікаційною 

роботою. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Властивості газів і їх сумішей та їх роль в компресорних машинах, як робочого тіла. МКТ. 
Термодинамічні цикли 
2. Компрессори. Загальні відомості. Класифікація. Принцип роботи  
3. Поршневі компресори. Принцип роботи. Структура. Теоретичний цикл 
4. Реальний цикл роботи поршневих компресорів. Основні фактори впливу на продуктивність 
5. Енергетичні показники поршневих машин і їх оцінка 
6. Ротаційні компресори. Основні типи, конструкція і принцип роботи 
7. Характеристики ротаційних компресорів. 
8. Лопаткові компресорні машини. Основні типи, конструкція і принцип роботи 
9. Характеристики лопаткових компресорів 
10. Вентилятори і їх характеристики 
11. Апаратура компресорних установок. Основні характеристики і вимоги 
12. Теплообмін у вузлах компресорних машин. Апарати теплообміну. Характеристики і вибір 
13. Кондиціонування газів і газових сумішей. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

1. АО “Полтавский турбомеханический завод”. Станции компрессорные ПКС-1,75; ПКС-3,5; 
ПКС-5,25А. Руководство по експлуатации. 252.00.00.00-00РЭ 
2. АО “Полтавский турбомеханический завод”. Агрегат компрессорный ВВ-3,5/10. Руководство 
по експлуатации 339.00.00.00-00РЭ. 
3. Barber,  Antony. Pneumatic handbook/by Antony Barber m 8th ed. P. Cm. Includes index ISBN  1-
85617-249-X https://www.sciencedirect.com/book/9781856172493/pneumatic-handbook 
4.  Поршневые компрессорьі. Теория, конструкции и основы проектирования. Френкель М. И., 
Изд-во «Машиностроение», 1969 . 744 стр. 
5. Захаренко С. Е. Поршневьіе компрессорьі // с. Е. Захаренко, с. А. Анисимов, в. А. Дмитревский, г. 
В. Карпов, б. С. Фотин / государственное научно-техническое издательство 
машиностроительной литературьі москва 1961. 
6. Бондаренко Г. А. Компресорні станції : підручник / Г. А. Бондаренко, Г. В. Кирик. – Суми : 
Сумський державний університет, 2016. – 385 с. ISBN 978-966-657-624-1

https://www.sciencedirect.com/book/9781856172493/pneumatic-handbook


 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Властивості газів і їх сумішей та їх роль в компресорних машинах, як робочого тіла. 

Література: 3, 4, 5, 6 

2.  Молекулярно-кінетична теорія. Термодинамічні цикли в комперсорних машинах 

Література: 3, 4, 5, 6 

3.  Компресори. Загальні відомості. Класифікація. Література: 3, 4, 5, 6 

4.  Поршневі компресори. Принцип роботи 

Література: 3, 4, 5, 6 

5.  Теоретичний цикл одноступеневого поршневого компресора.  

Література: 3, 4, 5, 6 

6.  Реальний цикл одноступеневого поршневого компресора 

Література: 3, 4, 5, 6 

7.  Енергетичні показники поршневих машин і їх оцінка 

Література: 3, 4, 5, 6 

8.  Конструктивні елементи і будова поршневих компресорів 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

9.  Багатоступеневі компресорні машини 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

10.  Кінематика поршневого компресора 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

11.  Динаміка поршневого компресора. Зрівноваження сил. Вібрації 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

12.  Типові схеми встановлення і розміщення поршневих машин  

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

13.  Ротаційні компресори. Основні типи, конструкція і принцип роботи 

Література: 2, 3,  6 

14.  Характеристики ротаційних компресорів. 

Література: 2, 3, 6 

15.  Апаратура компресорних установок. Основні характеристики і вимоги 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

16.  Апарати теплообміну. Характеристики і вибір 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Підготовка до МКР 8 

3.  Підготовка до заліку 10 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  



˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (8 занять);  

- виконання і захист лабораторних робіт (максимум 20 балів); 

- виконання контрольних робіт (максимум 20 балів); 

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 15 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів. 

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.   

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  



Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в компресорах чи 

їх елементах: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

1. Назвати основні параметри газових сумішей, які використовуються при розрахунках 

компресорних машин. 

2. Визначити за графіком значення питомої потужності для адіабатичного процесу при 

коефіцієнті стиснення … 

 

3. Конструкція, принцип дії і призначення клапану мінімального тиску 

4.  Визначити кінцеву температуру повітря при адіабатичному процесі для ступеня 

стиснення  є=4 та початкової температури 296 К. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Компресорні машини 

Складено:  

Старшим викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Бєліковим Костянтином 

Олександровичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 

 



  

кафедра 

Технології 

машинобудування 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ АВТОМАТИЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: ст. викладач Ткач Ігор Ігорович, ihortkachihorovich@gmail.com. 

Розміщення курсу G-Suit, Telegram, EK, Google classroom, тощо. 

Програма навчальної дисципліни 

5. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Теорія автоматичного управління є прикладною дисципліною, що вивчає основи побудови і 

розрахунку систем управління технічними об`єктами, зокрема в металообробці. В процесі 

вивчення цієї дисципліни студент оволодіває універсальним математичним апаратом та 

системним підходом через подання систем і об`єктів у вигляді функціональних та структурних 

схем за допомогою передаточних функцій. Це дозволяє вирішити досить складні завдання по 

отриманню перехідних і частотних характеристик за якими можна провести об`єктивну оцінку 

статичних та динамічних властивостей того чи іншого об’єкта. Розглядаються такі 

найважливіші поняття як сталість, швидкодія та точність роботи, вивчаються основні методи 

підвищення якості систем та об`єктів в машинобудуванні. 

Дисципліна викладається у такому варіанті, що повністю адаптується до майбутньої 

спеціальності студента у галузі інженерної спеціальності. Виходячи з цієї концепції 

розглядаються не тільки основи аналізу та синтезу систем автоматичного управління, а й 

застосування цього універсального математичного апарату до моделювання об`єктів, що 

управляються. 

Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки.  

Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні підходи 

і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних об’єктів та 

систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, 

мехатроніки і робототехніки. Здатність використовувати сучасні підходи та інструментальні 

засоби автоматизованого проектування для створення автоматизованих механічних систем, 

машин, систем   гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх 



компонентів із забезпеченням виконання заданих функцій, експлуатаційних характеристик та 

показників ефективності.  

Знання: знати основні підходи систем автоматичного управління в механічних системах; 

розумітися на процесах механічної обробки матеріалів різанням. 

Уміння: застосовувати методики та методи автоматизації систем керування відповідно до 

вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати спеціальні методи при 

створенні систем автоматичного керування в задачах автоматизації обєктів машинобудування, 

застосовувати системи автоматичного управління, а також математичний апарат їх 

дослідження, розрахунок та побудова моделей, що дозволяє вирішити ряд технологічних завдань 

в машинобудуванні. 

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 

конкретних задач автоматизації в машинобудуванні; застосування систем автоматичного 

управління, а також математичного апарату у дослідження, розрахунку та принципів побудови. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 

дисциплін «Теоретична механіка», «Інформатика», «Фізика» ,«Вища математика», «Промислові 

технології і основи інженерної логістики», «Технологія конструкційних матеріалів». 

Результати вивчення дисципліни «Основи теорії автоматичного управління» є корисними 

для подальшого вивчення дисциплін: «Автоматизований електропривод і основи 

електроавтоматики»,     «Основи гідроавтоматики», «Проектування агрегатів 

автоматизованих механічних систем», «Транспортувальні машини».  

3. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1 - Основні поняття та визначення. Принципи управління. 

Тема 2 - Математичні моделі систем та об’єктів автоматичного управління.  

Тема 3 - Представлення математичних моделей за допомогою змінних стану.  

Тема 4 - Характеристики систем і об’єктів автоматичного управління.  

Тема 5 - Типові динамічні елементи та їх ідентифікація.  

Тема 6 - Оцінка якості систем і об’єктів автоматичного управління. 

Тема 7 - Основи синтезу систем. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Література основна: 

1) Petrakov Y., Gladskiy M. Theory of Automatic Control for Mechanical Engineering // LAP 

Lambert Academic Publishing, 2021, 192 p.  

2) Suk-Hwan Suh, Seong-Kyoon Kang, Dae-Hyuk Chung, Ian Stroud Theory and Design of CNC 

Systems // 2008 Springer-Verlag London Limited, 466p. / 

https://www.academia.edu/4977293/Theory_and_Design_of_CNC_Systems 

3) Tony L. Schmitz, K. Scott Smith Machining Dynamics. Frequency Response to Improved 

Productivity // Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019, 389 p. / 

https://www.springer.com/gp/book/9781461499381 
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рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування 

дискретних систем керування гідро- і пневмоприводами; 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 
Тема Зміст 

Тема 1 
Вступ. Основні 
поняття та 
визначення. 
Принципи 
управління. 
Класифікація САУ. 

Вступ. Історична довідка про розвиток автоматичного управління, 
технологічної кібернетики. Система автоматичного управління, її склад. 
Управління за збуренням та за помилкою. Замкнені і розімкнені системи. 
Принцип зворотного зв’язку. 
Цілі автоматичного управління. Дискретні та аналогові системи, лінійні 
та нелінійні системи, системи прямої і непрямої дії, одномірні та 
багатомірні системи, адаптивні системи. Системи з самоналагодженням 
параметрів, структура, екстремальні системи. 

Тема 2 
Математичні 
моделі систем та 
об’єктів 
автоматичного 
управління. 

Визначення нелінійності. Дві форми руху: перехідний і такий, що 
встановився. Основний метод лінеаризації. Стандартна форма запису 
математичної моделі. Передаточна функція. Приклади складання 
передаточних функцій об’єктів автоматичного управління. Визначення 
функціональної схеми. Системний підхід до представлення систем і 
об’єктів автоматичного управління. Перетворення Лапласу. Структурні 
схеми. Приклади представлення математичних моделей у вигляді 
структурних схем. Основні правила та умови позначення структурних 
схем. Послідовне і паралельне з’єднання елементів. Перетворення схем зі 
зворотнім зв’язком. Перенесення порівняльного пристрою. Приклади 
перетворення структурних схем.. 

Тема 3 
Представлення 
математичних 
моделей за 
допомогою змінних 
стану.   

Три форми представлення математичних моделей: диференціальне 
рівняння, передаточна функція і змінні стану. Адекватність 
представлення.  Передаточна матриця. Подання математичної моделі у 
матричній формі. Основні властивості складних систем: здатність до 
управління та спостереження. Визначення систем, що спостерігаються, 
управляються тощо. Здатність системи до управління та спостереження. 
Приклади. Методика розпізнавання систем, що спостерігаються, але не 
управляються. . 

Тема 4 
Характеристики 
систем і об’єктів 
автоматичного 
управління. 

Оцінка систем і об’єктів автоматичного управління. Мета і завдання 
оцінки систем і об’єктів. Типові динамічні впливи. Одинична східчаста 
функція, одиничний імпульс, гармонічний сигнал. Реакція систем і об’єктів 
та типові динамічні впливи. Характеристики систем у часовому та 
частотному просторах. 

Методи отримання частотних характеристик. Частотна передаточна 
функція. Амплітудно-частотна і фазово-частотна характеристики. 
Визначення частотних характеристик систем і об’єктів за їх 
математичними моделями. Експериментальне визначення частотних 
характеристик. Необхідне обладнання, методика експерименту. Форми 
представлення частотних характеристик. Амплітудно-фазово-частотна 
характеристика. Зображення на комплексній площині, діаграма Найквіста. 
Логарифмічні частотні характеристики. Метод побудови логарифмічних 



частотних характеристик. Система координат, децибел, декада. 
Логарифмічна АФЧХ – діаграма Блека. 

Перехідні характеристики. Методи отримання перехідних 
характеристик. Отримання перехідних характеристик за математичними 
моделями систем і об’єктів. Класичний метод. Операційний метод з 
використанням перетворень Лапласу. Графоаналітичний метод дійсних 
частотних трапецеїдальних характеристик. Отримання перехідних 
характеристик моделюванням систем. Методи моделювання. 
Представлення математичних моделей у формі, що необхідна для 
моделювання на ПЕОМ. Чисельні методи. Однокроковий метод Ейлера, 
метод Рунге-Кутта четвертого порядку. Моделювання систем і об’єктів 
на аналогових машинах. Методика складання електронних аналогів. 
Розрахунок масштабів, реєстрація результатів. 

Тема 5 Типові 
динамічні елементи 
та їх 
ідентифікація. 

Типові динамічні елементи. Визначення типового динамічного елементу 
за математичною моделлю. Переваги та методика складання 
математичних моделей і структурних схем з використанням типових 
динамічних елементів. Отримання характеристик складних систем. 

Позиційні елементи. Порядок представлення типових динамічних 
елементів. Безінерційні елементи. Аперіодичні елементи 1-го та 2-го 
порядку. Коливальні елементи. Приклади, методика побудови перехідних та 
частотних характеристик.  Інтегруючі елементи. Ідеальний інтегруючий 
елемент. Реальний інтегруючий елемент. Математичні моделі, приклади, 
методика отримання перехідних і частотних характеристик. 
Застосування інтегруючих елементів при представленні систем.  
Диференціюючі елементи. Ідеальний диференціюючий елемент. Реальний 
диференціюючий елемент. Математичні моделі, приклади, методика 
отримання перехідних і частотних характеристик. Запізнюючі та 
спеціальні типові динамічні елементи. Методи ідентифікації типових 
динамічних елементів. 

Тема 6 Оцінка 
якості систем і 
об’єктів 
автоматичного 
управління. 

Критерії якості систем і об’єктів.  Методи оцінки якості. Оцінка 
якості систем і об’єктів за їх математичними моделями. Теоретичні та 
експериментальні методи оцінки якості. Загальні критерії якості. 
Визначення сталості. Точність та швидкодія. Інтегральні критерії оцінки 
якості. Використання характеристик систем і об’єктів для оцінки якості. 

 Сталість. Критерії оцінки сталості. Алгебраїчний критерій Гурвиця. 
Матриця коефіцієнтів. Частотний критерій Найквіста. Запас сталості за 
амплітудою та за фазою Оцінка сталості за допомогою логарифмічних 
частотних характеристик розімкненої системи. 

Швидкодія. Оцінка швидкодії і запасу сталості за перехідною 
характеристикою. Перерегулювання. Оцінка швидкодії і запасу сталості 
кореневими методами. Діаграма якості у часовій площині. Затухання за 
період, ступінь сталості. Діаграма якості на комплексній площині. 

Оцінки точності. Визначення точності. Еволюція помилки системи у 
часі. Статичні та астатичні системи. Оцінка точності при статичному 
режимі роботи, режимі руху з постійною швидкістю, з постійним 
прискоренням. Добротність систем за швидкістю, за прискоренням. 
Режим руху за гармонічним законом. Оцінка точності за ЛАЧХ системи. 
Пряма і зворотна задачі оцінки точності. Коефіцієнти помилки. 

Методи оцінки якості складних систем. Загальний підхід до оцінки 
якості. Оцінка якості електромеханічних систем. Комплексна оцінка 
якості гідромеханічних систем. Комплексна оцінка якості систем 
автоматичної стабілізації сили різання при точінні. 

Методи оцінки якості технологічних обробляючих систем. Визначення 
основних показників якості ТОС. Основні критерії оцінки якості. Оцінка 
якості ТОС оброблення деталей різанням. Методи підвищення якості ТОС.  

Тема 7 Основи 
синтезу систем. 

Загальні принципи підвищення якості систем. Забезпечення вимог якості 
при проектуванні. Загальні принципи проектування. Системи 
автоматизованого проектування. Загальна структура і алгоритм САПР. 
Загальні методи підвищення якості: підвищення та забезпечення сталості, 
точності, швидкодії. 

Методи підвищення точності. Збільшення коефіцієнту передачі прямого 
ланцюга регулювання. Підвищення порядку астатизму. Ізодромні пристрої 
та ПІ-регулятори. Регулювання за похідними від помилки. ПД-регулятори. 
Інваріантність і комбіноване управління. Застосування неодиничного 
зворотного зв’язку. 



Забезпечення вимог до сталості і швидкодії системи. Методи 
підвищення сталості. Елементи, що коректують. Послідовні, паралельні 
елементи, що коректують. Елементи, що коректують, у вигляді місцевих 
зворотних зв’язків. Синтез послідовних зворотних зв’язків. Синтез 
послідовних елементів, що коректують, за ЛАЧХ розімкненої системи. 

Методи забезпечення вимог якості складних систем. Забезпечення 
області сталих значень параметрів приводу. Механічні порівняльні 
пристрої. Частотний метод аналізу якості і синтезу систем. Номограми 
Хола для амплітуд і для фаз. Розв’язання задачі синтезу на плані 
Найквіста. Визначення коефіцієнта передачі САУ за допомогою номограми 
Блека. 

Методи забезпечення вимог якості технологічних обробляючих систем. 
Основні методи управління за часом надходження інформації, що 
використовується. Управління за апріорною інформацією. Методика 
проектування управління при обробленні на верстатах з ЧПУ. 

 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

4.  Підготовка до аудиторних занять 32 

5.  Виконання МКР 8 

6.  Підготовка до заліку 8 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено оцінювати 

присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі нараховувати 

заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали нараховують за 

відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні види 

навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (електронна пошта, переписка  у соц. 

мережах тощо) необхідно дотримуватись загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути 

ввічливим та обмежувати спілкування робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 



Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

-  захисту лабораторних робіт; 

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

Відповіді на заліку оцінюється у 30 балів.  

Робота на лабораторних заняттях (максимум 50 балів):  

– активна творча робота – 5 бал;  

Виконання лабораторних робіт:  

– якісно виконана лабораторна робота  – 10 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 8 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 20 балів;  

– роботу виконано нераціонально  – 18 балів;  

– роботу виконано з несуттєвими недоліками – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів і одну задачу.  

Критерії оцінювання заліку:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету та повний розв’язок задачі, а також на додаткові 

питання, чітке визначення всіх понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів автоматичного 

управління: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклади  запитань залікової роботи 

1. Система з самоналаштуванням структури. 

2. Адаптивні системи. 

3. Перетворення Лапласа. 

4. Лінеаризувати залежність складової Pz сили різання при точінні від параметрів, що 

управляються: глибини H, подачі S та швидкості V різання в області режиму роботи, що 

встановився, який характеризується наступними даними: глибина різання H0=1,1мм, подача 

S0=0,25мм/об  швидкість різання  V0=200м/хв. Оцінити точність лінеаризації при відхиленнях 

параметрів, що управляються, від режиму роботи, що встановився: dH=0,25мм, 

dS=0,15мм/об, dV=25м/хв. 

•  можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за 

відповідною тематикою; 

• можливість зарахування статей, виданих за кордоном. 
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Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, 6 семестр 
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Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

6. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Електрогідропривод мехатронних систем» (далі ЕГПМС) 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 
«Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 
задачі проєктування гідроприводів і гідравлічних систем для технічних об’єктів, - виконувати 
розрахунки гідравлічних систем, - виконувати вибір електрогідравлічного обладння для 
забезпечення параметрів гідросистем та агрегатів, - оформлювати конструкторську 
документацію до проектів .  
Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії електрогідравлічних систем, керування 
гідравлічними приводами і апаратами за допомогою електрорелейних схем із застосуванням 
програмованих логічних контролерів, конструкція і принцип роботи електрогідравлічних 
апаратів, складання і налагодження електрогідравлічних схем. Ці питання в даному курсі 
розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і 
економічних аспектів машинобудівної галузі. 
 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 
об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 
технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 
механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 
експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

https://mbox2.i.ua/compose/1064437588/?cto=nLmyuJuyaXOciIm7vrGeqNCjypt9WaV8y7yfodCmq8XJrbuTq57OYayx0Vk%3D


Знання: знати принципи роботи електрогідравлічних апаратів; методи розрахунку гідравлічних 
приводів механічних систем; принципи розрахунку гідравлічних ліній і вибір гідроапаратів з 
електричним керуванням; принципи роботи і призначення сенсорів і датчиків електрогідравлічних 
систем; принцип дії і призначення електричних і електронних компонентів мехатронних систем 
на базі гідроприводу.     

Уміння: застосовувати методики та методи розрахунку і вибору гідравлічного та 
електрогідравлічного обладнання для мехатронних систем до вимог та особливостей 
машинобудівної галузі.  

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 
конкретних задач автоматизації в машинобудуванні; проводити оцінку ефективності 
гідравлічних систем; обирати раціональні технічні засоби відповідно до конкретних практичних 
задач з врахуванням об’єкту автоматизації; складати, налагоджувати, корегувати системи з 
електрорелейними, електронними і гідравлічними пристроями.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 
«Гідро- і пневмодвигуни мехатронних систем», «Механіка матеріалів і конструкцій»,  «Синтез 
дискретних системи керування», «Основи  конструювання та проектування» 
Результати вивчення дисципліни «Електрогідропривод мехатронних систем» є корисними для 
вивчення дисциплін: «Основи гідроавтоматики», «Роботи і маніпулятори в машинобудуванні», 
«Електрогідроавтоматика мехатронних систем», «Проектування агрегатів автоматизованих 
механічних систем», «Комп’ютерне моделювання систем мехатроніки і робототехніки». 

 Зміст навчальної дисципліни  

1. Основні компоненти електрогідравлічних систем 
2. Робочі рідини гідравлічних систем і вимоги до них 
3. Принципи побудови гідравлічних і електричних схем електрогідравлічних систем 
4. Конструкція гідравлічних циліндрів. Основи розрахунків.  
5. Елементи керування гідравлічними приводами. Принцип роботи і конструкція 
6. Розрахунок гідравлічних систем. Вибір обладнання 
7. Електричні компоненти гідроситем. Керування гідроприводом і контроль 
8. Електронні компоненти електрогідравлічних систем.  
9. Оцінка енергоефективності електрогідроприводу 
10. Особливості функціонування і експлуатації електрогідравлічних систем 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 
Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Функціональні модулі систем мехатроніки з пневматичними, електромеханічними та 
гідравлічними виконавчими пристроями [Електронний ресурс]:навч. Посіб / О.П. Губарев, 
О.С. Ганпанцурова, К.О. Бєліков, А.М. Муращенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 
текстові дані (1 файл: 14,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 104 с. 

3. Губарев А.П. Дискретно-логическое управление в системах гидропневмоавтоматики: 
Учебное пособие.- К.: ИСМО, 1997.- 224с.  

4. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Мехатроніка: Циклічно-модульний підхід до вирішення 
практичних задач автоматизації.- Київ: НТУУ«КПІ».- ВАТ ―Білоцерківська друкарня‖, 
2016, 160с.  

5. Черкашенко М.В. Основы гидропневмоавтоматики.-Х.: НТУ «ХПИ», 2010.- 80 с. 
Додаткові інформаційні ресурси 
1. Бурєнніков Ю.А. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник 

/Ю.А.Бурєнніков, І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 
2. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С.  “Дискретні системи керування 

гідропневмоавтоматики” (частина 4 Пропорційна гідравліка) Методичні вказівки до 
лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 
Київ: НТУУ«КПІ».- Вид. Біла Церква: ВАТ “Білоцерківська друкарня”.- 2009.- 56с.  

3. Губарев О.П., Левченко О.В., Ганпанцурова О.С. “Дискретні системи керування 
гідропневмоавтоматики” (частина 1 - Пневмоавтоматика) Методичні вказівки до 

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03798?func=service&doc_number=000332956&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03800?func=service&doc_number=000332956&line_number=0013&service_type=TAG%22);


лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 
Київ: НТУУ»КПІ».- Вид. Біла Церква: “БК Нафтохім-Аваль”.- 2007.- 52с. 

4. Пашков Е.В., Осинский Ю.А., Четверкин А.А. Электропневмоавтоматика в про-
изводственных процессах.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003.- 496с. 

5. Черкашенко М.В. Синтез минимальных схем гидропневмоагрегатов/Под ред. Д.т.н., Вурье 
Б.А. – М.: Пневмогидромашины.- 213.- 265 с.Х.:НТУ «ХПИ».- Харьков : «Диса плюс» 2016.- 
256 с. 

6. Черкашенко М.В., Вурье Б.А. Теория построения схем гидропневмоагрегатов.- Х.:НТУ 
«ХПИ».- Харьков : «Диса плюс» 2016.- 256 с. 

7. Didactic systems: Fluidprax, Hydraulik, Elektrik/Elektronik.-Bosch Rexroth AG.-
ErbachOdenwald.-2002.-128 S. 

8. Elektrohydraulik: elektrische Steuerungen fur Hydraulik.- Ruksaldruk, Berlin: Beuth.-1990.-90 S. 
9. Proportional Hydraulics. Workbook Basic Level/ D. Scholz, A. Zimmermann, Festo Didactic 

GmbH&Co, OCKER Ingenieurbüro, Denkendorf 1998, 352 S. 
 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 
опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування 
дискретних систем керування гідро- і пневмоприводами; 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Основні компоненти електрогідравлічних систем 
2.  Робочі рідини гідравлічних систем. Основні характеристики і вимоги до робочих рідин. 

Фільтри  

3.  Принципи побудови гідравлічних і електрогідравлічних систем. Умовні позначення 
елементів. Вимоги до оформлення принципових схем 

4.  Основні елементи конструкції гідроциліндрів  

5.  Визначення параметрів гідроциліндрів. Розрахунок зусилля і швидкості переміщення та 
фактори впливу на них.  

6.  Дроселі і регулятори потоку 

7.  Розподільники електрогідравлічні. Принцип роботи, конструкція, конфігурація, 
призначення в системах. 

8.  Клапани гідравлічних систем. Принцип роботи, конструкція, конфігурація, призначення в 
системах. 

9.  Динаміка гідроциліндра. Синхронізація гідроциліндрів 
10.  Електричні компоненти електрогідросистем. Електромагніти гідравлічних апаратів 

11.  Датчики гідравлічних систем. Принципи роботи і призначення 
12.  Електронне і електричне керування роботою гідроприводу 

13.  Насосні станції гідросистем 
14.  Електропривод насосних станцій. Системи керування електроприводом насосних станцій 
15.  Оцінка потужності і ККД гідросистем. LS-системи 

16.  Функціонування і експлуатація електрогідравлічних систем 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Підготовка до МКР 8 

3.  Підготовка до заліку 10 



Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 
Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 
 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 60 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 40 балів.  
Відповіді на лекціях під час кожного експрес-контролю оцінюються у 1 бал (максимум 36 балів).  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 24 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 22 бали;  
– роботу виконано за надлишковим варіантом – 20 балів;  
– роботу виконано з непринциповими недоліками – 18 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 14 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала (максимум 2 бали).  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  



Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння принципу дії і керування 
електрогідроприводу: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Описати принцип роботи і призначення 4/3-розподільника з електричним керуванням і 

розвантаженим середнім положенням (схема додається). 
2. Скласти принципову схему диференційного підключення циліндра. Керування 

розподільником електричне з пілотним клапаном. Контроль положення штока – лінійний 
датчик положення. 

3. Розрахувати зусилля, яке розвиває циліндр з параметрами D/d, якщо на переливному 
клапані налаштовано тиск p_max. Криві витратних характеристик клапану і 
розподільника додаються. Швидкість переміщення штока = v. Робочий тиск і витрата 
насоса складають p_nom i Q_nom. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Електрогідропривод мехатронних 
систем 
Складено:  
доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ганпанцуровою Оксаною 
Сергіївною 
старшим викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Бєліковим Костянтином 
Олександровичем 
Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Програма навчальної дисципліни 

1.Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Об’ємний гідропривод» (далі ОГП) складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

- Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати 

практичні задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом створення, налагодження, 

експлуатації та модернізації гідравлічних систем приводів із комбінуванням з засобами 

електрорелейної техніки та гідроавтоматики для технічних об’єктів різного призначення, - 

розробляти, конструювати та проектувати гідравлічні апарати та виконавчі пристрої - 

виконувати модернізацію та реінжиніринг систем гідроприводу на основі новітніх розробок та 

підходів до створення автоматизованих об’єктів з використанням засобів гідроприводу з 

розширеними функціональними можливостями.  

Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії, керування та контролю обємного 

гідравлічного приводу, є гідравлічний привод об’ємного типу у об’єктах експлуатаційного та 

виробничого призначення в різних галузях промисловості, складання та налагодження систем та 

пристроїв машинобудівного, модернізація систем гідроприводу автоматизованих об’єктів. Ці 

питання в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з 

технічних, технологічних і економічних аспектів машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

https://mbox2.i.ua/compose/1064437588/?cto=nLmyuJuyaXOciIm7vrGeqNCjypt9WaV8y7yfodCmq8XJrbuTq57OYayx0Vk%3D
mailto:belikivka@gmail.com
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244


конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати основні принципи функціонування, будови та проектування конструкцій 

гідравлічних апаратів систем приводів; методи проектування і модернізації ефективних за 

експлуатаційними показниками систем керування гідроприводами; типові розв’язки практичних 

задач розрахунку систем та конструювання пристроїв, що стоять перед інженером-

розробником гідроприводів.  

Уміння: застосовувати методики, методи та інструментальні засоби проектування та 

розрахунку конструкцій гідравлічних апаратів, виконавчих пристроїв та їх складових; проводити 

гідравлічний та тепловий розрахунки гідравлічної системи; виконувати опис складу і роботи 

системи приводів; підібирати елементний склад системи в залежності від умов експлуатації 

приводу; розробляти логіку взаємодії виконавчих пристроїв; складати схеми гідравлічних 

апаратних засобів керування та електрорелейних схем систем керування і узгоджувати їх 

взаємодію; виконувати складання, налагодження та діагностику гідравлічної системи  приводів 

та ввести її в експлуатацію.  

Досвід: вибору та використання методик та технічних засобів при проектуванні систем 

гідроприводу, практичної роботи із визначення робочих характеристик гідроапаратів та 

виконавчих пристроїв; розробки та розрахунку циклових систем гідроприводів на комплекті 

завдань, наближених до практичних потреб; оволодіння первинними знаннями та навичками 

побудови багаторежимних автоматизованих дискретних систем керування приводів технічних 

об’єктів різноманітного призначення. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Об’ємні гідро- і пневмомашини», «Машинобудівна гідравліка», «Деталі машин», «Дискретні 

системи керування виконавчими пристроями». 

Результати вивчення дисципліни «Об’ємний гідропривод» є корисними для подальшого вивчення 

дисциплін: «Мобільна гідравліка», «Машинобудівна гідроавтоматика», «Проектування гідро і 

пневмоприводів».  

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Загальні відомості і принцип дії об’ємного гідроприводу 

Тема 1.1. Загальні відомості і принципи дії об’ємного гідроприводу. 

Тема 1.2. Робочі рідини гідроприводів. Втрати тиску і витрата робочої рідини 

Розділ 2. Об’ємні насоси і гідродвигуни. 

Тема 2.1. Насоси і гідродвигуни. 

Тема 2.2. Гідродвигуни з прямолінійним рухом вихідної ланки 

Тема 2.3. Гідродвигуни з поворотним рухом вихідної ланки 

Розділ 3. Спрямовуюча та регулююча гідроапаратура 

Тема 3.1. Запірно-регулюючі пристрої гідроапаратів. 

Тема 3.2. Спрямовуючі гідроапарати. 

Тема 3.3. Регулюючі гідроапарати. 

Тема 3.4. Гідроапарати управління витратою робочої рідини 

Тема 3.5. Гідроапарати управління тиском робочої рідини 

Розділ 4. Управління об’ємними гідроприводами. 

Тема 4.1. Регулювання швидкості робочих органів. 

Тема 4.2. Регулювання зусилля робочих органів. 

Тема 4.3. Гідроприводи з автоматичним керуванням. 

Тема 4.4. Приводи, що виконують необхідний закон руху. 

Розділ 5. Допоміжні гідроагрегати. 

Тема 5.1. Кондиціонери робочих рідин. 

Тема 5.2. Гідроємності і гідроакумулятори. Гідролінії. 

Тема 5.3. Герметизація з’єднань.  

Тема 5.4. Пристрої живлення та забезпечення теплового режиму гідросистем. 



Методичні рекомендації 

Програма складена для денної форми навчання. Для успішного засвоєння курсу слід передбачити 

тісний взаємозв’язок всіх видів занять  – лекційних, самостійної роботи та лабораторних. 

Теоретичний матеріал, викладений на лекційних заняттях, є основою для вирішення практичних 

інженерних завдань, що виконуються під час лабораторних/практичних завдань на 

спеціалізованому дидактичному обладнанні фірми ФЕСТО та під час виконання розрахунково-

графічної роботи. За час навчання студент виконує лабораторні роботи з гідравлічним 

обладнанням БошРексрот, розробляє принципові та монтажні схеми для вирішення задач 

автоматизації різного рівня складності. Це дозволяє поглибити знання з кожної теми. З метою 

вивчення дисципліни під час самостійної роботи та  лабораторних  занять  необхідно 

використовувати  підручники, посібники, електронний конспект лекцій та практикувати навички 

розв’язування реальних задач на дидактичному обладнанні. Проведення індивідуального 

консультування відбувається протягом курсу навчання.  

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Абрамов  Е.И.,  Колесниченко  К.А.,  Маслов  В.Т.  Элементы гидропривода: Справочник. - 

Киев: Техника, 1977. - 322 с.  

3. Башта Т. М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : Учебник для 

машиностроительных вузов; 2-е изд., перераб. / Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и 

др. –– М. : Машиностроение, 1982. – 423 с. 

4. Функціональні модулі систем мехатроніки з пневматичними, електромеханічними та 

гідравлічними виконавчими пристроями [Електронний ресурс]:навч. Посіб / О.П. Губарев, 

О.С. Ганпанцурова, К.О. Бєліков, А.М. Муращенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 

текстові дані (1 файл: 14,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 104 с. 

5. Марутов  В.А.,  Павловский  С.А.  Гидроцилиндры. -  М.: Машиностроение, 1966. - 172 с.  

6. Экснер Х. Гидропривод. Основы и компоненты / Экснер Х., Фрейтаг Р., Гайс Х., Ланг Р. и 

др. // Бош Рексрот АГ, Эрбах, Германия, 2003. -  323 с.  

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Башта  Т.М.  Машиностроительная  гидравлика.  Справочное  пособие. - М.: 

Машиностроение, 1971. - 672 с.  

2. Башта  Т.М.  Объемные  насосы  и  гидравлические  двигатели гидросистем. - М., 

Машиностроение, 1974, - 606 с.  

3. Башта Т. М., Зайченко И. З., Ермаков В. В., Хаймович Е. М. Объёмные гидравлические  

приводы /  Под  ред.  Т.  М.  Башты. — М.:  Машиностроение, 1969. — 628 с.  

4. Богданович  Л.Б.  Гидравлические  приводы. -  Киев:  Вища  школа, 1980. - 232 с.  

5. Гідроприводи  та  гідропневмоавтоматика:  Підручник /В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. 

Б. Струтинський та ін. За ред.  В. О. Федорця. — К: Вища школа — 1995. - 463 с.   

6. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Мехатроніка: Циклічно-модульний підхід до вирішення 

практичних задач автоматизації.- Київ: НТУУ«КПІ».- ВАТ ―Білоцерківська друкарня‖, 

2016, 160с.  

7. Губарев А.П. Дискретно-логическое управление в системах гидропневмоавтоматики: 

Учебное пособие.- К.: ИСМО, 1997.- 224с.  

8. Свешников  В.К.  Гидрооборудование:  Международный  справочник. – ИЦ «Техинформ» 

МАИ, 2001 – 2003 (3 тома).   

9. Свешников  В.К.,  Усов  А.А.  Станочные  гидроприводы:  Справочник. - Машиностроение, 

1988. - 512 с.  

10. Шмитт  А.  Учебный  курс  гидравлики.  Двухлинейные  встроенные клапаны (т.4) /  А.  

Шмитт //  Маннесманн  Рексрот  ГмбХ,  Лор-на-Майне, Германия, 2000. – 148 с.  

11. Шмитт  А.  Учебный  курс  гидравлики.  Пособие  по  гидравлике (т.1) / А.  Шмитт //  

Маннесманн  Рексрот  ГмбХ,  Лор-на-Майне,  Германия, 2000. – 226 с. 



рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі джерела разом, не є достатнім для опанування дисципліни без 

виконання комплекту завдань до модульної контрольної роботи,  самостійного розв’язання 

типових задач розробки схем та конструкцій і виконання індивідуальних завдань. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Загальні відомості і принципи дії об’ємного гідроприводу 

Література: 2, 3, 6, доп 2 – 5 

2.  Робочі рідини гідроприводів. Втрати тиску і витрата робочої рідини 

Література: 1 (вступ, розд. 1), 2, доп 11.   

3.  Насоси і гідродвигуни  

Література: 2, 3, 6, доп. 2, 8, 9, [каталоги виробників]. 

4.  Гідродвигуни з прямолінійним рухом вихідної ланки  

Література: 2, 5, доп. 4, 5  

5.  Гідродвигуни з поворотним рухом вихідної ланки  

Література: 2, 3, 5, доп. 4, 5 

6.  Запірно-регулюючі пристрої гідроапаратів  

Література: 1, 2, доп. 1, 8, [каталоги виробників]. 

7.  Спрямовуючі гідроапарати  

Література: 2, 4, доп. 6, 8, 9 , [каталоги виробників]. 

8.  Регулюючі гідроапарати. 

Література: 2, 6, доп. 1, 8, 9, [каталоги виробників]. 

9.  Гідроапарати управління витратою робочої рідини  

Література: 2, 3, 4, доп 8, 9 

10.  Гідроапарати управління тиском робочої рідини  

Література: 2. 3, 4, доп. 3, 4, 5, 8, [каталоги виробників]. 

11.  Регулювання швидкості робочих органів  

Література: 2, 3, доп. 3, 4, 5, 9 

12.  Регулювання зусилля робочих органів  

Література: 3, 4, доп. 4, 5.   

13.  Гідроприводи з автоматичним керуванням  

Література: 1 (розділ 6), 4, доп. 5, 6, 7  

14.  Приводи, що виконують необхідний закон руху  

Література: 3, 4, 6, доп. 5 

15.  Кондиціонери робочих рідин  

Література: 3, 6, доп. 3, 4, 5  

16.  Гідроємності і гідроакумулятори. Гідролінії. 

Література: 2, 3, 6, доп. 3, 4, 9 

17.  Герметизація з’єднань. 

 Література: 2, 3, 5, доп. 5 

18.  Пристрої живлення та забезпечення теплового режиму гідросистем  

Література: 1, 3, 6, доп. 2, 3   

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 32 

2.  Виконання МКР 8 

3.  Підготовка до заліку 8 



Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР); 

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на аудиторних заняттях (максимум 48 балів):  

– виконане індивідуальне практичне завдання – 3 бали;  

– активна творча робота – 1,5 бали;  

– плідна робота – 0,5 бала; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 22 бали;  

– повністю виконана робота – 19 балів;  



– роботу виконано з незначними недоліками – 16 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 13 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в гідроприводі: 15-

20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• можливе зарахування сертифікатів проходження літньої школи «Мехатроніка в 

машинобудуванні» за 3 лабораторних роботи. 

• можливе відпрацювання 20% лабораторних робіт під час роботи асистентом команди 2-

го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Мехатроніка в машинобудуванні». 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Об’ємний гідропривод 

Складено:  

 

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ганпанцуровою Оксаною 

Сергіївною 

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Губаревим Олександром 

Павловичем 

 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ГІДРОПРИВОД ПТМ (ГПТМ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., ст. викл. Костюк Дмитро Вікторович kostiukdv@ukr.net  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

Програма навчальної дисципліни 

7. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Гідропривод ПТМ» (далі ГПТМ) складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 

задачі проектування  технічних об’єктів шляхом створення дискретних систем керування, - 

виконувати модернізацію та реінжиніринг мехатронних систем на основі новітніх розробок та 

підходів до створення автоматизованих об’єктів гідропневмоавтоматики і мехатроніки зі 

складними алгоритмами експлуатації.  

Предметом навчальної дисципліни є: Основні принципи гідравліки та гідроприводу, принцип 

роботи гідравлічного обладнання, що використовується в гідравлічному приводі підйомно-

транспортних машин. Конструкції і розрахунок основних параметрів гідравлічних приводів 

підйомно-транспортних машин. Схемні рішення гідроприводів, що застосовуються в ПТМ. 

Особливості роботи гідравлічних приводів в підйомно-транспортних машинах. Особливості 

експлуатації гідроприводу ПТМ 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: вивчити основні принципи функціонування гідроприводів, розумінню та розробці 

гідравлічних схем підйомно-транспортних машин, основні принципи вибору обладнання для 

забезпечення ефективної та надійної роботи гідроприводів 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132


Уміння: застосовувати методики та методи проектування гідроприводу ПТМ відповідно до 

вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати спеціальні методи при виборі 

схемних рішень та виборі обладнання для систем гідроприводу ПТМ. 

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 

конкретних задач створення ПТМ з гідравлічним приводом; проектувати гідравлічні схеми та 

розраховувати основні параметри та характеристики гідроприводу підйомно-транспортних 

машин. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Будівельна механіка і металеві конструкції ПТМ» , «Механіка рідини і газу», «Математика», 

«Фізика», «Теорія машин та механізмів», «Деталі машин».  

Результати вивчення дисципліни «Гідропривод ПТМ» є корисними для подальшого вивчення 

дисциплін: «Транспортувальні машини», «Робототехніка логістичних систем», «Експлуатація і 

обслуговування підйомно-транспортних машин».  

3. Зміст навчальної дисципліни  

37. Основи гідравліки та гідромеханіки 

38. Загальні питання гідроприводу, функціонування та обладнання, що застосовується 

39. Робочі рідини, що застосовуються в гідроприводі ПТМ 

40. Огляд конструктивних рішень окремих зразків обладнання ПТМ 

41. Типові схеми об'ємного гідроприводу ПТМ 

42. Основні показники якості та вимоги до якості гідроприводів 

43. Загальні питання проектування гідроприводу механізмів ПТМ 

44. Загальні питання розробки принципової схеми гідроприводу 

45. Загальні вимоги до побудови схем гідроприводів ПТМ 

46. Методики розрахунку та проектування гідроприводів ПТМ 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Бурєнніков Ю.А. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник 

/Ю.А.Бурєнніков, І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 

3. Григоров О. В. Гідравлічний привід підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх 

машин : навч. посібник / О. В. Григоров ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – 

Харків : НТУ "ХПІ", 2003. – 264 с. 

4. Аврунин Г. А. Эксплуатация гидравлического оборудования строительных и дорожных 

машин : учеб. пособие для студентов ВУЗ / Г. А. Аврунин, И. Г. Кириченко, В. Б. 

Самородов; Харьков. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харьков, 2013. - 435 c. - Библиогр.: с. 

412-425 - рус. 

5. Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та логістичних комплексів 

: монографія / О. В. Григоров [та ін.] ; ред. О. В. Григоров ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 352 с. 

6. Лагерев А.В. Проектирование насосных гидроприводов подъемно-транспортной техники. 

Учебное пособие. — Брянск: БГТУ, 2006. — 232 с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Черкашенко М.В. Основы гидропневмоавтоматики.-Х.: НТУ «ХПИ», 2010.- 80 с. 

2. Черкашенко М.В. Синтез минимальных схем гидропневмоагрегатов/Под ред. Д.т.н., Вурье 

Б.А. – М.: Пневмогидромашины.- 213.- 265 с.Х.:НТУ «ХПИ».- Харьков : «Диса плюс» 2016.- 

256 с. 

3. Черкашенко М.В., Вурье Б.А. Теория построения схем гидропневмоагрегатов.- Х.:НТУ 

«ХПИ».- Харьков : «Диса плюс» 2016.- 256 с. 

4. Didactic systems: Fluidprax, Hydraulik, Elektrik/Elektronik.-Bosch Rexroth AG.-

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03798?func=service&doc_number=000332956&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03800?func=service&doc_number=000332956&line_number=0013&service_type=TAG%22);


ErbachOdenwald.-2002.-128 S. 

5. Proportional Hydraulics. Workbook Basic Level/ D. Scholz, A. Zimmermann, Festo Didactic 

GmbH&Co, OCKER Ingenieurbüro, Denkendorf 1998, 352 S. 

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування 

дискретних систем керування гідро- і пневмоприводами; 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Основи гідравліки та гідромеханіки 

Література: 1  

2.  Загальні питання гідроприводу, функціонування та обладнання, що застосовується 

Література: 1,2 дод. 1-5 

3.  Робочі рідини, що застосовуються в гідроприводі ПТМ 

Література: 1,2 дод. 1-5 

4.  Огляд конструктивних рішень окремих зразків обладнання ПТМ 

Література: 3-6, дод. 1-5 

5.  Типові схеми об'ємного гідроприводу ПТМ 

Література: 3-6, дод. 1-5 

6.  Основні показники якості та вимоги до якості гідроприводів 

Література: 3-6, дод. 1-5 

7.  Загальні питання проектування гідроприводу механізмів ПТМ 

Література: 3-6, дод. 1-5 

8.  Загальні питання розробки принципової схеми гідроприводу 

Література: 3-6, дод. 1-5 

9.  Загальні вимоги до побудови схем гідроприводів ПТМ 

Література: 3-6, дод. 1-5 

10.  Методики розрахунку та проектування гідроприводів ПТМ 

Література: 3-6, дод. 1-5 

 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 28 

2.  Виконання МКР 12 

3.  Підготовка до заліку 8 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  



˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань та тестів на лекціях;  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Експрес-опитування та тести на заняттях (максимум 56 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

– повні відповіді на тест – 3 бали.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 14 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 



На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і характеристик, розуміння принципів дії та 

особливостей процесів в гідроприводі ПТМ: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

1. Принцип дії запобіжних клапанів та їх застосування в гідроприводі ПТМ 

2. Які функції виконує робоча рідина в гідравлічному приводі 

3. Назвіть основні етапи проектування гідродвигунів.  

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Гідропривод ПТМ 

Складено:  

Ст викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Костюком Дмитром Вікторовичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ЕЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОД (ЕПП)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., , доцент, Левченко Олег Васильович, tudasuda@ua.fm 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=6112 

 

Програма навчальної дисципліни 

8. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Електропневмопривод» (далі ЕПП) складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 
спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 
задачі систем електропневмоприводу, - виконувати модернізацію та реінжиніринг мехатронних 
систем на основі новітніх розробок та підходів до створення автоматизованих об’єктів 
гідропневмоавтоматики і мехатроніки зі складними алгоритмами експлуатації.  
Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії систем пневмоприводу з електрорелейним 
керуванням, автоматизація технічних об’єктів засобами електропневмоприводу та 
електрорелейних схем, складання та налагодження прототипів систем керування, модернізація 
систем керування. Ці питання в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних 
вимог до знань з технічних, технологічних і економічних аспектів машинобудівної галузі. 
 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 
об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 
технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 
механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 
експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 
Знання: знати основні підходи керування в вирбничих системах; методи синтезу, технічні 
засоби керування в промислових системах електропневмоприводу.  
Уміння: застосовувати методики та методи проектування систем електропневмоприводу 
відповідно до вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати спеціальні методи 
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при створенні пневматичних та гідравлічних систем керування в задачах автоматизації об’єктів 
машинобудування.  
Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 
конкретних задач застосування електропневмоприводу в машинобудуванні; проводити оцінку 
ефективності систем керування електропневмоприводу; обирати раціональні технічні засоби 
відповідно до конкретних практичних задач; складати, налагоджувати, корегувати системи 
керування машин та систем з пневматичними і  електрорелейними пристроями.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 
«Синтез дискретних систем  керування», «Гідро- і пневмодвигуни мехатронних систем», «Деталі 
машин», , «Основи конструювання і проектування». 
Результати вивчення дисципліни «Електропневмопривод» є корисними для вивчення дисциплін: 
«Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем». «Роботи і маніпулятори в 
машинобудуванні», «Математичне моделювання і проектування фізично різнорідних систем».  

Зміст навчальної дисципліни  

1. Напрямки застосування електропневмоприводу.  
2. Загальні відомості про склад та призначення систем електропневмоприводу.  
3. Принципи реалізації логічної послідовності роботи електропневмоприводу.  
4. Розробка логіки роботи електропневмоприводу з використанням таблиць стану системи.  
5. Розробка логіки роботи електропневмоприводу з використанням крокових діаграм.  
6. Розробка логіки роботи електропневмоприводу з використанням GRAFCET. 
7.  Розробка логіки роботи електропневмоприводу з використанням функціональних графів.  
8. Електропневмопривід з контролем по положенню робочого органу виконавчих пристроїв.  
9. Реалізація електропневмоприводу з використанням контролю по зусиллю на робочому органі 

виконавчого пристрою.  
10. Реалізація електропневмоприводу з використанням контролю по тиску.  
11. Контроль по часу в електропневмоприводі з виконавчими пристроями обертального руху.  
12. Класи логічної складності систем електропневмоприводу.  
13. Логічно-невизначені системи електропневмоприводу.  
14. Основи проектування та вибору обладнання систем електропневмоприводу. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 
Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Ölhydraulik, Handbuch der hydraulischen Antriebe und Steuerungen, Dietmar Findeisen, 
Siegfried Helduser,6. Auflage,©Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015, DOI 10.1007/978-3-
642-54909-0 

3. Synthesis of discrete drives control systems, M. Cherkashenko, Hydraulic machines and 
hydrounits 1322 (46), 4-9 

4. Hydraulik, Grundlagen, Komponenten, Systeme, Dieter Will, Norbert Gebhardt, 6. Auflage, © 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, DOI 10.1007/978-3-662-44402-3 

5. Mobile equipment hydraulics: a systems and troubleshooting approach, Ben Watson, © 2011 
Delmar, Cengage Learning 

6. Synthesis of control schemes for hydroficated automation objects.- GmbH & Co. KG. Printed in 
Germany, 2018 Y. Sokol, M. Cherkashenko, etc 

7. Lisa Guana, Guangnan Chenb Pumping Systems: Design and Energy Efficiency / Encyclopedia of 
Energy Engineering and Technology, Second Edition, 2015. 

Додаткові інформаційні ресурси 
1. Parr Andrew. Hydraulics and Pneumatics: A Technician's and Engineer's Guide, Publisher: 

Butterworth-Heinemann Ltd, 2011. 
2. Elliott Brian. Compressed Air Operations Manual, McGraw-Hill Education, 2006. 
3. Wu, P., Lai, Z., Wu, D., Wang, L. (2014). “Optimization Research of Parallel Pump System for 

Improving Energy Efficiency”. Journal of Water Resources Planning and Management, DOI: 
10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000493. 

4. Miller, R., Liberi, T., Scioscia, J. Analyzing Pump Energy through Hydraulic Modeling / Pipelines 
2015. pp. 869-877. 

5. Peña, Oscar R., Leamy, Michael J. An efficient architecture for energy recovery in hydraulic 
elevators / International Journal of Fluid Power, Vol. 16, no. 2, 2015. pp. 83-98. 



https://doi.org/10.1080/14399776.2015.1055991  
6. Subramanya K., Fluid Mechanics and Hydraulic Machines: Problems and Solutions, Paperback – 

26 July 2010. 
7. Bin Zhang, Jien Ma, Analysis of the flow dynamics characteristics of an axial piston pump based 

on the computational fluid dynamics method, Engineering Applications of Computational Fluid 
Mechanics, Volume 11, 2017 - Issue 1 

8. Helduser, S.: Grundlagen elektrohydraulischer Antriebe und Steuerungen, 1. Aufl. Vereinigte 
Fachverlage, Mainz (2013). ISBN 978-3-7830-0387-1 

9. Scherf, H.E.: Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme (mit Matlab- und Simulink-
Beispielen). Oldenbourg Verlag, München,Wien (2003) 

10. Egeland, O., Gravdahl, J.T.: Modeling and Simulation for Automatic Control. Marine 
Cybernetics, Trondheim, Norway (2002) 

рекомендації та роз’яснення: 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування 
дискретних систем керування гідро- і пневмоприводами; 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
1.  Напрямки застосування електропневмоприводу.   

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3 (вступ, розд.1,2),5доп  (с. 8 – 22), 8 – 11 доп.  

2.  Загальні відомості про склад та призначення систем електропневмоприводу. 
Література: 1 (вступ, розд. 4), 3 (вступ, розд.1,2) 

3.  Принципи реалізації логічної послідовності роботи електропневмоприводу.  
Література: доп. 8-11[каталоги виробників]. 

4.  Розробка логіки роботи електропневмоприводу з використанням таблиць стану 
системи.  
 Література: 3 розд.4), 5 доп. (с. 3 – 26) 

5.  Розробка логіки роботи електропневмоприводу з використанням крокових діаграм. 
Література: 1 (розд 4), 3 (розд.2) 

6.  Розробка логіки роботи електропневмоприводу з використанням GRAFCET. 
Література: 3 (розд.2)4 доп.  

7.  Розробка логіки роботи електропневмоприводу з використанням функціональних графів.  
Література: 1 (розд 5), 3 (розд.2), 5 

8.  Електропневмопривід з контролем по положенню робочого органу виконавчих пристроїв.  
Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

9.  Реалізація електропневмоприводу з використанням контролю по зусиллю на робочому 
органі виконавчого пристрою.  
Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

10.  Реалізація електропневмоприводу з використанням контролю по тиску.  
Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

11.  Контроль по часу в електропневмоприводі з виконавчими пристроями обертального руху.  
Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

12.  Класи логічної складності систем електропневмоприводу.  
Література: 3 (розд.2,3,4) 

13.  Логічно-невизначені системи електропневмоприводу.  
Література: 1 (вступ, розд 5,6), 3 (розд.2), 4 

14.  Основи проектування та вибору обладнання систем електропневмоприводу. 
Література: 3 (розд.2, 4) 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Виконання РГР 10 



3.  Підготовка до заліку 8 

 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 
Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 
 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
– виконання розрахункова-графічної роботи  (РГР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 36 балів):  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 14 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  



– роботу виконано з певними помилками – 7 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання РГР:  
– якісно виконана робота – 20 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 18 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 12 балів: 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Теми РГР: 
1. Розрахунок та підбір розподільника 3/2 з пнематичним керуванням 
2. Розрахунок та підбір розподільника 4/2 з пнематичним керуванням 
3. Розрахунок та підбір розподільника 4/3 з пнематичним керуванням 
4. Розрахунок та підбір розподільника 3/2 з електричним керуванням 
5. Розрахунок та підбір розподільника 4/2 з електричним керуванням 
6. Розрахунок та підбір розподільника 4/3 з електричним керуванням 
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння принципу дії приводу і засобів 
контролю і керування: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Принципи реалізації логічної послідовності роботи електропневмоприводу.  
2. Розробка логіки роботи електропневмоприводу з використанням GRAFCET. 
3. Логічно-невизначені системи електропневмоприводу.  

 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Електропневмопривод 
Складено:  
доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Левченком Олегом Васильовичем 
Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ПНЕВМОПРИВОД І 

ПНЕВМОАВТОМАТИКА  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня 

програма 

Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус 

дисципліни 

Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, 

семестр 

3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС 

Семестровий 

контроль/ 

контрольні 

заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова 

викладання 

Українська 

Інформація про  

керівника курсу 

/ викладачів 

Лектор: кандидат технічних наук, доцент, Галецький Олександр Сергійович, 

haletskijos@gmail.com  

Розміщення 

курсу 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=42531&rcms=all&ssm=cm&tree_l

ist= 

Програма навчальної дисципліни 

1.Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Пневмопривод і пневмоавтоматика» (далі ППіПА) складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна 

інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань особливостей роботи 

пневматичних апаратів і систем, вмінь раціональної побудови пневматичних систем і 

здатностей: критичного аналізу та прогнозування параметрів працездатності нових та 

існуючих механічних конструкцій, машин, матеріалів і виробничих процесів машинобудування на 

основі знання та використання сучасних аналітичних та/або комп’ютеризованих методів і 

методик; розробляти системи керування для пневматичних приводів.  

Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії систем пневмоавтоматики та 

пневмоприводів, автоматизація технічних об’єктів засобами пневмоавтоматики у складі 

об’ємного пневмоприводу, складання та налагодження прототипів систем керування з 

пневматичним керуванням силових елементів, модернізація систем керування. Ці питання в 

даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, 

технологічних і економічних аспектів машинобудівної галузі. 

mailto:haletskijos@gmail.com


 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 
об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 
технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 
механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 
експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: архітектури будови систем з пневмоприводом та елементів автоматичного управління 

пневматичних систем; принципів побудови алгоритмів керування засобами пневмоавтоматики з 

комбінованим варіантом систем керування; використання сучасних методів пошуку оптимальних 

рішень і раціональних параметрів технічних пристроїв; сучасних підходів, засобів і технічних 

рішень для створення сучасних автоматичних систем з пневматичними рушіями.  

Уміння: застосовувати методики та методи створення систем пневмоавтоматики відповідно 

до вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати інноваційні технічні рішення і 

підходи до створення, проектування і модернізації пневмоприводів у складі систем 

пневмоавтоматики.  

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 

конкретних задач автоматизації в машинобудуванні; проводити оцінку ефективності систем 

пневмоавтоматики з пневматичною системою автоматичного керування; приймати рішення для 

раціоналізації технічних рішень при проектуванні чи модернізації об’єктів автоматизації з 

врахуванням технічних вимог та особливостей експлуатації.  

2.Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Об’ємні гідро- і пневмомашини і гідропередачі», «Машинобудівна гідравліка», «Основи 

конструювання і проектування», «Фізика», «Дискретні системи керування виконавчими 

пристроями». 

Результати вивчення дисципліни «Пневмопривод і пневмоавтоматика» є корисними для засвоєння 

матеріалу дисциплін: «Дискретні системи керування виконавчими пристроями», «Проектування 

агрегатів автоматизованих механічних систем», «Проектуванні гідро- і пневмоприводів», 

«Випробування та діагностика систем приводів».  

3.Зміст навчальної дисципліни  

1. Структура пневматичних приводів та систем пневмоавтоматики 

2. Фізичні основи функціювання пневматичних систем 

3. Течія повітря в трубопроводах і пневмолініях  

4. Енергозабезпечувальна підсистема пневмоприводів  

5. Пневмоапарати, що забезпечують необхідні параметри і якісні показники стисненого 

повітря 

6. Пневматичні розподільники 

7. Пристрої регулювання витрати та тиску 

8. Пневматичні пристрої інформаційної та логіко-розрахункової підсистем  

9. Виконавча підсистема пневматичних приводів  

10. Пневматичні двигуни зворотно-поступального руху  

11. Пневматичні двигуни обертального руху, пневмомотори  

12. Експлуатація приводів та систем пневмоавтоматики 

13. Технічне обслуговування пневмоприводів  

14. Пошук і усунення несправностей. Вимоги безпеки  

 

4.Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Badr H.M., Ahmed W.H. Pumping Machinery Theory and Practice / John Wiley & Sons, Ltd., 

2015. 392 p. — ISBN 978-1-118-93208-7; 



2. Донской А.С. Математическое моделирование процессов в пневматических приводах: 

Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 122 с.; 

3. Пашков Е.В., Осинский Ю.А., Четверкин А.А. Электропневмоавтоматика в 

производственных процесах. – Севастополь: Изд-во  СевНТУ, 2003. – 496 с.; 

4. Наземцев А.С. Гидравлические и пневматические системы. Часть 1. Пневматические 

приводы и средства автоматизации. Учебное пособие. – М.: Форум., 2004. – 240 с. 

5. П. Кросер Учебный курс по технике управления, Пневматика ТР101: Учебное пособие / 

П. Кросер, Ф. Эбель . - Киев: Изд-во ДП «Фесто», 2002. -  225с.: ил. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

 
1. Герц Е.В., Крейнин Г.В.  Динамика пневматических приводов машин автоматов. - М. : Машиностроение, 

1984. – 235 с. 

Герц Е.В.  Пневматические приводы. – М. : Машиностроение, 1989. – 359 с. 

Элементы и устройства пневмоавтоматики високого давления: Каталог/ Под ред. А.И.Кудрявцева. – М.: 

ВНИИТЭМП, 1990. – 183 с. 

Зелинский С.Б. и др.. Ротационные пневматические двигатели. – Л. : Машиностроение, 1986. – 240 с. 

Пневматические средства автоматизации: Каталог 1998/1999. – Эсслинген (ФРГ): Festo AG CO. 2000. 

Кроузер П.  Электропневмоавтоматика. Основной курс/ П.Кроузер, Дж. Томсон: Пер. с англ. С.В. Сулича. – 

М. : Фесто – Дидактик, 1995. – 220 с. 

Робототехнические системы в сборочном производстве / Под ред. Е.В.Пашкова. – К. : Вища школа, 1997. – 

272 с. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Пневмопривод і пневмоавтоматика»(частина 

1)./Укладачі: С.В.Носко, О.С.Галецький./- Київ:НТУУ «КПІ», 2018. – 50 с.(електронний варіант). 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Пневмопривод і 

пневмоавтоматика»(частина2)./Укладачі: С.В.Носко, О.С.Галецький./- Київ:НТУУ «КПІ», 2018. –

60с.(електронний варіант). 

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт 

Навчальний контент 

5.Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

1 Лекція 1. Вступ. Принцип дії і основні елементи пневмоприводів. Параметри стану і 

рівняння стану.  

       Література:   [2]  , стор.4-8;  [4] ,   стор.344-348; [6], стор. 273-275. 

[3],стор. 8-10; [4], стор.344-350; [6], стор.273-278. 

       Завдання на СРС.  Найпростіші термодинамічні процеси при постійній кількості 

повітря. 

2 Лекція 2. Найпростіші термодинамічні процеси при постійній кількості повітря. 

Структура пневматичних приводів  та систем ПА. 

Література:   [3],стор. 8-10; [4], стор.344-350; [6], стор.273-278. 

3 Лекція 3. Фізичні величини, визначаючі властивості повітря. Рівняння енергетичного 

балансу при наповненні пневмокамер постійного і змінного об’єму.      

Література: [2], стор.19-29; [3], стор.10-12; [6], стор.273-278. 

       Завдання на СРС: Основні характеристики простих термодинамічних процесів. 

4 Лекція 4. Рівняння енергетичного балансу при спорожненні пневмокамер постійного і 

змінного об’єму. 

       Література: [3], стор.10-12; [6], стор.273-278. 

5 Лекція 5. Одержання стисненого повітря. Ресивери.  

Література: [3], стор.12-14; [4], стор.357-367; [6], стор.273-278. 



Завдання на СРС. Залежність витрат повітря в трубопроводі від відношення тисків на 

його виході і вході. 

6 Лекція 6. Повітряпровід. Розрахунок і вибір повітряпроводу. Швидкість руху повітря. 

Рівняння швидкості. 

Література: [4], стор.357-367; [5], стор.220-235; [6], стор.278-295. 

7 Лекція 7. Рівняння витрат. Витратні характеристики повітряпроводу. Визначення 

пропускної здатності пневматичних пристроїв і лінії зв’язку. 

         Література: [4], стор.357-367; [5], стор.220-235; [6], стор.278-295. [1], стор.49-63; [4], 

стор.357-367; [5], стор.220-235; [6], стор.278-295. 

         Завдання на СРС. Загальні закономірності руху повітря по повітряпроводу. 

8 Лекція 8. Загальні відомості із теорії компресорів. Одержання стисненого повітря. 

Ресивери.                

       Література: [2], стор.38-41; [5], стор.220-235; [6], стор.278-295. 

      Завдання на СРС. Способи очистки повітря. Класи забрудненості стиснутого повітря.. 

9 Лекція 9. Пристрої для очищення повітря. Змащувальні пристрої. Глушники. 

Література:  [6], стор.278-295. 

10 Лекція 10. Класифікація пневморозподільників. Види керування пневморозподільниками. 

Вибір та розрахунок розподільників. 

      Література: [1], стор.49-63; [5], стор.232-235; [6], стор.288-292. 

      Завдання на СРС. Умовне позначення типових пневморозподільників в схемах.. 

11 Лекція 11. Конструкції ,принцип дії і способи керування пневморозподільників, 

промислового призначення. 

      Література: [3], стор.78-93; [5], стор.295-312; [9], стор.88-91. 

      Завдання на СРС. Трьохлінійний розподільник ПВ67-21.. 

12 Лекція 12. Зворотні пневмоклапани. Пневматичні дроселі.  Запобіжні і редукційні 

пневмоклапани. Пісилювачі тиску. Блоки плавного підвищення тиску. 

     Література: [3], стор.78-93; [5], стор.235-250; [6], стор.295-312; [9], стор.86-92. 

     Завдання на СРС. Пневмоклапани швидкого вихлопу. 

13 Лекція 13. Пневматичні шляхові вимикачі. Пневмоклапани послідовності. Струменеві 

датчики положення. Індикатори тиску. 

        Література: [3], стор.121-140; [5], стор.243-245; [6], стор.303-307; [9], стор.71-81. [3], 

стор.252-296; {5], стор.335-338; [6], стор.296-298; [9], стор.60-71. 

        Завдання на СРС. Гальмівні золотники.. 

14 Лекція 14. Основні логічні функції. Логічні пневмоклапани «АБО», «І». Приклади схематичної 

реалізації логічних функцій. Пневматичний клапан витримки часу. 

        Література: [3], стор. 170-190; [9], стор.72-75. : [3], стор.140-170; [8], стор.155-168. 

        Завдання на СРС. Пневматичні таймери. 

15 Лекція 15. Поршневі двигуни. Основні типи. Елементи конструкції. Статичний розрахунок  

пневмоциліндрів. 

        Література: [3], стор.29-45; [5], стор.250-253; [6], стор.314-318. 

        Завдання на СРС. Спеціальні двигуни металорізальних верстатів і маніпуляторів 

16 Лекція 16. Мембранні приводи. Галузь застосування, типи мембран. Статичний розрахунок 

мембранного приводу. Ефективна площа мембран. 

        Література: [3], стор.43-45; [5], стор.253-255; [6], стор.314-318. 

17 Лекція 17. Пневматичні двигуни зворотно-обертального руху. 

        Література: [3], стор.45-49; [8], стор.221-230; [11], стор. 196-201. 

18 Лекція 18. Пластинчасті пневмомотори. Поршневі пневмомотори аксіального і 

радіального типів. 

       Література: [1], стор.209-217; [11], стор.4-28; [9], стор.97-101; [3], стор.49-64; [9], 

стор.102-107; [11], стор.28-32 

 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 



2.  Виконання РГР 10 

3.  Підготовка до заліку 8 

 

Політика та контроль 

6.Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соціальних мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7.Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: екзамен.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (18 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  



Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три запитання з 

різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх понять, 

величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань викладача, 

має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в пневматичних системах та 

пристроях: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової роботи: 

10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

Структура пневматичних систем, що включає в себе об’ємний пневматичний привод з 

пневматичним керуванням. 

Різновиди систем підготовки стиснутого повітря.  

Робота пневмоциліндру двосторонньої дії.  

• Рекомендована тематика РГР 

Задача 1. Штамповка з автоматичною подачею деталей в робочу зону.  

Задача 2. Управління пневмоциліндрами роликового пресу.  

Задача 3. Переміщення пакетів по конвеєру.  

Задача 4. Чеканка пластмасових (композитних) деталей. 

Задача 5. Операція склеювання деталей.  

Задача 6. Сортування об’єктів виробництва.  

Задача 7. Управління відкриттям та закриттям захисних екранів технологічного обладнання.  

Задача 8. Управління роботою підйомника з контролем наявності деталі.  

Задача 9. Управління висувними упорати технологічного процесу відрізання. 

Задача 10. Управління переміщенням деталей в автоматизованій лінії. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Пневмопривод і пневмоавтоматика 

Складено:  

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Галецьким Олександром Сергійовичем 

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Носко Сергій Вікторовичем  

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ МАШИНИ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання Очна (денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс,осінній/весняний семестр 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік/МКР 

Розклад занять Лекції 36 годин, лабораторні 36 годин 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор:ст. викладач Горбатенко Юрій Павлович y.p.grbtnk@gmail.com 

Практичні: к.т.н., ст.. викладач Петришин Андрій Ігорович  

mp3-07@ukr.net  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Вантажопідіймальні машини – навчальний модуль, в якому за змістом і по суті викладеного 

навчального матеріалу, вперше за весь термін попереднього навчання студента, поєднуються 

елементи загальнотехнічної і спеціальної підготовки фахівця - поряд із задачами 

загальноінженерного спрямування (кінематичні розрахунки механізмів, вибір конструкційних ма-

теріалів та способів їх зміцнення, визначення критеріїв міцності, складання розрахункових схем 

та розрахунки деталей на міцність і довговічність і ряд інших. Метою викладання дисципліни 

Вантажопідіймальні машини є формування у  студентів здатностей - вивчати спеціальні 

питання конструктивного устрою і функціонального призначення машин і механізмів, теорію і 

практичні методи розрахунків і проектування вантажопідйомних машин та їх окремих 

механізмів, вузлів і деталей у безпосередньому зв'язку з реально виконуваними функціями і 

операціями в певному технологічному процесі, умовами експлуатації та режимами роботи 

(навантаження). Предмет вивчення дисципліни: сучасну теоретичну модель машини 

(механізму), як складну багатомасову механічну (електромеханічну) систему з пружними 

міжмасовими зв'язками та реальні процеси кінематичної і силової взаємодії окремих мас (ланок 

машини чи механізму), якими супроводжується робота машини (механізму);.  

Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

mailto:y.p.grbtnk@gmail.com
mailto:mp3-07@ukr.net
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: вивчити основні принципи функціонування вантажопідіймальних машин, про сучасне 

промислове, зокрема машинобудівне виробництво, як  єдиний комплекс взаємопов'язаного 

основного (технологічного) і підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання, в якому 

вантажопідйомні машини забезпечують механізацію і автоматизацію підйомно-транспортних 

операцій, а при поточній і конвеєрній системах організації виробництва - окрім цього, задають і 

регулюють його темп, забезпечують ритмічність і безперебійність, підвищують ефективність 

використання основного обладнання.  

Уміння: застосовувати методики та методи проектування вантажопідіймальних машин та їх 

елементів відповідно до вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати 

спеціальні методи при виборі схемних рішень та виборі обладнання для автоматизацій 

вантажопідіймальних машин.  

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 

конкретних задач створення та автоматизації вантажопідіймальних машин; проектувати та 

конструювати вантажопідіймальних машин  та їх компоненти за певними вихідними даними та 

відповідно до умов та режимів експлуатації.  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Теоретичну базу для успішного вивчення модуля  Вантажопідіймальні машини складають знання, 

уміння і навики набуті студентами при вивченні таких дисциплін, як "Вища математика", 

"Фізика" (розділи "Кінематика" і "Динаміка"), "Теоретична механіка", "Опір матеріалів", "Теорія 

механізмів і машин", "Нарисна геометрія і інженерна графіка", "Матеріалознавство і технологія 

конструкційних матеріалів", "Деталі машин", "Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання", "Електротехніка" (розділ "Електродвигуни постійного і змінного струму"), 

«Гідропривод ПТМ». 

Результати вивчення дисципліни «Вантажопідіймальні машини» є корисними для подальшого 

вивчення дисциплін: «Транспортувальні машини», «Робототехніка логістичних систем», 

«Експлуатація і обслуговування підйомно-транспортних машин».  

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Загальні відомості про вантажопідйомні машини. Загальні положення 

теорії і розрахунку. 

Тема 1.1. Функціональне призначення вантажопідйомних машин в сучасних виробничих 

процесах. Історична довідка: етапи становлення науки про підйомно-транспортні машини; 

внесок вітчизняних спеціалістів, в тому числі тих, що працювали на кафедрі і в НТУУ "КПІ 

імені Ігоря Сікорського». Сучасний стан і перспективи розвитку ВПО  в Україні і світі, 

актуальні наукові і конструкторські задачі. Структура і задачі курсу. 

Тема 1.2. Класифікація вантажопідйомних машин. Основні робочі параметри і техніко-

економічні показники. Норми і правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

кранів. Групи класифікації (режиму роботи) вантажопідіймальних кранів і механізмів. 

Класифікація навантажень.  

Розділ 2. Привод механізмів вантажопідйомних кранів. 

Тема 2.1. Загальна структура приводів кранових механізмів. Приводні двигуни: електричні, 

внутрішнього згорання, гідравлічний привод, пневматичний привод.  

Тема 2.2. Механічні характеристики приводних двигунів. Основи розрахунку електро-

приводу: розрахунок потужності і вибір електродвигуна з урахуванням режиму роботи 

механізму; перевірки вибраного двигуна по еквівалентному моменту (на нагрів), по 

перевантажувальній здатності.  

Тема 2.3. Принципові схеми та основи розрахунку гідроприводу і пневмоприводу кранових 

механізмів. Передаточні механізми.  

Розділ 3. Гальма та стопорні механізми. 
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Тема 3.1. Призначення і класифікація гальм. Конструкція, принцип дії і розрахунок гальм 

колодкових, стрічкових, дискових, конусних, вантажеупорних.  

Тема 3.2. Приводні механізми гальм. Фрикційні матеріали. Гальмівні шківи і диски: конс-

трукція, матеріали, розрахунок.  

Тема 3.4. Стопорні механізми храпові і роликові: призначення, конструкція і принцип дії, 

розрахунок. 

Розділ 4. Механізми підйому вантажопідйомних кранів. 

Тема 4.1. Призначення, узагальнена структура та конструктивне виконання механізмів 

підйому: на самохідному вантажному візку, електрична таль, із застосуванням каретки на 

канатній тязі, із запасовкою вантажного каната на стрілі.  

Тема 4.2. Схеми запасовки вантажного каната, поліспасти силові і швидкісні: 

конструктивний устрій, призначення, робочі параметри, коефіцієнт корисної дії. Канати і ван-

тажні ланцюги: конструкція, матеріали, розрахунок і вибір. Конструкція, матеріали та 

розрахунок канатних блоків, барабанів, зірок для ланцюгів. 

Тема 4.3. Вантажезахватні пристрої: гакова підвіска, механічні та вакуумні захвати, 

електромагніт. Вантажні гаки та скоби: конструкція, матеріали, вибір та перевірочні 

розрахунки. Розрахунок потужності, вибір та перевірка електродвигуна (гідроприводу). 

Кінематичний розрахунок приводу. Розрахунок гальмівного моменту та вибір гальм. Динамічний 

розрахунок механізму. 

Розділ 5. Механізми переміщення. 

Тема 5.1. Призначення, конструкція (кінематичні схеми) та принцип дії механізмів 

переміщення самохідного вантажного візка, електричної талі, каретки на канатній тязі. 

Механізми переміщення кранів - схеми центрального та роздільного приводу. Розрахунок сил опору 

в самохідних механізмах, умова сталості руху. Розрахунок потужності та вибір електродвигуна. 

Кінематичний розрахунок приводу. Перевірка приводу на відсутність буксування при розгоні та 

юзу при гальмуванні; на нагрів.  

Тема 5.2. Розрахунок гальмівного моменту та вибір гальм. Ходова частина кранів, 

балансирні візки. Ходові колеса і рейки: конструкція, матеріали, вибір та перевірочні розрахунки 

(на контактну міцність). Динамічний розрахунок механізму. 

Розділ 6. Механізми повороту. Механізми зміни вильоту вантажезахватних пристроїв. 

Тема 6.1. Принципові кінематичні схеми механізмів повороту кранів консольних 

поворотних і стрілових. Визначення моментів сил опору повороту. 

Тема 6.2. Розрахунок потужності та вибір електродвигуна. Кінематичний розрахунок 

приводу. Розрахунок гальмівного моменту і вибір гальм. Призначення, конструкція, принцип дії і 

розрахунок запобіжних муфт конусного і дискового типів.  

Тема 6.3. Кінематичні і розрахункові схеми механізмів зміни вильоту стріли з гідравлічним 

приводом; конструкція, принцип дії і розрахунок телескопічного механізму зміни довжини стріли. 

Власна і вантажна стійкість мобільних стрілових кранів. 

Розділ 7. Підйомники і ліфти. 

Тема 7.1. Призначення та конструкція підйомників і їх основних складових елементів: 

приводу, металоконструкції, вантажних ємкостей. Основи теорії розрахунку підйомників.  

Тема 7.2. Конструкція та принцип дії ліфта і його основних складових: приводної лебідки, 

направляючих, запобіжних пристроїв. Основи теорії розрахунку і конструювання ліфтів. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

базова (підручники, навчальні посібники) література 

1. Александров М.П. "Подьемно-транспортные машины».-М.: «Высшая школа», 1985.-520 с. 

2. Іванченко Ф.К. "Конструкція і розрахунок підйомно-транспортних машин".-К.: "Вища 

школа", 1990.-424 с. 

3. Бондарєв В.С.,Колісник Н.П.,Дубинець О.І.,Бондарєв С.В.,Барабанов В.Я. " Підйомно-

транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин. Підручник з 

грифом МОН України К.: «Вища школа», 2009. 
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4. Технологічні схеми виробничих процесів, завдання та вимоги до виконання курсових проектів 

з ТММ і ПТМ. Методичні вказівки для студентів хіміко-машинобудівних спеціальностей. 

Укладачі: Кірієнко О.А., Горбатенко Ю.П., Київ, НТУУ "КІЛ", 2000.- 59 с. 

5. Методичні вказівки до виконання курсових проектів та РГР з кредитного модуля ПТС і М-2. 

Розрахунок пасажирських конвеєрів (травелаторів). Укладачі: Горбатенко Ю.П., Бондарев 

С.В.-К.:ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2005. – 20 с. 

додаткова (монографії, статті, документи, електронні ресурси) література 

1. Абрамович И.И., Котельников Г.А. Козловые краны общего назначения.-М.: 

«Машиностроение», 1983.- 232 с. 

2. Александров М.П. и др.    Грузоподьемные машины.-М: «Высшая школа», 1973.-420 с. 

3. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 2-х томах.-М.:  

«Машиностроение», 1982. 

4. Волков Д.П., Ионов А.А., Чутчиков П.И. Атлас конструкций лифтов.-М.:  

"Машиностроение", 1984.- 60 с. 

5. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: ДНАОПО.00-

01.03-02: Затв. 20.08.2002 №409 /Держ. Департамент з нагляду за охороною праці 

Міністерства праці та соціальної політики України.- X.: Форт, 2002.- 416 с. 

6. Редукторы и мотор-редукторы общемашиностроительного применения. Справочник /Бойко 

Л.С., Высоцкий А.З., Галиченко З.Н. и др.-М.: «Машиностроение», 1984.- 247 с. 

7. Решетов Д.Н. Детали машин.- М.: "Машиностроение", 1989.- 496 с. Справочник по кранам 

/Под редакцией Гохберга М.М.-М.: "Машиностроение", 1988.-559 с. 

8. Методичні вказівки до виконання курсових проектів та РГР з кредитного модуля ПТС і М-

2. Розрахунок ланцюгових конвеєрів. Укладачі: Горбатенко Ю.П., Бондарев С.В.-К.:ІВЦ 

«Видавництво Політехніка», 2005. – 20 с. 

9. Методики оцінки ефективності застосування піднімальних і транспортувальних машин: 

Методичні вказівки до виконання розрахунків у дипломних і курсових проектах, розрахунково-

графічних роботах з дисципліни «Підйомно-транспортні машини», «Вантажопідйомні 

машини» для студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання. Укладачі: 

Горбатенко Ю.П.,Бондарєв С.В. Київ, НТУУ «КПІ», 2011. 

10. Свідоцтво про надання грифа електронному навчальному виданню НМУ № Е 10/11-376. 

11. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з кредитного модуля 

«Підйомно-транспортні системи та машини-1» «Вантажопідіймальне обладнання ПТС» для 

студентів напряму підготовки 6.050501 "Прикладна механіка" професійне спрямування 

"Інженерія логістичних систем". Укладачі: Горбатенко Ю.П., Закора О.В. НТУУ «КПІ» гриф 

Вченої ради ММІ протокол  № 10  від 26.05.2014. 

12. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Визначення динамічних   

навантажень на елементи контрукцій механізмів вантажопідіймальних машин" з 

кредитного   модуля «Підйомно-транспортні системи та машини-1» «Вантажопідіймальне 

обладнання ПТС» для студентів напряму підготовки 6.050501 "Прикладна механіка" 

професійне спрямування "Інженерія логістичних систем". Укладачі: Горбатенко Ю.П. та 

інш. НТУУ «КПІ» гриф Вченої ради ММІ протокол  № 10  від 26.05.2014. 

 рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри, 

додаткові джерела спрямовані на ознайомлення з елементною базою, відомими 

теоретичними підходами до синтезу систем, сприяють розширенню світогляду на будову 

технічних систем; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та залікових лабораторних 
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робіт та самостійного розв’язання типових задач синтезу дискретних систем керування 

мехатроніки; 

• Базові джерела містять теоретичні матеріали та приклади за всіма темами дисципліни і 

їх можна використовувати так само, як матеріал лекцій, але під час лекцій надається їх 

зв'язок з фрагментами методик та практичним і лабораторним використанням, чого не 

можна отримати з жодного літературного джерела; 

• Теми розділів/підрозділів в джерелах 1 – 5 відповідають матеріалам лекційного курсу.  

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Методика опанування кожної теми складається з п’ятьох компонентів: теоретичні 

відомості за темою, методики їх застосування, приклади застосування методик, лабораторна 

робота зі створенням макету діючої системи та її налагодженням, самостійне виконання 

роботи за індивідуальним завданням.  

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1. Розділ 1. Загальні відомості про вантажопідйомні машини. Загальні положення теорії і 

розрахунку. 

Лекція 1. Функціональне призначення вантажопідйомних машин в сучасних виробничих процесах. 

Історична довідка: етапи становлення науки про підйомно-транспортні машини; внесок 

вітчизняних спеціалістів, в тому числі тих, що працювали на кафедрі і в НТУУ "КПІ імені Ігоря 

Сікорського». Сучасний стан і перспективи розвитку ВПО  в Україні і світі, актуальні наукові і 

конструкторські задачі. Структура і задачі курсу. 

Лекція 2. Класифікація вантажопідйомних машин. Основні робочі параметри і техніко-

економічні показники. Норми і правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

кранів. Групи класифікації (режиму роботи) вантажопідіймальних кранів і механізмів. 

Класифікація навантажень.  

Література: 1(вступ, розд. 1, 2) 

Завдання на СРС: Вивчити основні схеми транспортних потоків в механообробних і 

механоскладальних цехах. Засвоїти технічно 

економічне обґрунтування використання ПТМ. Особливості умов експлуатації цехових ПТМ.  

2. Розділ 2. Привод механізмів вантажопідйомних кранів. 

Лекція 3.  Загальна структура приводів кранових механізмів. Приводні двигуни: електричні, 

внутрішнього згорання, гідравлічний привод, пневматичний привод.  

Лекція 4. Механічні характеристики приводних двигунів. Основи розрахунку електроприводу: 

розрахунок потужності і вибір електродвигуна з урахуванням режиму роботи механізму; 

перевірки вибраного двигуна по еквівалентному моменту (на нагрів), по перевантажувальній 

здатності.  

Лекція 5. Принципові схеми та основи розрахунку гідроприводу і пневмоприводу кранових 

механізмів. Передаточні механізми. 

 Література: 1 (розд. 6 -7); 2 (розд.3). 

Завдання на СРС: Вивчити керування електричним двигуном з короткозамкненим ротором 

шляхом зміни кількості пар полюсів, застосування генераторного гальмування. Вивчити керування 

електричним двигуном з короткозамкненим ротором з застосуванням частотного 

перетворювача, використання явища ШІМ-модуляції.  Системи захисту електродвигунів, 

електричні, механічні 

3. Розділ 3. Гальма та стопорні механізми. 

Лекція 6. Призначення і класифікація гальм. Конструкція, принцип дії і розрахунок гальм 

колодкових, стрічкових, дискових, конусних, вантажеупорних.  

Лекція 7. Приводні механізми гальм. Фрикційні матеріали. Гальмівні шківи і диски: конструкція, 

матеріали, розрахунок.  
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Лекція 8. Стопорні механізми храпові і роликові: призначення, конструкція і принцип дії, 

розрахунок. 

Література: 1 ( розд. 5 -7),  2 (розд.4). 

Завдання на СРС: Вантажеупорні гальма. Використання гідравлічного або електричного 

керування режимом гальмування.  

4. Розділ 4. Механізми підйому вантажопідйомних кранів. 

Лекція 9. Призначення, узагальнена структура та конструктивне виконання механізмів підйому: 

на самохідному вантажному візку, електрична таль, із застосуванням каретки на канатній тязі, 

із запасовкою вантажного каната на стрілі.  

Лекція 10. Схеми запасовки вантажного каната, поліспасти силові і швидкісні: конструктивний 

устрій, призначення, робочі параметри, коефіцієнт корисної дії. Канати і вантажні ланцюги: 

конструкція, матеріали, розрахунок і вибір. Конструкція, матеріали та розрахунок канатних 

блоків, барабанів, зірок для ланцюгів. 

Лекція 11. Вантажезахватні пристрої: гакова підвіска, механічні та вакуумні захвати, 

електромагніт. Вантажні гаки та скоби: конструкція, матеріали, вибір та перевірочні 

розрахунки. Розрахунок потужності, вибір та перевірка електродвигуна (гідроприводу). 

Кінематичний розрахунок приводу. Розрахунок гальмівного моменту та вибір гальм. Динамічний 

розрахунок механізму. 

Література: 1 (розд.6-8, 2 (розд. 5). 

Завдання на СРС: Засвоїти розрахунок напружень в дротах каната та кількості блоків 

навантаження до руйнування дрота в зовнішньому шарі каната. Особливості конструкції лебідок 

з планетарними мотор-барабанами, також з двома двигунами різної потужності.  

5. Розділ 5. Механізми переміщення. 

Лекція 12. Призначення, конструкція (кінематичні схеми) та принцип дії механізмів переміщення 

самохідного вантажного візка, електричної талі, каретки на канатній тязі. Механізми 

переміщення кранів - схеми центрального та роздільного приводу. Розрахунок сил опору в 

самохідних механізмах, умова сталості руху. Розрахунок потужності та вибір електродвигуна. 

Кінематичний розрахунок приводу. Перевірка приводу на відсутність буксування при розгоні та 

юзу при гальмуванні; на нагрів.  

Лекція 13. Розрахунок гальмівного моменту та вибір гальм. Ходова частина кранів, балансирні 

візки. Ходові колеса і рейки: конструкція, матеріали, вибір та перевірочні розрахунки (на 

контактну міцність). Динамічний розрахунок механізму. 

Література 1 (розд. 3); 2 (розд.6). 

Завдання на СРС: Вивчити методи зменшення опору руху, особливо мостових і козлових кранів з 

роздільним приводом. Застосування систем автоматичного керування приводами руху для 

уникнення буксування і перекосу моста.Застосування системи автоматичного керування 

гальмування для уникнення руху юзом і перекосу моста при гальмуванні. 

6. Розділ 6. Механізми повороту. Механізми зміни вильоту вантажезахватних пристроїв. 

Лекція 14. Принципові кінематичні схеми механізмів повороту кранів консольних поворотних і 

стрілових. Визначення моментів сил опору повороту. 

Лекція 15. Розрахунок потужності та вибір електродвигуна. Кінематичний розрахунок приводу. 

Розрахунок гальмівного моменту і вибір гальм. Призначення, конструкція, принцип дії і розрахунок 

запобіжних муфт конусного і дискового типів.  

Лекція 16. Кінематичні і розрахункові схеми механізмів зміни вильоту стріли з гідравлічним 

приводом; конструкція, принцип дії і розрахунок телескопічного механізму зміни довжини стріли. 

Власна і вантажна стійкість мобільних стрілових кранів. 

Література: 1 (розд. 7, 9); 2 (розд.7,8). 

Завдання на СРС: Вантажні характеристики  стрілових кранів. Вибір стрілового каната. 

Коливання стріл на канатних підвісках і методи гасіння коливань стріл в вертикальній і 

горизонтальній площинах. Вивчити методи самомонтажа стрілових кранів.  

7. Розділ 7. Підйомники і ліфти. 

Лекція 17. Призначення та конструкція підйомників і їх основних складових елементів: приводу, 

металоконструкції, вантажних ємкостей. Основи теорії розрахунку підйомників.  
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Лекція 18. Конструкція та принцип дії ліфта і його основних складових: приводної лебідки, 

направляючих, запобіжних пристроїв. Основи теорії розрахунку і конструювання ліфтів. 

Література: 1 (розд.1-3); 2 (розд. 2). 

Завдання на СРС: Зрівноваження підйомників- методи. Ліфтові парашути – особливості 

конструкції. Вивчити ліфтові двошвидкісні двигуни з короткозамкненим ротором (спеціальна 

серія). 

Тематика групових аудиторних занять  

№ 

п/п 
Тема та зміст заняття 

 Розділ 1. Загальні відомості про вантажопідйомні машини. Загальні положення теорії і 

розрахунку. 

1. заняття 1,2,3. Розрахунок механізмів підйому вантажопідйомних кранів. Розрахунок та 

вибір каната; попередній розрахунок діаметрів канатних блоків і барабана. Розрахунок 

потужності механізму і вибір (попередній) електродвигуна; кінематичний розрахунок 

механізму і вибір (розрахунок) редуктора. 

Розрахунок та вибір деталей гакової підвіски. 

 Розділ 2. Привод механізмів вантажопідйомних кранів. 

2. заняття 4,5,6 . Розрахунок механізму підйому продовження). Розрахунок вузла барабана. 

Розрахунок гальмівного моменту і вибір гальм. Вибір з'єднувальних муфт. Перевірка 

вибраного електродвигуна на нагрів і перевантаження. Розрахунок динамічних сил в 

механізмі підйому. 

 Розділ 3. Гальма та стопорні механізми. 

3. заняття 7,8,9,10. Розрахунок механізмів пересування вантажних візків і кранів. Визначення 

ваги візка (крана); вибір ходових коліс; визначення коефіцієнтів тертя ковзання (в 

підшипниках) і кочення; розрахунок сил опору переміщенню візка (крана) у відповідності із 

заданим режимом роботи (групою класифікації); розрахунок потужності і вибір 

(попередній) електродвигуна; кінематичний розрахунок приводу і вибір (розрахунок) 

редуктора. 

Перевірні розрахунки приводу: на відсутність буксування при розгоні та юзу при 

гальмуванні; на перевантаження. Розрахунок гальмівного моменту, вибір гальм. Розрахунок 

ходових коліс і рейок на контактну міцність. 

 Розділ 4. Механізми підйому вантажопідйомних кранів. 

4. заняття 11,12. Розрахунок механізмів повороту. 

Визначення ваги поворотної частини крана; розрахунок моментів сил опору повороту; 

розрахунок потужності та вибір (попередній) електродвигуна; кінематичний розрахунок 

приводу та вибір (розрахунок) його елементів. Розрахунок гальмівного моменту і вибір 

гальм. Перевірні розрахунки електродвигуна (на нагрів, на перевантаження). Розрахунок 

запобіжної фрикційної муфти. 

 Розділ 5. Механізми переміщення. 

5. заняття 13,14,15. Розрахунок механізмів зміни вильоту стріли стрілових кранів. 

Розробка кінематичної і розрахункової схеми механізму зміни вильоту стріли з стріловим 

поліспастом; розрахунок сил натягу стрілового каната; розрахунок потужності і вибір 

електродвигуна; розрахунок стрілового поліспаста; кінематичний розрахунок приводу; 

перевірка електродвигуна на тривалість пуску; вибір гальм. 

Розробка кінематичної і розрахункової схем механізму зміни вильоту стріли з 

гідроприводом; розрахунок механізму. 

Розробка кінематичної і розрахункової схем механізму зміни довжини стріли 

(телескопічного механізму); розрахунок механізму. 

 Розділ 6. Механізми повороту. Механізми зміни вильоту вантажезахватних пристроїв. 

6. заняття 16,17,18. Розрахунок металевих конструкцій кранів. Розробка розрахункової схеми 
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металоконструкції пролітного (мостового) крана; визначення геометричних параметрів 

несучих балок; визначення згинаючих і скручуючих моментів, розрахунок міцності і 

стійкості металоконструкції. Розробка розрахункової схеми металоконструкції консольного 

поворотного крана, визначення діючих сил; розрахунок міцності і стійкості елементів 

конструкції. Розробка розрахункової схеми металоконструкції консольного настінного 

пересувного крана, визначення діючих сил; розрахунок міцності і стійкості елементів 

конструкції. 

 

 

 

Тематика групових лабораторних занять  

Метою циклу лабораторних робіт з курсу «Вантажопідіймальні машини» є закріплення у 

студентів знань та формування навичок про конструктивний устрій, принцип дії і функціональне 

призначення вантажопідйомних машин, їх окремих механізмів, пристроїв і вузлів та методів 

оцінки, порівняльного аналізу та вибору для виконання конкретних технологічних функцій, у 

певних виробничих умовах.  

 

№ 

п/п 
Назва лабораторної роботи  

 Розділ 2. Привод механізмів вантажопідйомних кранів. 

1. Лабораторна робота 1. Визначення динамічних навантажень на елементи конструкції 

механізмів вантажопідіймальних кранів (вивчаються конструкції і технічні характеристики 

канатів, методів дослідження і оцінки динамічних навантажень на канати і елементи 

конструкції) . 

 Розділ 3. Гальма та стопорні механізми. 

2. Лабораторна робота 2. Експериментальне визначення часу гальмування колодкового 

гальма з електромагнітним приводом (вивчаються конструкції і принципи функціонування 

гальм різних типів, методики визначення гальмівного моменту, досліджуються способи 

налаштування і регулювання гальм з метою встановлення необхідного часу гальмування). 

 Розділ 5. Механізми переміщення. 

3. Лабораторна робота 3. Дослідження перехідних періодів руху механізму переміщення 

вантажопідйомного візка (вивчаються конструкції і принципи функціонування вантажних 

візків різних типів і призначення, методики розрахунку і вибору привідних двигунів 

механізмів пересування, методики розрахунку і вибору редукторів, гальм, з’єднувальних 

муфт і ін., експериментально досліджуються характеристики перехідних періодів руху). 

4. Лабораторна робота 4. Дослідження параметрів гвинтового конвеєра. 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Підготовка до МКР 4 

3.  Виконання РГР 6 

4.  Підготовка до заліку 8 
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Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим 

часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 32 бали):  

– захищена робота – 2 бали;  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  
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Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 16 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 8 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і характеристик, розуміння принципу дії 

вантажопідіймальних машин та показників їх ефективності: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Рекомендована тематика РГР 

1. Розрахунки і конструювання механізмів мостового крана. 

2. Розрахунок і конструювання механізмів одно балкового мостового крана (кран-балки з 

електричним талем). 

3. Розрахунки і конструювання механізмів настінного консольного крана з самохідним 

вантажним візком. 

4. Розрахунки і конструювання механізмів настінного консольного крана з електричним 

талем. 

5. Розрахунки і конструювання механізмів консольного поворотного крана з кареткою на 

канатній тязі. 

6. Розрахунки і конструювання механізмів поворотного консольного крана з електричним 

талем. 

7. Розрахунки і конструювання механізмів ліфтів: пасажирського, вантажного. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено: старшим викладачем  кафедри ПГМ Горбатенко Юрієм Павловичем  

Ухвалено кафедрою ПГМ    (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

РОБОТИ І МАНІПУЛЯТОРИ В 

МАШИНОБУДУВАННІ (РіМВМ/Б)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент, Ночніченко Ігор Вікторович, igor-

nochnichenko@ua.fm, к.т.н., ст. викладач, Бєліков Костянтин Олександрович, 

belikivka@gmail.com 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=plans 

Програма навчальної дисципліни 

6. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Роботи і маніпулятори в машинобудуванні» (далі РіВМ/Б) 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 

«Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - з робототехніки та 

програмування, вміння і навички, необхідні для раціонального використання сучасних 

інформаційних технологій при розв’язанні задач, пов’язаних з моделюванням та виготовленням 

роботів, виконувати математичне моделювання фізично різнорідних систем та реологічних 

моделей та їх застосування для якісного дослідження  систем і процесів розробляти та 

захищати власні проекти, оцінювати точність результатів. 

Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії робототехнічних комплексів, складання та 

налагодження прототипів систем керування. Основні поняття та різновиди роботів і 

маніпуляторів, схематичні та конструктивні рішення сучасних роботів, кінематичні схеми 

промислових роботів, розрахунок кінематики промислових роботів, основні алгоритми та 

програми при програмуванні роботів, необхідні підходи для раціонального використання сучасних 

інформаційних технологій при розв’язанні задач, пов’язаних з моделюванням та виготовленням 

роботів. Ці питання в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до 

знань в області робототехніки машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації робототехнічних систем, із 

засобами механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки; здатність обирати 

mailto:igor-nochnichenko@ua.fm
mailto:igor-nochnichenko@ua.fm
mailto:belikivka@gmail.com
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=plans
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раціональні підходи і технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та 

механізмів засобами механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і 

робототехніки, здатність створювати сучасні системи автоматизованого проектування  для 

математичного моделювання фізично різнорідних систем та модулів мехатронних та робото 

технічних систем, здатність описати, класифікувати та математично змоделювати широке 

коло технічних об’єктів та процесів мехатронних та робото технічних систем, що ґрунтується 

на глибокому знанні та розумінні механічних теорій та практик, а також базових знаннях 

суміжних наук. 
Знання: знати основні підходи до побудови і використання роботів і маніпуляторів в 
машинобудуванні, основних понять;  методів та механізмів (етапів) побудови мехатронних та 
робото-технічних систем, фізичну сутність явищ, що відбуваються у мехатронних та робото-
технічних системах, знання підходів, методів і критеріїв оцінювання адекватності та 
коректності, знання фізичних процесів, покладених в основу дії мехатронних та робото 
технічних систем; знати як визначати характеристики модулів мехатронних та робото-
технічних систем. Уміння: застосовувати методики та методи побудови систем мехатроніки і 
робототехніки  з врахуванням режимів та умов їх експлуатації; уміння підвищувати ступінь 
автоматизації та експлуатаційну якість об’єктів шляхом модернізації систем мехатроніки і 
робототехніки з використанням інноваційних  підходів мехатроніки і робототехніки. 
Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 
конкретних задач робототехніки; проводити оцінку ефективності схемних рішень; обирати 
раціональні технічні засоби  з врахуванням об’єкту робототехніки; складати, налагоджувати, 
корегувати робототехнічні об’єкти.   

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 
«Основи теоретичної механіки», «ТММ», «Синтез дискретних систем керування». 
Результати вивчення дисципліни можуть бути корисними при вивченні дисциплін: «Комп’ютерне 
проектування модулів мехатроніки і робогтотехніки», «Іноваційні пристрої мехатроніки», 
«Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем» та при виконання дипломного 
проекту.   

Зміст навчальної дисципліни  

1. Основи робототехніки.Основні поняття робототехніки.  
2.  Класифікація промислових роботів. 
3. Приклади та схемні рішення маніпуляторів та роботів. 
4.  Кінематичні схеми промислових роботів. 
5. Основні поняття і визначення кінематики ПР. 
6.  Робочі зони та показники якості кінематичних схем ПР. 
7.  Стандартні завдання для ПP. 
8. Класифікація PТК. 
9. Захоплювачі ПР. Технічні вимоги до ПР. 
10. Сенсори ПP. Привід промислових роботів. 
11. Розрахунок кінематики промислових роботів. 
12. Методи розрахунку кінематики промислових роботів. Команди циклової системи керування. 
13. Розв’язання прямої  та оберненої задачі кінематики. Приклад розрахунку кінематики 

промислового робота. Системи керування промислових роботів 
14. Програмний емулятор РTK. 
15. Вступ. Структура програмного емулятора. 
16. Інтерфейс програмного емулятора. 
17. Принцип складання базових схем робототехнічних систем. 
18. Особливості роботи програмного емулятора. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 
Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с.  

2. Робототехніка та мехатроніка: навч. посіб. / Л.І. Цвіркун, Г. Грулер ; під заг. ред. Л.І. 
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Цвіркуна ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – 
Дніпро: НГУ, 2017. – 224 с. 

3. Макаров И.М., Топчеев Ю.И. Робототехника: История и перспективы. – М.: Наука; Изд-
во МАИ, 2003. – 349 с. Юревич Е.И. Основы робототехники. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 416 с. 

4. Гідроавтоматика та робототехніка: практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 131 
«Прикладна механіка», за спеціалізаціями «Мехатронні і робототехнічні системи в 
машинобудуванні», «Гідропневмоавтоматика та гідравлічні і  пневматичні машини» / КПІ 
ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Луговський О. Ф., Струтинський С.В., Гришко І.А., 
Семінська Н.В., Ночніченко І.В., Зілінський А.І. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,33 
Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 61 с.  

5. Яглінський В.П., Іоргачев Д.В. Моделювання динамічних процесів роботизованого 

виробництва. – Одеса: АстроПрінт, 2004. – 234 с. 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С.  “Дискретні системи керування 

гідропневмоавтоматики” (частина 4 Пропорційна гідравліка) Методичн і вказівки до 

лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 

Київ: НТУУ«КПІ».- Вид. Біла Церква: ВАТ “Білоцерківська друкарня”.- 2009.- 56с.  

2. Гавриш А.П., Ямпольский Л.С. Гибкие робототехнические системы: Учебник. – К.: Вища 

шк., 1989. – 407 с. 

3. Тимофеев А.В. Адаптивные робототехнические комплексы. – Л.:Машиностроение. 

Ленингр. отд-ние, 1988. – 332 с. 

4. Шахинпур М. Курс робототехники. – М.: Мир, 1990. – 527 с. 

5.  Механика промышленных роботов. В 3 кн./Под ред. К.В. Фролова,Е.И. Воробьева. Кн.  

6. Кинематика и динамика / Е.И. Воробьев, С.А. Попов, Г.И. Шевелева. – М.: Высш. шк., 1988. 

– 304 с. 

7. Цвіркун Л.І., Бічерова Л.В., Білоус А.І., Gruhler G. Розробка віртуальної лабораторії для 

дистанційного навчання через мережу Internet в рамках кооперації з Ройтлінгенським 

університетом. Перспективи вищої освіти: роль міжуніверситетських консорціумів 

//Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: Атол, 2004. – С. 121 – 123. 

8. Gruhler Gerhard. New Experiments for Tele-Education in Robotics //Proceedings of the 2nd 

Workshop on Tele-Education in Engineering 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач; 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Вступ. Основи робототехніки. Основні поняття робототехніки. (Презентація. Завдання 

на СРС: навести приклади класифікації ПР і РТК. Л-ра: 1 -8 ) 

2.  Класифікація промислових роботів. Приклади та схемні рішення маніпуляторів та 

роботів.. (Презентація. Завдання на СРС: називати ознаки, за якими класифікуються ПР 

і РТК. Л-ра: 1-8) 

3.  Кінематичні схеми промислових роботів.. Основні поняття і визначення кінематики ПР. 

Робочі зони та показники якості кінематичних схем ПР. (Презентація. Завдання на СРС: 

навести приклади кінематичних пар. Л-ра: 1-8) 

4.  Стандартні завдання для ПP. Класифікація PТК. (Презентація. Завдання на СРС: 

сформулювати технічні вимоги до ПР. Л-ра: 1-8) 

5.  Захоплювачі ПР. Технічні вимоги до ПР. (Презентація. Завдання на СРС: сформулювати 
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основні поняття і визначення кінематики промислового 

робота.  Л-ра: 1-8) 

6.  Сенсори ПP. Привід промислових роботів. (Презентація. Завдання на СРС: розрахувати 

ступінь рухомості ПР. Л-ра: 1-8) 

7.   Розрахунок кінематики промислових роботів. Методи розрахунку кінематики 

промислових роботів. Команди циклової системи керування. 

Розв’язання прямої  та оберненої задачі кінематики. Приклад розрахунку кінематики 

промислового робота. Системи керування промислових роботів (Презентація. Завдання 

на СРС: сформулювати методи опису кінематики і динаміки маніпулятора промислового 

робота;Л-ра: 1-8) 

8.  Програмний емулятор РTK. Структура програмного емулятора. Інтерфейс програмного 

емулятора. (Презентація. Завдання на СРС: сформулювати необхідність створення 

програмного емулятора. Л-ра: 1-8) 

9.  Принцип складання базових схем робототехнічних систем. Особливості роботи 

програмного емулятора. (Презентація. Завдання на СРС: описати структуру програми 

емулятора. Л-ра: 1-8) 

10.  Розділ 1. Вступ. Основи робототехніки. Основні поняття робототехніки. (Презентація. 

Завдання на СРС: навести приклади класифікації ПР і РТК. Л-ра: 1 -8 ) 

11.  Класифікація промислових роботів. Приклади та схемні рішення маніпуляторів та 

роботів.. (Презентація. Завдання на СРС: називати ознаки, за якими класифікуються ПР 

і РТК. Л-ра: 1-8) 

12.  Кінематичні схеми промислових роботів.. Основні поняття і визначення кінематики ПР. 

Робочі зони та показники якості кінематичних схем ПР. (Презентація. Завдання на СРС: 

навести приклади кінематичних пар. Л-ра: 1-8) 

13.  Стандартні завдання для ПP. Класифікація PТК. (Презентація. Завдання на СРС: 

сформулювати технічні вимоги до ПР. Л-ра: 5) 

14.  Захоплювачі ПР. Технічні вимоги до ПР. (Презентація. Завдання на СРС: сформулювати 
основні поняття і визначення кінематики промислового 

робота.  Л-ра: 1-8) 

15.  Сенсори ПP. Привід промислових роботів. (Презентація. Завдання на СРС: розрахувати 

ступінь рухомості ПР. Л-ра: 1) 

16.   Розрахунок кінематики промислових роботів. Методи розрахунку кінематики 

промислових роботів. Команди циклової системи керування. 

Розв’язання прямої  та оберненої задачі кінематики. Приклад розрахунку кінематики 

промислового робота. Системи керування промислових роботів (Презентація. Завдання 

на СРС: сформулювати методи опису кінематики і динаміки маніпулятора промислового 

робота;Л-ра: 1-8) 

17.  Програмний емулятор РTK. Структура програмного емулятора. Інтерфейс програмного 

емулятора. (Презентація. Завдання на СРС: сформулювати необхідність створення 

програмного емулятора. Л-ра: 5) 

18.  Принцип складання базових схем робототехнічних систем. Особливості роботи 

програмного емулятора. (Презентація. Завдання на СРС: описати структуру програми 

емулятора. Л-ра: 3) 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Виконання РГР 10 

3.  Підготовка до заліку 8 
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Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних практичних занять (18 занять); 
–відповіді під час лабораторних (18 занять); 
– виконання модульної контрольної роботи (МКР;. 
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР). 
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 36 балів):  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 14 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання РГР:  
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– якісно виконана робота – 20 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 18 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 12 балів: 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння принципів дії і умов 
використання роботів і маніпуляторів в машинобудуванні: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Аналітична методика  математичного моделювання маніпулятора в середовищі  SIMULINK. 
2. Основна класифікація роботів. 
3. Розробити математичну модель механічної частини ланки маніпулятора в середовищі  

MATLAB/SIMULINK. 
• Рекомендований перелік завдань РГР 

1. Математична модель електрогідравлічного приводу маніпулятора MASR в середовищі 
Simulink. 

2. Математична модель електрогідравлічного промислового роботу РБ-211 в середовищі Simulink. 
3. Математична модель механічної частини маніпулятора MASR в середовищі Simulink. 
4. Математична модель механічної частини роботу РБ-211 в середовищі Simulink. 
5. Математична модель електропневматичної частини промислового роботу РБ-211 в середовищі 

Simulink. 
6. Математична модель електропневматичної частини маніпулятора MASR в середовищі Simulink. 
7. Математична модель електричної частини промислового роботу РБ-211 в середовищі Simulink. 
8. Математична модель електричної частини маніпулятора MASR в середовищі Simulink. 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Роботи і маніпулятори в 
машинобудуванні 
Складено:  
доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ночніченком Ігорем Вікторовичем 
 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ПРИКЛАДНА ГІДРОМЕХАНІКА (ПРГМ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Яхно Олег Михайлович, 

oleg.yakhno@gmail.com, к.т.н., ст. викладач, Костюк Дмитро Вікторович, 

kostiukdv@ukr.net  

Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Прикладна гідромеханіка» (далі ПРГМ) складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є навчити студентів використовувати основні закони покою та 

руху рідини при розрахунках, конструюванні та експлуатації гідравлічних систем та обладнання, 

а також ознайомлення з основними досягненнями машинобудівної гідравліки.  

Предметом навчальної дисципліни є: основи механіки рідини і тепло-масообміну в процесах, що 

відбуваються в системах механотроніки і гідроприводу. Зокрема для подальшого застосування в 

такій галузі як аеро-гідродинамічні схеми екранопланів,  вивчення пульсації гідроаеродинамічних 

навантажень на валу роторів у вітроагрегатів, гідродинамічні моделі різних фільтруючих 

елементів та багато іншого. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: отримати рішення в розвитку гідроаеродинаміки що застосуюється у 

вітроенергетичних агрегатах, плавальних агрегатах, літаючих агрегатах, погружних 

кавітаторів і інших. вивчення теорії вихрів застосовується для розвитку динаміки атмосфери, 
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теорії крила літака, теорії пропеллера, кораберльного винта, суперкавітатора при глибинних 

занурювань. 

Уміння: Розв’язувати складні непередбачувані задачі і проблеми у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації 

(даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.  

Досвід: Будувати інформаційні моделі предмету дослідження: описувати його суттєві 

параметри, вхідні та змінні величини, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними.  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Механіка рідини і газу», «Газодинаміка», «Об’ємні гідро- і пневмомашини і гідропередачі», 

«Матеріалознавство» 

Результати вивчення дисципліни «Прикладна гідромеханіка» є корисними для вивчення дисциплін: 

«Машинобудівна гідроавтоматика», «Основи гідроавтоматики», «Компютерна гідромеханіка 

пристроїв гідроприводу», «Проектування гідро- і пневмоприводів».  

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Фізичні властивості й моделі рідин та газів. 

2. Гідростатика  

3. Кінематика рідини 

4. Динаміка ідеальної рідини 

5. Елементи динаміки одновимірних потоків в'язкої нестисливої рідини  

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Гідравліка : навчальний посібник / Л. В. Возняк, П. Р. Гімер, М. І. Мердух, О. В. 

Паневник ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти 

і газу. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 327 с. 

3. Гідрогазомеханіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаютьсяза напрямом підготовки "Енергомашинобудування" / Р.О. Макаренко, О.Д. 

Коваль, О.І. Хлистун ; Міністерства освіти і науки України, Національний авіаційний 

університет. Київ: [НАУ], 2016. –  219 c. 

4. Коваль, О. Д. Прикладні питання механіки рідини і газу [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / О. Д. Коваль, О. М. Яхно ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові 

дані (1 файл: 1,50 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. 

5. Яхно О.М. Основы гидродинамической теории смазки / Яхно О.М., В. А. Ковалев, Н. В. 

Семинская, Разави Ф. – Харьков: Вид-во HTMT, 2015. – c. 196. 

6. Яхно О.М. Технічна гідродинаміка та основи теорії змащування : навч. посібник / О. М. 

Яхно, В. М. Матієга, С. І. Одайський ; дар. М. С. Степанов. - Чернівці : Золоті литаври, 

2010. - 326 с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 

1975 – 559 с.  

2. Лойцянський Л.Г. Механіка рідини та газу. – М.:Наука, 1970. 

3. Повх И.Л. Техническая гидромеханика. -М.: Машиностроение, 1969. – 504 с. 

4. Войтов В.А. Конструктивная износостойкость узлов трения гидромашин. Часть 2. 

Методология моделирования граничной смазки в гидромашинах. – Харьков: Центр Леся 

Курбаса, 1997. – 154 с. 

5. Ковалев В.А. Гидродинамические особенности  циркуляционных потоков в замкнутих 

объемах / Ковалев В.А., Яхно О.М. - Ноулидж: Донецьк, 2014. – 324 с. 
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6. Майер Э. Торцовые уплотнения: Пер. с нем.  – М. : Машиностроение, 1978. – 288 с. 

7. Бафоев Д. Х., Каландаров Н. О. Выбор и расчет расхода смазочных материалов для 

подшипников скольжения // Молодой ученый. — 2014. — №19. — С. 177-178. 

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування систем 

керування гідро- і пневмоприводами; 

Навчальний контент 

5.Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  РОЗДІЛ 1 Фізичні властивості й моделі рідин та газів 

Вступ. Предмет та задачі курсу. Історія розвитку гідравліки. Роль гідравліки в 

промисловості та машинобудуванні. Значення курсу в підготовці майбутніх фахівців. 

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3 (вступ, розд.1,2),5доп  (с. 8 – 22), 8 – 11 доп.  

2.  Сучасні уявлення про модель рідкого середовища. Гіпотеза суціль¬ності. Густина й 

питома вага рідини. Сили та напруження, що діють у рідині. 

В’язкість. Ньютонівські та неньютонівські рідини (класифікація рідин за Доджем) 

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3 (вступ, розд.1,2),5доп  (с. 8 – 22), 8 – 11 доп. 

3.  Стисливість рідин та газів (коефіцієнт об’ємного стиску; модуль об’ємної пружності 

рідини; швидкість звуку в середовищі та її ізотермічна й ізое¬нтропійна моделі; число 

Маха-Маєвського). 

Термодинамічні та гідромеханічні моделі газів і краплинних рідин. Поверхневий натяг. 

Кавітація. 

Література: 1 (вступ, розд. 4), 3 (вступ, розд.1,2) 

4.  РОЗДІЛ 2. Гідростатика 

Гідростатика. Властивості гідростатичного тиску. Основне рів¬няння гідростатики. 

Потенціал масових сил. 

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3 (вступ, розд.1,2),5доп  (с. 8 – 22), 8 – 11 доп. 

5.  Диференціальні рівняння рівноваги Л. Ейлера та умови їх інтегрування. 

Тиск рідини на поверхню. Закон Паскаля та його практичне засто¬сування при 

розрахунку елементів гідроприводу та гідроавтоматики.  

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3 (вступ, розд.1,2),5доп  (с. 8 – 22), 8 – 11 доп. 
6.  Напруження, що виникають у рідині, що знаходиться в стані спокою. 

Абсолютна та відносна рівновага рідини. Визначення сил і момен¬тів, що діють на 

поверхні та тіла в рідині при абсолютному й відносному спокої. 

Література: доп. 8-11[каталоги виробників]. 

7.  РОЗДІЛ 3. Кінематика рідини 

Системи відліку. Метод Лагранжа й Ейлера, їх взаємозв’язок. Потік рідини та поле 

швидкостей. Стаціонарний та нестаціонарний рух рідини. 

Література: доп. 8-11[каталоги виробників]. 

8.  Лінія течії і траєкторія, їх диференціальні рівняння. Гідравлічні елементи потоку: 

трубка течії, елементарний струмінь та його властивості, живий переріз, змочений 

периметр, гідравлічні радіус та діаметр. Класифікація потоків: напірні, безнапірні 

потоки й струмені. 

Література: 3 розд.4), 5 доп. (с. 3 – 26) 

9.  РОЗДІЛ 3. Кінематика рідини 
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Системи відліку. Метод Лагранжа й Ейлера, їх взаємозв’язок. Потік рідини та поле 

швидкостей. Стаціонарний та нестаціонарний рух рідини. 

Література: 3 розд.4), 5 доп. (с. 3 – 26) 

10.  Витрата та її види. Середня швидкість рідини. Рівняння нерозрив¬ності. Ламінарний 

та турбулентний режими течії рідини; досліди О. Рейнольдса; Література: 1 (розд 4), 3 

(розд.2) 

11.  “миттєві” (актуальні), “місцеві усереднені за часом” та “пульсаційні” швидкості. 

Поняття про епюри швидкостей в ламінарному та турбулентному потоках. 

Прискорення рідкої частинки, локальна та конвективна похідні. Диференціальні рівняння 

нерозривності. 

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

12.  РОЗДІЛ 4 Динаміка ідеальної рідини 

Модель ідеальної рідини. Диференціальні рівняння руху нев’язкої рідини Л.Ейлера 

(початкові та крайові умови). 

Література: 3 (розд.2,3,4) 

13.  Інтеграл Бернуллі та Ейлера щодо одновимірних стаціонарних те¬чій нестисливої 

рідини. Фізичний зміст та геометрична інтерпретація рівнянь Бер¬нуллі та Ейлера-

Бернуллі. 

Література: 1 (розд 5), 3 (розд.2), 5Література: 1 (вступ, розд 5,6), 3 (розд.2), 4 

14.  Рівняння кількості руху та моменту кількості руху за методом Ей¬лера. Силова дія 

стаціонарного потоку нестисливої рідини на тверді поверхні (од- новимірні задачі). 

Інтеграл Бернуллі для нестаціонарного руху. 

Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

15.  РОЗДІЛ 5. Елементи динаміки одновимірних потоків в'язкої нестисливої рідини 

Рівняння Бернуллі для елементарного струменя та для цілого по¬току в”язкої 

нестисливої рідини. Коефіцієнт кінетичної енергії Коріоліса. 

Література: 3 (с. 38 – 47),4 

16.  Гідравлічні опори, їх природа. Структура загальних формул щодо гідравлічних втрат 

напору. Коефіцієнт кількості руху (потоку імпульсу) Буссинеска. Втрати напору на 

тертя за довжиною каналу. Гідравлічно гладкі та гідравлічно шорсткі труби. Ділянки 

гідродинамічної стабілізації (“початкова ді¬лянка”) ламінарного та турбулентного 

потоків в трубах. Місцеві втрати напору. Теорема Борда-Карно. 

Література: 3 (с. 45 – 52), 4 

17.  Стаціонарне витікання рідини через отвори та насадки; діючий напір; коефіцієнти 

швидкості, витрати, стиску. Одновимірний нестаціонарний рух нестисливої рідини. 

Витікання рідини при змінному напорі; час спорожнення та наповнення резервуарів. 

Література: 1 (розд. 5), 3 (с. 57  – 69) 

18.  Гідравлічний удар в трубопроводах. Формула Жуковського. Міри боротьби з гідравлічним 

ударом. Моделювання гідромеханічних процесів. Теореми подібності. Ма¬тематичне та 

фізичне моделювання. Гідравлічний розрахунок простих та складних трубопроводів. 

Література: 1 (розд. 5), 3 (с. 141 – 152)  

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Виконання РГР 10 

3.  Підготовка до заліку 8 
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Політика та контроль 

6.Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7.Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   
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– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті гідромеханічних процесів: 

15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Приклад питань залікової роботи 

1. Рівняння Бернуллі для потоку в'язкої рідини 

2. Гідравлічні втрати енергії, 

3. Визначити горизонтальне прискорення резервуара з рідиною, при якому повністю 

розвантажується перегородка між його частинами, довжини яких l1, l2 = 1,5 м і глибини у 

резервуарах відповідно h1 і h2 , якщо: а) l1 = 2 м , h1 = 1,2 м і h2 = 1,4м  
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Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Прикладна гідромеханіка  

Складено:  

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Яхном Олегом Михайловичем 

ст. викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Костюком Дмитром Вікторовичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

РОБОТОТЕХНІКА ЛОГІСТИЧНИХ 

СИСТЕМ (РЛС)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент, Ночніченко Ігор Вікторович, igor-

nochnichenko@ua.fm к.т.н., доцент, Левченко Олег Васильович 

tudasuda@ua.fm 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=plans 

Програма навчальної дисципліни 
1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Робототехніка логістичних систем» (далі РЛС) складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна 
інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: Проектування, розробка, 
побудова, експлуатацією та використанням роботів, а також комп'ютерних систем для їх 
контролю, сенсорного (на основі вихідних сигналів давачів) зворотного зв'язку і обробки 
інформації автоматизованих технічних систем (роботів). Різновиди роботів і маніпуляторів 
логістичних систем, схематичні та конструктивні рішення кінематичні схеми промислових 
роботів, розрахунок кінематики промислових роботів, основні алгоритми та програми при 
програмуванні роботів. 
Предметом навчальної дисципліни є: основні поняття та характеристики систем 
робототехніки  та логістики з врахуванням режимів та умов їх експлуатації; уміння 
підвищувати ступінь та якість існуючих об’єктів шляхом модернізації робототехнічних систем. 
Отримати знання і навички в області проектування, виготовлення і транспортування складних 
технічних систем.  
 
 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів 
засобами механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, 
створювати конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх 
функціональної, експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 
Знання: основ математичного моделювання робототехнічних  логістичних систем та модулів; 
теоретичних положень підходів до математичного моделювання фізично різнорідних систем і 
процесів; основних понять,  методів та механізмів (етапів) побудови математичних моделей;  

mailto:igor-nochnichenko@ua.fm
mailto:igor-nochnichenko@ua.fm
mailto:tudasuda@ua.fm
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=plans
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Уміння: Будувати, розробляти, тестувати та досліджувати математичні моделі систем 
робототехніки  та логістики з врахуванням режимів та умов їх експлуатації; уміння 
підвищувати ступінь та якість існуючих об’єктів шляхом модернізації робототехнічних систем. 
Отримати знання і навички в області проектування, виготовлення і транспортування складних 
технічних систем. Вивчити методи економічно-математичного моделювання логістичних 
систем. 
Досвід: будувати, розробляти, тестувати та досліджувати схемотехнічні, компютерні та 
математичні моделі робототехнічних  логістичних систем та їх елементів. 
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 
Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 
«Промислові технології і основи інженерної логістики», «Вантажопідіймальні машини», «Основи 
теорії автоматичного управління», «ТММ», «Деталі машин», «Гідропривод 
підйомнотранспортних машин». 
Результати вивчення дисципліни «Робототехніка логістичних систем» є корисними для 
засвоєння дисциплін: «Виробнича і зббутова логістика», «Транспортна і складська логістика», 
«Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем».  
 

3. Зміст навчальної дисципліни  
1. Основи робототехнічних логістичних систем. Основні поняття робототехнічних 

логістичних систем. 
2.  Класифікація промислових роботів поняття робототехнічних логістичних систем. 
3. Приклади та схемні рішення маніпуляторів та роботів логістичних систем. 
4.  Кінематичні схеми промислових роботів. 
5. Основні поняття і визначення кінематики робототехнічних логістичних систем. 
6.  Робочі зони та показники якості кінематичних схем робототехнічних логістичних систем. 
7.  Стандартні завдання для робототехнічних логістичних систем. 
8. Класифікація робототехнічних логістичних систем. 
9. Захоплювачі робототехнічних логістичних систем. Технічні вимоги до робототехнічних 

логістичних систем. 
10. Сенсори робототехнічних логістичних систем. Привід промислових роботів. 
11. Розрахунок кінематики промислових роботів. 
12. Методи розрахунку кінематики промислових роботів. Команди циклової системи керування. 
13. Розв’язання прямої  та оберненої задачі кінематики. Приклад розрахунку кінематики 

промислового робота. Системи керування промислових роботів 
14. Програмний емулятор робототехнічних логістичних систем. 
15.  Структура програмного емулятора робототехнічних логістичних систем. 
16. Інтерфейс програмного емулятора робототехнічних логістичних систем.. 
17. Принцип складання базових схем робототехнічних логістичних систем. 
18. Особливості роботи програмного емулятора робототехнічних логістичних систем. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 
Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с.  

2. Робототехніка та мехатроніка: навч. посіб. / Л.І. Цвіркун, Г. Грулер ; під заг. ред. Л.І. 
Цвіркуна ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – 
Дніпро: НГУ, 2017. – 224 с. 

3. Макаров И.М., Топчеев Ю.И. Робототехника: История и перспективы. – М.: Наука; Изд-
во МАИ, 2003. – 349 с. Юревич Е.И. Основы робототехники. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 416 с. 

4. Гідроавтоматика та робототехніка: практикум: навч. посіб. для студ. спеціальності 131 
«Прикладна механіка», за спеціалізаціями «Мехатронні і робототехнічні системи в 
машинобудуванні», «Гідропневмоавтоматика та гідравлічні і  пневматичні машини» / 
КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Луговський О. Ф., Струтинський С.В., Гришко І.А., 
Семінська Н.В., Ночніченко І.В., Зілінський А.І. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,33 
Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 61 с.  

5. Яглінський В.П., Іоргачев Д.В. Моделювання динамічних процесів роботизованого 
виробництва. – Одеса: АстроПрінт, 2004. – 234 с. 

Додаткові інформаційні ресурси 
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1. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С.  “Дискретні системи керування 
гідропневмоавтоматики” (частина 4 Пропорційна гідравліка) Методичн і вказівки до 
лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 
Київ: НТУУ«КПІ».- Вид. Біла Церква: ВАТ “Білоцерківська друкарня”.- 2009.- 56с.  

2. Гавриш А.П., Ямпольский Л.С. Гибкие робототехнические системы: Учебник. – К.: Вища 
шк., 1989. – 407 с. 

3. Тимофеев А.В. Адаптивные робототехнические комплексы. – Л.:Машиностроение. 
Ленингр. отд-ние, 1988. – 332 с. 

4. Шахинпур М. Курс робототехники. – М.: Мир, 1990. – 527 с. 
5.  Механика промышленных роботов. В 3 кн./Под ред. К.В. Фролова,Е.И. Воробьева. Кн.  
6. Кинематика и динамика / Е.И. Воробьев, С.А. Попов, Г.И. Шевелева. – М.: Высш. шк., 1988. 

– 304 с. 
7. Цвіркун Л.І., Бічерова Л.В., Білоус А.І., Gruhler G. Розробка віртуальної лабораторії для 

дистанційного навчання через мережу Internet в рамках кооперації з Ройтлінгенським 
університетом. Перспективи вищої освіти: роль міжуніверситетських консорціумів 
//Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: Атол, 2004. – С. 121 – 123. 

8. Gruhler Gerhard. New Experiments for Tele-Education in Robotics //Proceedings of the 2nd 
Workshop on Tele-Education in Engineering 

рекомендації та роз’яснення: 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач. 

 
Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
1.  Основи робототехнічних логістичних систем. Основні поняття робототехнічних 

логістичних систем. (Презентація. Завдання на СРС: навести приклади класифікації ПР і 
РТК. Л-ра: 1 -8 ) 

2.  Класифікація промислових робототехнічних логістичних систем.  Приклади та схемні 
рішення маніпуляторів та роботів робототехнічних логістичних систем. (Презентація. 
Завдання на СРС: називати ознаки, за якими класифікуються ПР і РТК. Л-ра: 1-8) 

3.  Кінематичні схеми промислових роботів. Основні поняття і визначення кінематики 
робототехнічних логістичних систем. Робочі зони та показники якості кінематичних схем 
робототехнічних логістичних систем. (Презентація. Завдання на СРС: навести приклади 
кінематичних пар. Л-ра: 1-8) 

4.  Стандартні завдання для робототехнічних логістичних систем. Класифікація 
робототехнічних логістичних систем. (Презентація. Завдання на СРС: сформулювати 
технічні вимоги до ПР. Л-ра: 1-8) 

5.  Захоплювачі робототехнічних логістичних систем. Технічні вимоги до робототехнічних 
логістичних систем. (Презентація. Завдання на СРС: сформулювати основні поняття і 
визначення кінематики промислового 
робота.  Л-ра: 1-8) 

6.  Сенсори робототехнічних логістичних систем. Привід промислових роботів. 
(Презентація. Завдання на СРС: розрахувати ступінь рухомості ПР. Л-ра: 1-8) 

7.   Розрахунок кінематики промислових робототехнічних логістичних систем. Методи 
розрахунку кінематики промислових роботів. Команди циклової системи керування. 
Розв’язання прямої  та оберненої задачі кінематики. Приклад розрахунку кінематики 
промислового робота. Системи керування промислових роботів (Презентація. Завдання 
на СРС: сформулювати методи опису кінематики і динаміки маніпулятора промислового 
робота;Л-ра: 1-8) 

8.  Програмний емулятор робототехнічних логістичних систем. Структура програмного 
емулятора. Інтерфейс програмного емулятора робототехнічних логістичних систем. 
(Презентація. Завдання на СРС: сформулювати необхідність створення програмного 
емулятора. Л-ра: 1-8) 
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9.  Принцип складання базових схем робототехнічних логістичних систем. Особливості 
роботи програмного емулятора. (Презентація. Завдання на СРС: описати структуру 
програми емулятора. Л-ра: 1-8) 

 
Самостійна робота студента 

№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 
1.  Підготовка до аудиторних занять 32 
2.  Виконання РГР 14 
3.  Підготовка до заліку 2 

 
Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  
7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (18 занять); 
–відповіді під час лабораторних (18 занять); 
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
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– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 15 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання РГР:  
– якісно виконана робота – 22 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і характеристик, розуміння принципу дії та 
особливості використання робототехніки в логістичних системах: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• Приклад питань залікової роботи 
1. Основна класифікація робототехнічних логістичних систем. Кінематичні схеми 

робототехнічних логістичних систем. 
2.  Основні поняття і визначення кінематики робототехнічних логістичних систем. 
3. Розробити математичну модель робототехнічної логістичної системи конвеєру. 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Робототехніка логістичних систем 
Складено:  
доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ночніченком Ігорем 
Вікторовичем, доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Левченком Олегом 
Васильовичем 
 
Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ПРОПОРЦІЙНА ГІДРАВЛІКА (ПРОП_Г)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., , доцент, Ганпанцурова Оксана Сергіївна, 

ganpantsurova@ukr.net,  к.т.н., ст. викладач, Бєліков Костянтин 

Олександрович, belikivka@gmail.com  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

 

Програма навчальної дисципліни 

7. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Пропорційна гідравліка » (далі ПРОП_Г) складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» 

за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

- Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати 

практичні задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом створення, налагодження, 

експлуатації та модернізації гідравлічних систем приводів із комбінуванням з засобами 

електрорелейної техніки та гідроавтоматики для технічних об’єктів різного призначення, - 

розробляти, конструювати та проектувати гідравлічні апарати та виконавчі пристрої - 

виконувати модернізацію та реінжиніринг систем гідроприводу на основі новітніх розробок та 

підходів до створення автоматизованих об’єктів з використанням засобів гідроприводу з 

розширеними функціональними можливостями.  

Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії, керування та контролю гідравлічного 

приводу з пропорційними засобами керування і контролю у об’єктах експлуатаційного та 

виробничого призначення в різних галузях промисловості, складання та налагодження систем та 

пристроїв і модернізація гідроприводу з пропорційним керуванням автоматизованих мехатронних 

об’єктів. Ці питання в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до 

знань з технічних, технологічних і економічних аспектів машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

https://mbox2.i.ua/compose/1064437588/?cto=nLmyuJuyaXOciIm7vrGeqNCjypt9WaV8y7yfodCmq8XJrbuTq57OYayx0Vk%3D
mailto:belikivka@gmail.com
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати основні принципи функціонування, будови та проектування конструкцій 

гідравлічних пристроїв з пропорційним контролем і керуванням; методи проектування і 

модернізації ефективних за експлуатаційними показниками систем керування гідроприводами 

мехатронних систем; типові розв’язки практичних задач розрахунку систем та конструювання 

пристроїв, що стоять перед інженером-розробником гідрофікованої мехатроніки.  

Уміння: застосовувати методики, методи та інструментальні засоби проектування та 

розрахунку гідроприводів з пропорційним контролем і керуванням, сервоприводів та сервоклапанів 

та їх складових; проводити підбір пропорційних засобів контролю і керування, виконувати 

розрахунок системи; виконувати опис складу і роботи системи гідроприводів з пропорційним 

контролем і керуванням; узгоджувати елементний склад пропорційного гідроприводу з іншими 

компонентами мехатронної системи в залежності від умов і режимів експлуатації; розробляти 

логіку взаємодії виконавчих пристроїв; складати схеми електрогідравлічних апаратних засобів 

пропорційного керування та електрорелейних схем систем керування і узгоджувати їх взаємодію; 

виконувати складання, налагодження та діагностику багаторежимних систем  приводів з 

пропорційним керуванням.  

Досвід: вибору та використання методик та технічних засобів при проектуванні гідроприводу з 

пропорційним керуванням у складі мехатронних систем, практичної роботи із визначення робочих 

характеристик пропорційних гідроапаратів та виконавчих пристроїв; розробки та розрахунку 

багаторежимних систем гідроприводів з пропорційним керуванням на комплекті завдань, 

наближених до практичних потреб; оволодіння первинними знаннями та навичками побудови 

багаторежимних автоматизованих дискретних систем пропорційного і електрорелейного 

керування для приводів технічних об’єктів різноманітного призначення. 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«гідро- і пневмодвигуни мехатронних систем», «синтез дискретних систем керування», «Основи 

електроніки», «Електрогідропривод мехатронних систем», «Гідро- і пневмодвигуни мехатронних 

систем». 

Результати вивчення дисципліни «Пропорційна гідравліка » є корисними для подальшого вивчення 

дисциплін: «Компютерне проектування модулів мехатроніки і робототехніки», «Електронні 

засоби контролю і керування мехатронних систем, «Іноваційні пристрої мехатроніки».  

Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Загальні відомості і принцип дії гідроприводу з пропорційним керуванням 

Тема 1.1. Загальні відомості і принципи пропорційного контролю і керування 

гідроприводу. 

Тема 1.2. Особливості робочих рідин для гідроприводів з пропорційним керуванням. 

Розділ 2. Насоси і гідродвигуни з пропорційним контролем і керуванням. 

Тема 2.1. Насоси з пропорційними засобами контролю і керування, LS-система. 

Тема 2.2. Сервоприводи гідравлічні з прямолінійним рухом вихідної ланки 

Тема 2.3. Сервоприводи гідравлічні з поворотним рухом вихідної ланки 

Розділ 3. Спрямовуюча та регулююча гідроапаратура з пропорційним керуванням 

Тема 3.1. Запірно-регулюючі пристрої гідроапаратів з електричним контролем і 

керуванням. 

Тема 3.2. Спрямовуючі гідроапарати з пропорціним керуванням, пілотні клапани. 

Тема 3.3. Регулюючі гідроапарати з пропорційним керуванням, сервоклапани. 
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Тема 3.4. Клапани витрати з пропорційним керуванням 

Тема 3.5. Клапани тиску з пропорційним керуванням  

Розділ 4. Системи управління пропорційним гідроприводами. 

Тема 4.1. Регулювання швидкості робочих органів. 

Тема 4.2. Регулювання зусилля робочих органів. 

Тема 4.3. Пропорційні гідроприводи з автоматичним керуванням. 

Тема 4.5. Багаторежимний пропорційний гідропривод 

Розділ 5. Допоміжні пристрої в системах пропорційного гідроприводу. 

Тема 5.1. Кондиціонери робочих рідин пропорційного гідроприводу 

Тема 5.2. Підвищення енергоефективності засобами пропорційної гідравліки 

Тема 5.3. Пропорційні датчики положення, тиску і витрати 

Тема 5.4. Пристрої живлення та керування пропорційними клапанами 

Методичні рекомендації 

Програма складена для денної форми навчання. Для успішного засвоєння курсу слід передбачити 

тісний взаємозв’язок всіх видів занять  – лекційних, самостійної роботи та лабораторних. 

Теоретичний матеріал, викладений на лекційних заняттях, є основою для вирішення практичних 

інженерних завдань, що виконуються під час лабораторних/практичних завдань на 

спеціалізованому дидактичному обладнанні фірми ФЕСТО та під час виконання розрахунково-

графічної роботи. За час навчання студент виконує лабораторні роботи з гідравлічним 

обладнанням БошРексрот та Вікерс з пропорційним та електрорелейним контролем і 

керуванням, розробляє принципові та монтажні схеми для вирішення задач автоматизації різного 

рівня складності. Це дозволяє поглибити знання з кожної теми. З метою вивчення дисципліни під 

час самостійної роботи та  лабораторних  занять  необхідно використовувати  підручники, 

посібники, електронний конспект лекцій та практикувати навички розв’язування реальних задач 

на дидактичному обладнанні. Проведення індивідуального консультування відбувається протягом 

курсу навчання.  

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Шольц Д. Пропорциональная гидравлика. Основной курс:  Учебник.- ДП „ФЕСТО”.- Киев.- 
2002.- 123с. 

2. Функціональні модулі систем мехатроніки з пневматичними, електромеханічними та 
гідравлічними виконавчими пристроями [Електронний ресурс]:навч. Посіб / О.П. Губарев, 
О.С. Ганпанцурова, К.О. Бєліков, А.М. Муращенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 14,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 
104 с. 

3. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. ―Дискретні системи керування гідропневмоавтоматики‖ 
(частина 4 Пропорційна гідравліка) Методичні вказівки до лабораторних робіт, для 
студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- Київ: НТУУ«КПІ».- Вид. Біла 
Церква: ВАТ―Білоцерківська друкарня‖.- 2009.- 56с.  

4. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 
Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

5. Proportional Hydraulics. Workbook Basic Level/ D. Scholz, A. Zimmermann, Festo Didactic 
GmbH&Co, OCKER Ingenieurbüro, Denkendorf 1998, 352 S.  

6. Гидравлические средства автоматики: Основной курс/Перевод на русский язык, изд-во: 
«Фесто дидактик КГ», Д-7300, Эсслинген.-1988.-410с. 

Додаткові інформаційні ресурси 

12. Ebel F., von Terzi M.  Festo Didactic. Mechatronics.: Festo Didactic GmbH&Co., D73770 
Denkendorf, 2000.- 108 S.   

13. Elektrohydraulik: elektrische Steuerungen fur Hydraulik.- Ruksaldruk, Berlin: Beuth.-1990.-90 S. 
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14. Mechatronika/ pod kier. Dietmara Schmida.- Polish edition REA, Warshawa.- 2002.- 384p. 
15. Mobilhydraulik und Elektronik. Mannesmann Rexroth.- Bonitas-Bauer.- Wurzburg.-1992.-416 S. 
16. Proportional Hydraulics. Workbook Basic Level/ D. Scholz, A. Zimmermann, Festo Didactic 

GmbH&Co, OCKER Ingenieurbüro, Denkendorf 1998, 352 S. 
17. Proportional- und Servoventil-Technik Der Hydraulik Trainer Band 2/ R. Ewald, J. Hutter, D. 

Kretz, A. Schmitt, Mannesmann Rexroth GmbH, Lohr am Main, Würzburg 1998, 304 S. 
18. Абрамов  Е.И.,  Колесниченко  К.А.,  Маслов  В.Т.  Элементы гидропривода: Справочник. - 

Киев: Техника, 1977. - 322 с.  
19. Губарев А.П. Дискретно-логическое управление в системах гидропневмоавтоматики: 

Учебное пособие.- К.: ИСМО, 1997.- 224с.  
20. Губарев А.П., Левченко О.В. Механотроника: от структуры системы к алгоритму 

управления: Учеб. Пособие.- К.: НТУУ «КПИ», 2007.- 180с. 
21. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Мехатроніка: Циклічно-модульний підхід до вирішення 

практичних задач автоматизації.- Київ: НТУУ«КПІ».- ВАТ ―Білоцерківська друкарня‖, 
2016, 160с.  

22. Свешников  В.К.  Гидрооборудование:  Международный  справочник. – ИЦ «Техинформ» 
МАИ, 2001 – 2003 (3 тома).   

23. Экснер Х. Гидропривод. Основы и компоненты / Экснер Х., Фрейтаг Р., Гайс Х., Ланг Р. и 
др. // Бош Рексрот АГ, Эрбах, Германия, 2003. -  323 с.  

Каталоги провідних виробників 

Atos: http://www.atos.com 
Bosch Rexroth AG: http://www.boschrexroth.de 
Hawe: http://www.hawe.de 
OMRON: http://www.omron.com.ua 
Parker: http://www.parker.com 
Schneider Electric: http://www.schneider-electric.com/,  
http://www.schneider-electric.com.ua/, http://www.schneider-electric.ru/ 
Siemens: http://www.siemens.com, http://www.siemens.com.ua 
Vickers: http://www.hydraulics.eaton.com/ 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі джерела разом, не є достатнім для опанування дисципліни без 

виконання комплекту завдань до лабораторних робіт,  самостійного розв’язання типових 

задач розробки схем та конструкцій і виконання індивідуальних завдань. 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Загальні відомості і принципи пропорційного контролю і керування гідроприводу 

Література: 1, 5, доп 1, 2, 6 

2.  Особливості робочих рідин для гідроприводів з пропорційним керуванням. 

Література: 1 (розд. 2), 4, доп 5.   

3.  Насоси з пропорційними засобами контролю і керування, LS-система. 

Література: 5, доп. 2, 5, 6, [каталоги виробників]. 

4.  Сервоприводи гідравлічні з прямолінійним рухом вихідної ланки 

Література: 5, 6, доп. 5, 6 [каталоги виробників].  

5.  Сервоприводи гідравлічні з поворотним рухом вихідної ланки 

Література: 5, 6, доп. 5, 6 [каталоги виробників]. 

6.  Запірно-регулюючі пристрої гідроапаратів з електричним контролем і керуванням. 

Література: 2, 4, 5, доп. 6, 11, [каталоги виробників]. 

7.  Спрямовуючі гідроапарати з пропорціним керуванням, пілотні клапани. 

Література: 2, 4, 5, доп. 6, 11, [каталоги виробників]. 

http://www.atos.com/
http://www.boschrexroth.de/
http://www.hawe.de/
http://www.omron.com/
http://www.parker.com/
http://www.schneider-electric.ru/
http://www.schneider-electric.com/
http://www.schneider-electric.com.ua/
http://www.schneider-electric.ru/
http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com.ua/
http://www.hydraulics.eaton.com/
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8.  Регулюючі гідроапарати з пропорційним керуванням, сервоклапани. 

Література: 2, 4, 5, доп. 6, 11, [каталоги виробників]. 

9.  Клапани витрати з пропорційним керуванням 

Література: 1, 5, доп. 6, 11, [каталоги виробників]. 

10.  Клапани тиску з пропорційним керуванням 

Література: 1, 5, доп. 6, 11, [каталоги виробників]. 

11.  Регулювання швидкості робочих органів. 

Література: 1, 2, 5, доп. 6 

12.  Регулювання зусилля робочих органів  

Література: 1, 2, 5, доп. 6 

13.  Пропорційні гідроприводи з автоматичним керуванням. 

Література: 1, 2, 4, 5, доп. 2, 6. 

14.  Багаторежимний пропорційний гідропривод  

Література: 1, 2, 3, доп. 5 

15.  Кондиціонери робочих рідин пропорційного гідроприводу 

Література: 5, 6, доп. 7, 11, 12  

16.  Підвищення енергоефективності засобами пропорційної гідравліки 

Література: 2, 3, 6, доп. 2 

17.  Пропорційні датчики положення, тиску і витрати 

 Література: 4, 5, доп. 6,  [каталоги виробників]. 

18.  Пристрої живлення та керування пропорційними клапанами. 

Література: 2, 3, 5, доп. 3,  [каталоги виробників]. 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 36 

2.  Виконання МКР 4 

3.  Підготовка до заліку 8 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  

˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  
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Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  

– захищена робота – 3 бали;  

– активна творча робота – 1,5 бали;  

– плідна робота – 0,5 бала; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 22 бали;  

– повністю виконана робота – 19 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 16 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 13 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  
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Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння принципу пропорційного 

керування засобами гідроприводу: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• можливе зарахування сертифікатів проходження літньої школи «Мехатроніка в 

машинобудуванні» за 2 лабораторних роботи. 

• Приклад питань залікової роботи 

1. Принцип дії і конструктивне рішення серворозподільника 4/3 з пропорційним керуванням. 

2. Скласти схему гідроприводу схвату з пропорційним регулюванням зусилля затискання.  

3. Рампа сигналу – поняття, приклади завдання, вплив на характеристики приводу.  

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Пропорційна гідравліка  

Складено:  

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ганпанцуровою Оксаною 

Сергіївною 

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Губаревим Олександром 

Павловичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

МОБІЛЬНА ГІДРАВЛІКА (МГ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., , доцент, Левченко Олег Васильович, tudasuda@ua.fm 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=6112 

 

Програма навчальної дисципліни 

1.Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Мобільна гідравліка» (далі МГ) складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 

задачі систем мобільного гідроприводу, - виконувати модернізацію та реінжиніринг мехатронних 

систем на основі новітніх розробок та підходів до створення автоматизованих об’єктів 

гідропневмоавтоматики і мехатроніки зі складними алгоритмами експлуатації.  

Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії систем мобільного гідро- та 

пневмоприводами, автоматизація технічних об’єктів засобами мобільної 

гідропневмоавтоматики та електрорелейних схем, складання та налагодження прототипів 

систем керування, модернізація систем керування. Ці питання в даному курсі розглядаються 

комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і економічних 

аспектів машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

mailto:tudasuda@ua.fm
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конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати основні підходи керування в мобільних системах; методи синтезу, технічні засоби 

керування в промислових системах мобільного гідроприводу.  

Уміння: застосовувати методики та методи проектування систем мобільного гідроприводу 

відповідно до вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати спеціальні методи 

при створенні пневматичних та гідравлічних систем керування в задачах автоматизації об’єктів 

машинобудування.  

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 

конкретних задач мобільної гідравліки в машинобудуванні; проводити оцінку ефективності 

систем керування мобільних машин; обирати раціональні технічні засоби відповідно до 

конкретних практичних задач; складати, налагоджувати, корегувати системи керування 

мобільних машин з пневматичними, електрорелейними і гідравлічними пристроями.  

2.Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Об’ємний гідропривод», «Машинобудівна гідравліка», «Деталі машин», , «Основи конструювання 

і проектування». 

Результати вивчення дисципліни «Мобільна гідравліка» є корисними для засвоєння дисциплін: 

«Машинобудівна гідроавтоматика», «Проектування агрегатів автоматизованих механічних 

систем», «Проектування гідро- і пневмоприводів».  

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Напрямки застосування мобільного гідроприводу.  

2. Відкритий та закритий гідравлічні контури.  

3. Гідростатичні трансмісії, підживлювальні насоси, промивочні блоки, байпасні клапани.  

4. Гідравлічні системи, чутливі до навантаження: з відкритим та закритим центром.  

5. Регульовані насоси мобільних машин з ручними та автоматичними регуляторами.  

6. Двонасосні системи з клапанами розвантаження. 

7. Дільники та суматори потоку.  

8. Секційні розподільники мобільних машин, 7/3 розподільники, клапани різниці тиску, 

антикавітаційні клапани, ударні клапани, перекидні клапани.  

9. 6/3 розподільники з відкритим центром: паралельне, тандемне та послідовне підключення.  

10. Схеми незалежного від навантаження регулювання витрати, передвключені та 

післявключені.  

11. Утримання і безпечне опускання вантажу, керовані зворотні клапани, гальмівні та 

зрівноважувальні клапани.  

12. Гідравлічні та електронні джойстики.  

13. Клапани пріоритету, статичні та динамічні.  

14. Рульове керування, з відкритим та закритим центром, реактивне та нереактивне.  

15. Спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання роботи гідравлічних систем 

мобільних машин (FluidSim-Hydraulics 5.0).  

16. Виявлення та усунення несправностей в гідравлічних системах мобільних машин.  

17. Техніка безпеки при роботі з практичними системами мобільного гідроприводу. 

4.Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Ölhydraulik, Handbuch der hydraulischen Antriebe und Steuerungen, Dietmar Findeisen, 

Siegfried Helduser, 6. Auflage, ©Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015, DOI 10.1007/978-

3-642-54909-0 
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3. Synthesis of discrete drives control systems, M. Cherkashenko, Hydraulic machines and 

hydrounits 1322 (46), 4-9 

4. Hydraulik, Grundlagen, Komponenten, Systeme, Dieter Will, Norbert Gebhardt, 6. Auflage, © 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, DOI 10.1007/978-3-662-44402-3 

5. Mobile equipment hydraulics: a systems and troubleshooting approach, Ben Watson, © 2011 

Delmar, Cengage Learning 

6. Synthesis of control schemes for hydroficated automation objects.- GmbH & Co. KG. Printed 

in Germany, 2018 Y. Sokol, M. Cherkashenko, etc 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

7. Parr Andrew. Hydraulics and Pneumatics: A Technician's and Engineer's Guide, Publisher: 

Butterworth-Heinemann Ltd, 2011. 

8. Elliott Brian. Compressed Air Operations Manual, McGraw-Hill Education, 2006. 

9. Wu, P., Lai, Z., Wu, D., Wang, L. (2014). “Optimization Research of Parallel Pump System 

for Improving Energy Efficiency”. Journal of Water Resources Planning and Management, 

DOI: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000493. 

10. Miller, R., Liberi, T., Scioscia, J. Analyzing Pump Energy through Hydraulic Modeling / 

Pipelines 2015. pp. 869-877. 

11. Bin Zhang, Jien Ma, Analysis of the flow dynamics characteristics of an axial piston pump 

based on the computational fluid dynamics method, Engineering Applications of 

Computational Fluid Mechanics, Volume 11, 2017 - Issue 1 

12. Helduser, S.: Grundlagen elektrohydraulischer Antriebe und Steuerungen, 1. Aufl. Vereinigte 

Fachverlage, Mainz (2013). ISBN 978-3-7830-0387-1 

13. Scherf, H.E.: Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme (mit Matlab- und Simulink-

Beispielen). Oldenbourg Verlag, München,Wien (2003) 

14. Egeland, O., Gravdahl, J.T.: Modeling and Simulation for Automatic Control. Marine 

Cybernetics, Trondheim, Norway (2002) 

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування 

гідравлічними приводами; 
Навчальний контент 

5.Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
1.  Напрямки застосування мобільного гідроприводу.   

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3 (вступ, розд.1,2),5доп  (с. 8 – 22), 8 – 11 доп.  
2.  Відкритий та закритий гідравлічні контури. 

Література: 1 (вступ, розд. 4), 3 (вступ, розд.1,2) 
3.  Гідростатичні трансмісії, підживлювальні насоси, промивочні блоки, байпасні клапани.  

Література: доп. 8-11[каталоги виробників]. 
4.  Гідравлічні системи, чутливі до навантаження: з відкритим та закритим центром.  

Література: 3 розд.4), 5 доп. (с. 3 – 26) 
5.  Регульовані насоси мобільних машин з ручними та автоматичними регуляторами. 

Література: 1 (розд 4), 3 (розд.2) 
6.  Двонасосні системи з клапанами розвантаження. 

Література: 3 (розд.2)4 доп.  
7.  Дільники та суматори потоку. 

Література: 1 (розд 5), 3 (розд.2), 5 
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8.  Секційні розподільники мобільних машин, 7/3 розподільники, клапани різниці тиску, 
антикавітаційні клапани, ударні клапани, перекидні клапани  
Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

9.  6/3 розподільники з відкритим центром: паралельне, тандемне та послідовне 
підключення.  
Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

10.  Схеми незалежного від навантаження регулювання витрати, передвключені та 
післявключені.  
Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

11.  Утримання і безпечне опускання вантажу, керовані зворотні клапани, гальмівні та 
зрівноважувальні клапани.   
Література: доп. 5,6,доп. 8-11[каталоги виробників]. 

12.  Гідравлічні та електронні джойстики 
Література: 3 (розд.2,3,4) 

13.  Клапани пріоритету, статичні та динамічні. 
Література: 1 (вступ, розд 5,6), 3 (розд.2), 4 

14.  Рульове керування, з відкритим та закритим центром, реактивне та нереактивне 
Література: 3 (розд.2, 4) 

15.  Спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання роботи гідравлічних систем 
мобільних машин (FluidSim-Hydraulics 5.0)  
Література: 3 (с. 38 – 47),4 

16.  Виявлення та усунення несправностей в гідравлічних системах мобільних машин  
Література: 3 (с. 45 – 52), 4 

17.  Техніка безпеки при роботі з практичними системами мобільного гідроприводу 
Література: 1 (розд. 5), 3 (с. 57  – 69) 

Самостійна робота студента 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 

годин СРС 
4.  Підготовка до аудиторних занять 30 
5.  Підготовка до МКР 4 
6.  Підготовка до заліку 14 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

7.Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
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Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 15 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в мобільному 
гідроприводі: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1.Двонасосні системи з клапанами розвантаження. 

2.Схеми незалежного від навантаження регулювання витрати, передвключені та 
післявключені  
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3.Техніка безпеки при роботі з практичними системами мобільного гідроприводу.  

 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Мобільна гідравліка 
Складено:  
доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Левченком Олегом Васильовичем 
 
Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ТРАНСПОРТУВАЛЬНІ МАШИНИ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 
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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 
Транспортувальні машини – навчальний модуль, в якому за змістом і по суті викладеного 

навчального матеріалу, вперше за весь термін попереднього навчання студента, поєднуються 
елементи загальнотехнічної і спеціальної підготовки фахівця - поряд із задачами 
загальноінженерного спрямування (кінематичні розрахунки механізмів, вибір конструкційних ма-
теріалів та способів їх зміцнення, визначення критеріїв міцності, складання розрахункових схем 
та розрахунки деталей на міцність і довговічність і ряд інших). Студенти починають вивчати 
спеціальні питання конструктивного устрою і функціонального призначення машин і механізмів, 
теорію і практичні методи розрахунків і проектування  транспортуючих машин та їх окремих 
механізмів, вузлів і деталей у безпосередньому зв'язку з реально виконуваними функціями і опе-
раціями в певному технологічному процесі, умовами експлуатації та режимами роботи 
(навантаження). Метою викладання дисципліни Транспортувальні машини є формування у   
студентів здатностей - вивчати спеціальні питання конструктивного устрою і функціонального 
призначення машин і механізмів, теорію і практичні методи розрахунків і проектування 
транспортувальних машин та їх окремих механізмів, вузлів і деталей у безпосередньому зв'язку з 
реально виконуваними функціями і операціями в певному технологічному процесі, умовами 
експлуатації та режимами роботи (навантаження). Предмет вивчення дисципліни: сучасну 
теоретичну модель машини (механізму), як складну багатомасову механічну (електромеханічну) 
систему з пружними міжмасовими зв'язками та реальні процеси кінематичної і силової взаємодії 
окремих мас (ланок машини чи механізму), якими супроводжується робота машини (механізму); 
про сучасне промислове, зокрема машинобудівне виробництво, як  єдиний комплекс 
взаємопов'язаного основного (технологічного) і підйомно-транспортного та робототехнічного 
обладнання, в якому транспортувальні машини забезпечують механізацію і автоматизацію 
підйомно-транспортних операцій, а при поточній і конвеєрній системах організації виробництва 
- окрім цього, задають і регулюють його темп, забезпечують ритмічність і безперебійність, 
підвищують ефективність використання основного обладнання. 
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Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 
об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 
технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 
механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 
експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 
Знання: вивчити основні принципи функціонування транспортувальних машин, про сучасне 
промислове, зокрема машинобудівне виробництво, як  єдиний комплекс взаємопов'язаного 
основного (технологічного) і транспортного та робототехнічного обладнання, в якому 
транспортувальні машини забезпечують механізацію і автоматизацію широкого кола операцій, а 
при поточній і конвеєрній системах організації виробництва - окрім цього, задають і регулюють 
його темп, забезпечують ритмічність і безперебійність, підвищують ефективність 
використання основного обладнання.  
Уміння: застосовувати методики та методи проектування транспортувальних машин та їх 
елементів відповідно до вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати 
спеціальні методи при виборі схемних рішень та виборі обладнання для автоматизацій 
транспортувальних машин.  
Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 
конкретних задач створення та автоматизації транспортувальних машин; проектувати та 
конструювати транспортувальні машини  та їх компоненти за певними вихідними даними та 
відповідно до умов та режимів експлуатації.  

 
2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 
Теоретичну базу для успішного вивчення модуля  Транспортувальні машини складають знання, 
уміння і навики набуті студентами при вивченні таких дисциплін, як "Вища математика", 
"Фізика" (розділи "Кінематика" і "Динаміка"), "Теоретична механіка", "Опір матеріалів", 
"Теорія механізмів і машин", "Нарисна геометрія і інженерна графіка", "Матеріалознавство і 
технологія конструкційних матеріалів", "Деталі машин", "Взаємозамінність, стандартизація 
і технічні вимірювання", "Електротехніка" (розділ "Електродвигуни постійного і змінного 
струму"), «Гідропривод ПТМ». 
Результати вивчення дисципліни «Вантажопідіймальні машини» є корисними для засвоєння 
дисциплін: «Транспортна і складська логістика», «Робототехніка логістичних систем», 
«Експлуатація і обслуговування підйомно-транспортних машин».  
3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Загальні відомості про транспортуючі машини  
Тема 1.1. Призначення і виконувані транспортуючими машинами функції в технологічних 

процесах промислових (машинобудівних) виробництв. Класифікація транспортуючих машин.  
Тема 1.2. Режими роботи і класи використання. Фізико-хімічні властивості і механічні 

характеристики вантажів виробничого призначення. їх вплив на конструкцію і робочі 
параметри транспортуючих машин. 

Розділ 2. Стрічкові конвеєри 
Тема 2.1. Призначення, конструктивний устрій і принцип дії конвеєра та його основних 

вузлів і елементів: приводних і натяжних станцій, роликоопор, завантажувальних, 
розвантажувальних і очисних пристроїв, стрічки. Продуктивність конвеєра.  

Тема 2.2. Принципові кінематична і розрахункова схеми конвеєра. Тяговий розрахунок, 
розрахунок потужності і вибір електродвигуна, кінематичний розрахунок приводу. 

Тема 2.3. Геометричний та силовий розрахунок елементів конструкції: приводного і 
натяжного барабанів, роликоопор, стрічки. Динаміка конвеєра в перехідні періоди руху (пуск та 
гальмування).  

Розділ 3. Ланцюгові конвеєри 
Тема 3.1. Особливості конструктивного устрою і кінематики зачеплення ланцюгового 

тягового елемента з приводними зірками. Сили статичного опору руху тягового елемента. 
Динамічні фактори, діючі на тяговий елемент: сили, обумовлені нерівномірним рухом 
(кінематикою зачеплення) ланцюга; сили, обумовлені пружними коливаннями тягового елемента; 
сили, обумовлені прискореним рухом мас елементів конструкції конвеєра і вантажу в перехідні 
періоди руху. Загальна теорія тягового розрахунку ланцюгових конвеєрів. 
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Розділ 4. Пластинчасті і скребкові конвеєри 
Тема 4.1. Призначення і класифікація підвісних конвеєрів. Загальний устрій та конструкція 

основних елементів підвісного конвеєра: опорно-несучої металоконструкції, приводних і 
натяжних станцій, тягового ланцюга з каретками, вантажо-несучих підвісок і візків, 
завантажувально-розвантажувальних пристроїв. Продуктивність, особливості тягового 
розрахунку підвісних конвеєрів.  

Тема 4.2. Призначення і конструкція візкових горизонтально - і вертикально замкнених 
конвеєрів, їх основних елементів. Продуктивність візкових конвеєрів. Кінематичні та 
розрахункові схеми конвеєрів, особливості тягових розрахунків. 

Розділ 5. Підвісні конвеєри. Візкові конвеєри 
Тема 5.1. Призначення, конструкція (кінематичні схеми) та принцип дії механізмів 

переміщення самохідного вантажного візка, електричної талі, каретки на канатній тязі. 
Механізми переміщення кранів - схеми центрального та роздільного приводу. Розрахунок сил опору 
в самохідних механізмах, умова сталості руху. Розрахунок потужності та вибір електродвигуна. 
Кінематичний розрахунок приводу. Перевірка приводу на відсутність буксування при розгоні та 
юзу при гальмуванні; на нагрів.  

Тема 5.2. Розрахунок гальмівного моменту та вибір гальм. Ходова частина кранів, 
балансирні візки. Ходові колеса і рейки: конструкція, матеріали, вибір та перевірочні розрахунки 
(на контактну міцність). Динамічний розрахунок механізму. 

Розділ 6. Елеватори. Гвинтові конвеєри і транспортуючі труби. 
Тема 6.1. Призначення, класифікація, конструктивний устрій та принцип дії елеваторів 

різних типів та їх основних складових части: приводних і натяжних станцій, тягових елементів 
і вантаженесучих пристроїв, металоконструкції. Принципові кінематичні та розрахункові схеми 
елеваторів; продуктивність; особливості тягових розрахунків.  

Тема 6.2. Гвинтові конвеєри і транспортуючі труби: призначення, загальний 
конструктивний устрій та конструкція основних елементів (приводу, шнека, опор, 
транспортуючого жолоба чи труби). Принципові кінематичні і розрахункові схеми, основи теорії 
розрахунку. 

Розділ 7. Вібраційні та інерційні конвеєри. Роликові конвеєри. 
Тема 7.1. Призначення, класифікація, конструктивний устрій та принцип дії вібраційних 

та інерційних конвеєрів (кінематика руху вантажу у вібраційному та інерційному конвеєрах). 
Приводні механізми, опори, транспортуючі конструкції конвеєрів.  

Тема 7.2. Основи розрахунків вібраційного та інерційного конвеєрів. Призначення та 
конструктивний устрій роликових конвеєрів не приводного та приводного типів. Основні 
елементи конструкції. Продуктивність конвеєра, основи теорії розрахунку. 

Розділ 8. Пневматичний і гідравлічний транспорт. Допоміжні пристрої 
транспортуючих машин. 

Тема 8.1. Пневматичний і гідравлічний транспорт: призначення, сфера застосування, 
конструктивний устрій. Основні елементи конструкції: привод (насосні станції), транспортуючі 
труби, завантажувально-розвантажувальні пристрої. 

Тема 8.2. Продуктивність, основи теорії розрахунку. Допоміжні пристрої 
транспортуючих машин: бункери, затвори, живильники, автоматичні лічильники і ваги, їх 
призначення, конструкція, основи розрахунку. 

Розділ 9. Промислові роботи і маніпулятори 
Тема 9.1. Призначення, сфера застосування, конструктивні схеми та основні робочі 

параметри. Устрій та функції основних елементів конструкції. 
Тема 9.2. Поняття про степінь рухомості виконуючого механізму. Приводні механізми. 

 
4. Навчальні матеріали та ресурси 
базова (підручники, навчальні посібники) література 

1. Александров М.П. "Подьемно-транспортные машины».-М.: «Высшая школа», 1985.-
520 с. 

2. Іванченко Ф.К. "Конструкція і розрахунок підйомно-транспортних машин".-К.: 
"Вища школа", 1990.-424 с. 

3. Бондарєв В.С.,Колісник Н.П.,Дубинець О.І.,Бондарєв С.В.,Барабанов В.Я. " Підйомно-
транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин. Підручник з 
грифом МОН України К.: «Вища школа», 2009. 

4. Технологічні схеми виробничих процесів, завдання та вимоги до виконання курсових 
проектів з ТММ і ПТМ. Методичні вказівки для студентів хіміко-машинобудівних 
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спеціальностей. Укладачі: Кірієнко О.А., Горбатенко Ю.П., Київ, НТУУ "КІЛ", 2000.- 59 с. 
5. Методичні вказівки до виконання курсових проектів та РГР з кредитного модуля ПТС і М-2. 

Розрахунок пасажирських конвеєрів (травелаторів). Укладачі: Горбатенко Ю.П., Бондарев 
С.В.-К.:ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2005. – 20 с. 

додаткова (монографії, статті, документи, електронні ресурси) література 
1. Абрамович И.И., Котельников Г.А. Козловые краны общего назначения.-М.: 

«Машиностроение», 1983.- 232 с. 
2. 2. Александров М.П. и др.    Грузоподьемные машины.-М: «Высшая школа», 1973.-420 с. 
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 2-х томах.-М.:  

«Машиностроение», 1982. 
4. Волков Д.П., Ионов А.А., Чутчиков П.И. Атлас конструкций лифтов.-М.:  "Машиностроение", 

1984.- 60 с. 
5. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: ДНАОПО.00-01.03-

02: Затв. 20.08.2002 №409 /Держ. Департамент з нагляду за охороною праці Міністерства 
праці та соціальної політики України.- X.: Форт, 2002.- 416 с. 

6. Редукторы и мотор-редукторы общемашиностроительного применения. Справочник /Бойко 
Л.С., Высоцкий А.З., Галиченко З.Н. и др.-М.: «Машиностроение», 1984.- 247 с. 

7. Решетов Д.Н. Детали машин.- М.: "Машиностроение", 1989.- 496 с. Справочник по кранам 
/Под редакцией Гохберга М.М.-М.: "Машиностроение", 1988.-559 с. 

8. Методичні вказівки до виконання курсових проектів та РГР з кредитного модуля ПТС і М-2. 
Розрахунок ланцюгових конвеєрів. Укладачі: Горбатенко Ю.П., Бондарев С.В.-К.:ІВЦ 
«Видавництво Політехніка», 2005. – 20 с. 

9. Методичні вказівки до виконання курсових проектів та РГР з кредитного модуля ПТС і М-2. 
Розрахунок пасажирських конвеєрів (травелаторів). Укладачі: Горбатенко Ю.П., Бондарев 
С.В.-К.:ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2005. – 20 с. 

10. Методичні вказівки до виконання курсових проектів та РГР з кредитного модуля ПТС і М-
2. Розрахунок ланцюгових конвеєрів. Укладачі: Горбатенко Ю.П., Бондарев С.В.-К.:ІВЦ 
«Видавництво Політехніка», 2005. – 20 с. 

11. Методичні вказівки до виконання  курсового проекту з кредитного модуля «Підйомно-
транспортні системи та машини-2» «Транспортувальне обладнання» для студентів за 
напрямом 6.050501 "Прикладна механіка" професійне спрямування "Інженерія логістичних 
систем".Укладачі: Горбатенко Ю.П., Закора О.В. НТУУ «КПІ» гриф Вченої ради ММІ 
протокол  № 10  від 26.05.2014. 

 рекомендації та роз’яснення: 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри, 

додаткові джерела спрямовані на ознайомлення з елементною базою, сприяють розширенню 
світогляду на будову транспортувальних машин; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 
опанування дисципліни без виконання комплекту основних та залікових лабораторних 
робіт та самостійного розв’язання типових задач ; 

• Базові джерела містять теоретичні матеріали та приклади за всіма темами дисципліни і 
їх можна використовувати так само, як матеріал лекцій, але під час лекцій надається їх 
зв'язок з фрагментами методик та практичним і лабораторним використанням, чого не 
можна отримати з жодного літературного джерела; 

• Теми розділів/підрозділів в джерелах 1 – 5 відповідають матеріалам лекційного курсу.  
 

Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Методика опанування кожної теми складається з п’ятьох компонентів: теоретичні 

відомості за темою, методики їх застосування, приклади застосування методик, лабораторна 
робота зі створенням макету діючої системи та її налагодженням, самостійне виконання 
роботи за індивідуальним завданням.  

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 
 Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
1. Розділ 1. Загальні відомості про транспортуючі машини  

Лекція 1. Призначення і виконувані транспортуючими машинами функції в технологічних 
процесах промислових (машинобудівних) виробництв. Класифікація транспортуючих 
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машин.  
Лекція 2.   Режими роботи і класи використання. Фізико-хімічні властивості і механічні 
характеристики вантажів виробничого призначення. їх вплив на конструкцію і робочі 
параметри транспортуючих машин. 
Література: 1(вступ, розд. 1, 2) 
Завдання на СРС:  Умови експлуатаці ї  транспортних у становок  (цехові ,  
межцехові  галереї ,  п ідземні  виработки,  в ідкриті  г ірничі  роботи)  і  вимоги 
до них.  Стандарти і  типажні  ряди конвеєрів.   

2. Розділ 2. Стрічкові конвеєри 
Лекція 3.  Призначення, конструктивний устрій і принцип дії конвеєра та його основних 
вузлів і елементів: приводних і натяжних станцій, роликоопор, завантажувальних, 
розвантажувальних і очисних пристроїв, стрічки. Продуктивність конвеєра.  
Лекція 4. Принципові кінематична і розрахункова схеми конвеєра. Тяговий розрахунок, 
розрахунок потужності і вибір електродвигуна, кінематичний розрахунок приводу. 
Лекція 5. Геометричний та силовий розрахунок елементів конструкції: приводного і 
натяжного барабанів, роликоопор, стрічки. Динаміка конвеєра в перехідні періоди руху 
(пуск та гальмування).  
 Література: 1 (розд. 6 -7); 2 (розд.3). 
Завдання на СРС:  Розрахунок двобарабанного приводу з жорстким 
кінематичним зв’язком між барабанами, використання спеціальних редукторів 
з диференціалами. Розрахунок двобарабанного приводу з пружнім зв’язком 
між барабанами, методи корекції механічних характеристик двигунів.  
Особливості роботи конвеєра на узвозі вантажу в гальмівному режимі. 
Спеціальні нестандартні конвеєри і стрічки, конструкції і особливості 

застосування .  
3. Розділ 3. Ланцюгові конвеєри 

Лекція 6. Особливості конструктивного устрою і кінематики зачеплення ланцюгового 
тягового елемента з приводними зірками. Сили статичного опору руху тягового елемента. 
Динамічні фактори, діючі на тяговий елемент: сили, обумовлені нерівномірним рухом 
(кінематикою зачеплення) ланцюга; сили, обумовлені пружними коливаннями тягового 
елемента; сили, обумовлені прискореним рухом мас елементів конструкції конвеєра і 
вантажу в перехідні періоди руху. Загальна теорія тягового розрахунку ланцюгових 
конвеєрів. 
Література: 1 ( розд. 5 -7),  2 (розд.4). 
Завдання на СРС: Розрахунок первинного натажіння ланцюгів.Техніка первинного 
натажіння ланцюгів. 

4. Розділ 4. Пластинчасті і скребкові конвеєри 
Лекція 7. Призначення і класифікація підвісних конвеєрів. Загальний устрій та конструкція 
основних елементів підвісного конвеєра: опорно-несучої металоконструкції, приводних і 
натяжних станцій, тягового ланцюга з каретками, вантажо-несучих підвісок і візків, 
завантажувально-розвантажувальних пристроїв. Продуктивність, особливості тягового 
розрахунку підвісних конвеєрів.  
Лекція 8. Призначення і конструкція візкових горизонтально - і вертикально замкнених 
конвеєрів, їх основних елементів. Продуктивність візкових конвеєрів. Кінематичні та 
розрахункові схеми конвеєрів, особливості тягових розрахунків. 
Література: 1 (розд.6-8, 2 (розд. 5). 
Завдання на СРС:  Стійкість скребків та її забезпечення. Стійкість пластинчастого 
полотна на поворотному пункті.  Проміжні приводи пластинчастих конвеєрів та їх 
типи, розташування і розрахунок 

5. Розділ 5. Підвісні конвеєри. Візкові конвеєри 
Лекція 9. Призначення, конструкція (кінематичні схеми) та принцип дії механізмів 
переміщення самохідного вантажного візка, електричної талі, каретки на канатній тязі. 
Механізми переміщення кранів - схеми центрального та роздільного приводу. Розрахунок 
сил опору в самохідних механізмах, умова сталості руху. Розрахунок потужності та вибір 
електродвигуна. Кінематичний розрахунок приводу. Перевірка приводу на відсутність 
буксування при розгоні та юзу при гальмуванні; на нагрів..  
Лекція 10. Розрахунок гальмівного моменту та вибір гальм. Ходова частина кранів, 
балансирні візки. Ходові колеса і рейки: конструкція, матеріали, вибір та перевірочні 
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розрахунки (на контактну міцність). Динамічний розрахунок механізму. 
Література: 1 (розд. 3); 2 (розд.6). 
Завдання на СРС: Особливості устрою натяжних станцій подвісних конвеєрів. 
Проміжні приводні станції та їх розташування і розрахунок.  

6. Розділ 6. Елеватори. Гвинтові конвеєри і транспортуючі труби. 
Лекція 11. Призначення, класифікація, конструктивний устрій та принцип дії елеваторів 
різних типів та їх основних складових части: приводних і натяжних станцій, тягових 
елементів і вантаженесучих пристроїв, металоконструкції. Принципові кінематичні та 
розрахункові схеми елеваторів; продуктивність; особливості тягових розрахунків.  
Лекція 12. Гвинтові конвеєри і транспортуючі труби: призначення, загальний 
конструктивний устрій та конструкція основних елементів (приводу, шнека, опор, 
транспортуючого жолоба чи труби). Принципові кінематичні і розрахункові схеми, основи 
теорії розрахунку. 
Література: 1 (розд. 7, 9); 2 (розд.7,8).  
 

7. Розділ 7. Вібраційні та інерційні конвеєри. Роликові конвеєри. 
Лекція 13. Призначення, класифікація, конструктивний устрій та принцип дії вібраційних 
та інерційних конвеєрів (кінематика руху вантажу у вібраційному та інерційному 
конвеєрах). Приводні механізми, опори, транспортуючі конструкції конвеєрів.  
Лекція 14. Основи розрахунків вібраційного та інерційного конвеєрів. Призначення та 
конструктивний устрій роликових конвеєрів не приводного та приводного типів. Основні 
елементи конструкції. Продуктивність конвеєра, основи теорії розрахунку. 
Література: 1 (розд.1 -3); 2 (розд.  2).  
 

8. Розділ 8. Пневматичний і гідравлічний транспорт. Допоміжні пристрої 
транспортуючих машин. 
Лекція 15. Пневматичний і гідравлічний транспорт: призначення, сфера застосування, 
конструктивний устрій. Основні елементи конструкції: привод (насосні станції), 
транспортуючі труби, завантажувально-розвантажувальні пристрої. 
Лекція 16. Продуктивність, основи теорії розрахунку. Допоміжні пристрої 
транспортуючих машин: бункери, затвори, живильники, автоматичні лічильники і ваги, їх 
призначення, конструкція, основи розрахунку. 
Література: 5(розд. 15,16); 2(розд. 19,20).  
 

9. Розділ 9. Промислові роботи і маніпулятори 
Лекція 17.  Призначення, сфера застосування, конструктивні схеми та основні робочі 
параметри. Устрій та функції основних елементів конструкції. 
Лекція 18. Поняття про степінь рухомості виконуючого механізму. Приводні механізми. 
Література: 2 (розд.12, 13). 
Завдання на СРС:  Ознайомитись з технічними характеристиками збалансованих 
маніпуляторів ГОСТ 26055-84, ГОСТ 26057-83, ГОСТ 25204-82, ГОСТ 1575-81, 
ГОСТ 25378-82. Ознайомитись з типажним рядом маніпуляторів фірми 
«DAINICHIKIKO CO, LTD» Японія. 

Аудиторні групові заняття 
№ 
п/п 

Тема і зміст заняття 

 Розділ 1. Загальні відомості про транспортуючі машини  

1. заняття 1,2. Розрахунок скребкових конвеєрів. Розробка схеми траси конвеєра, тяговий 
розрахунок, побудування діаграм натягу ланцюгів, розрахунок потужності і вибір 
електродвигуна, вибір редуктора, вибір ланцюгів, гідравлічних муфт, розрахунок пристрою 
для натягування ланцюгів. 

 Розділ 2. Стрічкові конвеєри 

2. заняття 3,4. . Розрахунок пластинчастого конвеєра, побудова схеми траси, тяговий 
розрахунок, вибір електродвигуна і редуктора головного приводу, розрахунок проміжних 
приводів, розрахунок натяжного пристрою. 

 Розділ 3. Ланцюгові конвеєри 

3. заняття 5,6,7,8. Розрахунок стрічкового конвеєра, побудова схеми траси стрічкового 
конвеєра, тяговий розрахунок, розрахунок натяжного пристрою, побудова діаграми на 
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тяжіння стрічки, розрахунок потужності і вибір двигуна, кінематичний розрахунок приводу 
і вибір редуктора, розрахунок очисного пристрою, розрахунок конвеєрного ставу. 

 Розділ 4. Пластинчасті і скребкові конвеєри 

4. заняття 9,10. Розрахунок візкових конвеєрів. Побудова схеми траси, вибір візка, тяговий 
розрахунок конвеєра, вибір параметрів приводу, вибір ланцюгів, розрахунок натяжного 
пристрою. 

 Розділ 5. Підвісні конвеєри. Візкові конвеєри. 

5. заняття 11,12. Розрахунок підвісних конвеєрів. Вибір схеми траси, вибір вантажонесучого 
канату, вибір тягового канату, тяговий розрахунок конвеєра, вибір параметрів приводних 
станцій, розрахунок вантажопідвісних устроїв, вібир і розрахунок натяжних пристроїв. 

 Розділ 6. Елеватори. Гвинтові конвеєри і транспортуючі труби. 

6. заняття 13,14. Розрахунок елеваторів. Розробка розрахункової схеми елеватора, тяговий 
розрахунок, розрахунок параметрів приводу, вибір вантажонесучого і тягового органу, 
розробка натяжного устрою. 

 Розділ 7. Вібраційні та інерційні конвеєри. Роликові конвеєри. 
7. заняття 15,16. Розрахунок роликових конвеєрів.  
 Розділ 8. Пневматичний і гідравлічний транспорт. Допоміжні пристрої 

транспортуючих машин. 
 заняття 17, 18. Розрахунок гвинтового конвеєра. 

 
Лабораторні заняття  

Метою циклу лабораторних робіт з курсу «Транспортувальні машини» є закріплення у 
студентів знань та формування навичок є дослідження реальних  транспортуючих машин, їх меха-
нізмів, пристроїв і вузлів з точки зору конструктивного устрою, принципу дії, виконуваних 
функцій і силового навантаження; розробки і оптимізації принципових кінематичних і 
розрахункових схем механізмів, пристроїв, вузлів і окремих елементів конструкції; розрахунку і 
конструювання, у відповідності із заданими вихідними параметрами і умовами експлуатації,  
транспортуючих машин, їх механізмів, пристроїв і вузлів, в тому числі з використанням 
автоматизованих комп'ютерних засобів проектування "АвтоКАД", "Компас"; виконання 
оптимізаційних розрахунків, таких як вибір електродвигунів механізмів кранів і конвеєрів з 
наступними перевірками їх придатності по умовах нагріву, відсутності буксування і юзу, 
перевантаження під час пуску і т.інш.; виконання розрахунків міцності та довговічності 
(визначення терміну служби або кількості циклів навантаження до руйнування) окремих деталей  
транспортуючих машин, таких як вали, осі, підшипники, зубчасті колеса і інш. 
 
№ 
п/п 

Назва лабораторної роботи  

 Розділ 2. Стрічкові конвеєри 

1. Лабораторна робота 1. Дослідження коефіцієнту опору обертанню ролика стрічкового 
конвеєра (вивчаються конструкції роликів різних типів, експериментально досліджується 
коефіцієнт опору обертанню ролика) . 
 Лабораторна робота 2. Визначення модуля пружності стрічок на експериментальному 
зразку вертикального двох стрічкового конвеєра (вивчається конструкція і принцип дії 
конвеєра, експериментально визначається модуль пружності стрічок). 

 Розділ 3. Ланцюгові конвеєри. 
2. Лабораторна робота 2. Лабораторна робота . Експериментальне визначення жорсткості 

(коефіцієнту жорсткості) тягових ланцюгів (вивчаються конструкції, призначення і 
застосування тягових ланцюгів різних типів, експериментально досліджується коефіцієнт 
жорсткості тягового ланцюга). 

Самостійна робота студента 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 

годин СРС 
1.  Підготовка до аудиторних занять 32 
2.  Виконання МКР 8 
3.  Підготовка до заліку 8 
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Політика та контроль 
6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Зазначається система вимог, які викладач ставить перед студентом/аспірантом: 
Основним засобом діагностики успішності навчання є 2 індивідуальні практичні і лабораторні 

роботи із різними технічними засобами.  
Відповідно до Робочого навчального плану підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» спеціальності 131 Прикладна механіка освітньої програми «Автоматизовані та 
роботизовані механічні системи» в рамках дисципліни «Транспортувальні машини» передбачено 
розрахункову роботу, яка є частковим засобом діагностики успішності навчання. 

Додатковим засобом діагностики успішності навчання є письмово-практичний «екзамен», 
який містить теоретичні, практичні завдання та курсовий проект. 

Для належного засвоєння матеріалів дисципліни потрібно:  
• повне відвідування лекцій та практичних занять; 
• правила поведінки на заняттях передбачають активний діалог з викладачем, роботу в 

командах зі змінами сценарію, швидка підготовка рішень за тестовими завданнями; 
• заохочувальні бали надаються у відповідності до «системи оцінювання результатів», 

штрафні бали є засобом протидії плагіату та несамостійному виконанню робіт; 
• політика дедлайнів полягає в виконанні та захисті РГР до екзамену; 
• політика щодо академічної доброчесності відповідає загальним положенням, прийнятим в 

«КПІ ім. Сікорського»; 
• політика навчальної дисципліни спрямована на розвиток індивідуальних здібностей в 

напрямку набуття компетенцій щодо створення сучасної техніки та розширення сфер її 
застосування. 

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
– захищена робота за індивідуальним завданням  – 3 бали;  
– захищена робота – 2 бали;  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 22 бали;  

– виконана робота із надлишковими відомостями  – 20 балів;  
– роботу виконано з непринциповими недоліками – 18 балів;  
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– роботу виконано з незначними помилками – 15 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 12 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять, параметрів, характеристик, розуміння суті 
процесів в транспортних машинах та звязку їх характеристик з принциповим рішенням: 15-20 
балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• можливе зарахування сертифікатів проходження аналогічних за змістом і об’ємом 
практичних курсів. 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Основна класифікація транспортувальних машин логістичних систем.  
2. Кінематичні схеми транспортувальних машин (за окремим завданням). 
3. Основні поняття і параметри транспортувальних машин. 
4. Розробити кінематичну схему транспортувальної машини за індивідуальним 

завданням. 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Складено: старшим викладачем  кафедри ПГМ Горбатенко Юрієм Павловичем  
Ухвалено кафедрою ПГМ    (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ЕЛЕКТРОГІДРОАВТОМАТИКА  

МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ (ЕГАМС)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=71f34f3e-2c85-436b-8626-

f293567d656d 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Луговський Олександр Федорович, atoll-

sonic@ukr.net,  асистент кафедри Зілінський Андрій Іванович, 

zilinski.andrew@gmail.com  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=65549  

Програма навчальної дисципліни 

8. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Електрогідроавтоматика мехатронних систем» (далі 

ЕГАМС) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі 

знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

- Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:  - розв’язувати 

практичні задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом створення, налагодження, 

експлуатації та модернізації систем електрогідроавтоматики із комбінуванням в системах 

керування з засобами електрорелейної техніки та гідроавтоматики для технічних об’єктів 

різного призначення, - розробляти, конструювати та проектувати гідравлічні апарати з 

електромагнітним керуванням,  - виконувати модернізацію та реінжиніринг систем 

електрогнідроавтоматики на основі новітніх розробок та підходів до створення 

автоматизованих об’єктів з розширеними функціональними можливостями, у тому числі і за 

наявності деякої невизначеності. 

Предметом навчальної дисципліни є: елементна база та мехатронні системи 

гідроавтоматики. Ці питання в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних 

вимог до знань з технічних, технологічних і економічних аспектів машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання : Вибирати та застосовувати для розв’язання задач 

прикладної механіки придатні математичні методи; використовувати знання теоретичних 

основ механіки рідин і газів, теплотехніки та електротехніки для розробки новітніх засобів 

електрогідроавтоматики і мехатроніки; виконувати геометричне моделювання пристроїв 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=71f34f3e-2c85-436b-8626-f293567d656d
http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=71f34f3e-2c85-436b-8626-f293567d656d
https://mbox2.i.ua/compose/1749487175/?cto=JyUPG%2FolM0cGG3oNPBEqPTcqFzBJ7R9DKSEj%2BgNLbWqXpaWauYGOh6Oanp%2BvhJtuoaLLig%3D%3D
https://mbox2.i.ua/compose/1749487175/?cto=JyUPG%2FolM0cGG3oNPBEqPTcqFzBJ7R9DKSEj%2BgNLbWqXpaWauYGOh6Oanp%2BvhJtuoaLLig%3D%3D
https://mbox2.i.ua/compose/1064437588/?cto=nLmyuJuyaXOciIm7vrGeqNCjypt9WaV8y7yfodCmq8XJrbuTq57OYayx0Vk%3D
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=65549
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гідроавтоматики у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та оформлювати 

результат у виді технічних і робочих креслень. 

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати місце і роль електрогідравлічних виконавчих і керуючих пристроїв механотронних 

систем в промисловості, їх вплив на науково-технічний прогрес, основи теорії робочих процесів, 

методику розрахунку, сучасні та перспективні конструкції і умови їх експлуатації.  

Уміння: вибрати найбільш ефективний для заданої практичної задачі варіант автоматизованої 

електрогідравлічної системи з врахуванням умов експлуатації, типу виконавчих пристроїв, 

здійснювати їх монтаж, налагодження, випробування і експлуатацію.  

Досвід: Проектування мехатронних систем на базі електрогідроприводу. Створення технічних 

пропозицій і проектів. Оформлення конструкторської документації.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Гідро- і пневмодвигуни мехатронних систем», «Механіка матеріалів і конструкцій»,  «Синтез 

дискретних системи керування», «Електрогідропривод  мехатронних систем», «Основи 

електроніки». 

Результати вивчення дисципліни «Електрогідроавтоматика мехатронних систем» є корисними 

для вивчення дисциплін: «Комп’ютерне проектування модулів мехатроніки і робогтотехніки»,     

«Іноваційні пристрої мехатроніки», «Електронні засоби контролю і керування мехатронних 

систем». 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Датчики зворотнього зв’язку. 

1.1. - Стан та нові досягнення в галузі виконавчих гідравлічних пристроїв систем 

гідроавтоматики. Аналіз виконуючих пристроїв засобів автоматизації в механотронних 

системах 

1.2. - Класифікація датчиків зворотнього зв’язку. Аналогові датчики  зворотнього зв’язку. 

1.3. - Кодові датчики зворотнього зв’язку. 

2. Регулювання швидкості в гідравлічних приводах в механотронних системах.  

2.1. - Регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 

2.2. - Дросельний спосіб регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 

2.3. - Однокоординатні копіювальні гідроприводи. Копіювальні приводи з двощільовим 

золотником. 

2.4. - Однокоординатні копіювальні приводи з автоматичним регулюванням подачі, що задається. 

2.5. - Двохкоординатні копіювальні гідроприводи. 

3. Гідросистеми збалансованих маніпуляторів 

3.1. - Гідроприводи маніпуляторів, що збалансовані. Пантограф маніпулятора, що збалансований. 

4. Гідропідсилювачі 

4.1. - Принципи побудови електрогідравлічних підсилювачів. 

4.2. - Витрата рідини через робоче вікно золотника. 

4.3. - Статичні характеристики золотникових розподільників. 

4.4.- Порівняльний аналіз перетинів золотникових розподільників. 

4.5.- Рівняння сил, що діють на золотник розподільника. 

4.6. - Статичні характеристики  та ККД гідропідсилювача “сопло-заслінка”. 

4.7. - Статичні характеристики та ККД струминевого гідропідсилювача. 
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5. Ультразвукові кавітаційні виконавчі пристрої 

5.1. - Особливості ультразвукової кавітації 

5.2. - Ультразвукові розпилювачі 

5.3. - Ультразвукові кавітаційні пристрої для обробки рідини 

5.4. - Ультразвукові кавітаційні фільтри 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Андренко П.Н. Проектирование и расчет элементов и устройств гидропневмоавтоматики. 

Учеб.пос. – Киев, УМК ВО, 1990. – 124 с. 

3. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. – М.: Машиностроение, 1972. – 320 с. 

4. Яхно О.М., Узунов А.В., Луговской А.Ф., Ковальов В.А., Пижиков Ю.А., Губарев А.П. 

Введение в механотронику. Киев, 2008. – 527 с. 

5. Черкашенко М.В. Основы гидропневмоавтоматики.-Х.: НТУ «ХПИ», 2010.- 80 с. 

6. Луговской А.Ф. Мехатронная система управления ультразвуковым трубчатым 

кавитатором / А.Ф. Луговской, А.В. Мовчанюк, В.П. Фесич, А.А. Новосад, И.А. Гришко // 

Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування, Вип. 72, - Київ. 2014, с.156-160. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Башта Т.М. Гидравлические приводы летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 

1967. 

2. Богданович Л.Б. Гидравлические приводы. – Киев.: Вища школа, 1980 

3. Бурєнніков Ю.А. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник 

/Ю.А.Бурєнніков, І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 

4. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. и др. – 

М.: Машиностроение, 1982. 

5. Погорелов В.И. Элементы и системы гидропневмоавтоматики. – Л.: Из-во Ленингр. Ун-

та, 1979. – 184 с. 

6. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов. – М.: 

Машиностроение, 1991. 

7. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы: Справочник ( 2-е изд.)- М.: 

Машиностроение, 1988. 

8. Федорец В.А., Педченко М.Н. и др. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков. 

Уч.пос. Вища школа, 1987.-375 с.  

9. Чупраков Ю.И. Гидропривод и средства гидроавтоматики.- М.: Машиностроение, 1979.-

232 с. 

10. Луговський О.Ф. Аналітична модель процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі // 

Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2002. -№ 3 (23).- С. 53-58. 

11. Луговський О.Ф. Аналітичне дослідження процесу ультразвукового розпилення в тонкому 

шарі за допомогою енергетичної моделі // Технологические системы. Серия «Научные 

разработки и результаты исследований». -  2002. - Вип.1, № 2(13)/2002. -  С. 126-130. 

12. Луговской А.Ф. Расчет ультразвуковых диспергаторов с составными 

пьезоэлектрическими  преобразователями // Вестник Национального технического 

университета     Украины «КПИ». Машиностроение. – 1998. - Вып.33. - С.291-296. 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач 

електрогідроавтоматики; 

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03798?func=service&doc_number=000332956&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03800?func=service&doc_number=000332956&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Стан та нові досягнення в галузі виконавчих гідравлічних пристроїв систем 

гідроавтоматики. Аналіз виконуючих пристроїв засобів автоматизації в механотронних 

системах 

Література: 1,4, 6 

2.  Класифікація датчиків зворотнього зв’язку. Аналогові датчики  зворотнього зв’язку. 
Література: 5, дод.2-9 

3.  Кодові датчики зворотнього зв’язку.  

Література: 5, дод.2-9 

4.  Регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах в механотронних системах. 

Література: 3, 5, дод.2-9 

5.  Дросельний спосіб регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 
Література: 3,5, дод.2-9 

6.  Однокоординатні копіювальні гідроприводи. Копіювальні приводи з двощільовим 

золотником 

Література: 3 (розд.2)4 доп.  

7.  Однокоординатні копіювальні приводи з автоматичним регулюванням подачі, що 

задається 

Література: 3,5, дод.7 

8.  Двохкоординатні копіювальні гідроприводи 

Література: 3,5, дод.7 

9.  Гідроприводи маніпуляторів, що збалансовані. Пантограф маніпулятора, що 

збалансований.  

Література: 2,3, дод.1-8 

10.  Принципи побудови електрогідравлічних підсилювачів  

Література: 2,3, дод.1-8 

11.  Витрата рідини через робоче вікно золотника. Статичні характеристики золотникових 

розподільників.   

Література: 2,3, дод.1-8 

12.  Порівняльний аналіз перетинів золотникових розподільників. Рівняння сил, що діють на 

золотник розподільника 

Література: 2,3, дод.1-8 

13.   Статичні характеристики  та ККД гідропідсилювача “сопло-заслінка”. 

Література: 2,3, дод.1-84 

14.  Статичні характеристики та ККД струминевого гідропідсилювача. 

Література: 2,3, дод.1-8 

15.  Особливості ультразвукової кавітації  

Література: 1, 6, дод10-12 

16.  Ультразвукові розпилювачі  

Література: 1, 6, дод10-12 

17.  Ультразвукові кавітаційні пристрої для обробки рідини  

Література: 1, 6, дод10-12 

18.  Ультразвукові кавітаційні фільтри  

Література: 1, 6, дод10-12 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 
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1.  Підготовка до аудиторних занять 36 

2.  Підготовка доМКР 4 

3.  Підготовка до заліку 8 

 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (27 занять); 

– виконання модульної контрольної робот (МКР). 

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 54 бали):  
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– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР: 

– творчо виконана робота – 16 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 14 балів;  

– роботу виконано з непринциповими помилками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 10 балів;  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в пристроях 

контролю і керування електрогідроавтоматики: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

1. Статичні характеристики  та ККД гідропідсилювача “сопло-заслінка”. 

2. Ультразвукові кавітаційні пристрої для обробки рідини. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Електрогідроавтоматика  мехатронних 

систем 

Складено:  

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Луговським Олександром 

Федоровичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

МАШИНОБУДІВНА ГІДРОАВТОМАТИКА  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=71f34f3e-2c85-436b-8626-

f293567d656d 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Луговський Олександр Федорович, atoll-

sonic@ukr.net,  асистент кафедри Зілінський Андрій Іванович, 

zilinski.andrew@gmail.com  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=65549  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Машинобудівна гідроавтоматика» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - Здатність аналізу 

матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів математики, 

природничих наук і прикладної механіки; Здатність описувати та класифікувати широке коло 

технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних 

механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук 

Предметом навчальної дисципліни є: елементна база та мехатронні системи 

гідроавтоматики. Ці питання в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних 

вимог до знань з технічних, технологічних і економічних аспектів машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання: Вибирати та застосовувати для розв’язання задач 

прикладної механіки придатні математичні методи; використовувати знання теоретичних 

основ механіки рідин і газів, теплотехніки та електротехніки для вирішення професійних завдань; 

виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді просторових 

моделей і проекційних зображень та оформлювати результат у виді технічних і робочих 

креслень; створювати і теоретично обґрунтовувати конструкції машин, механізмів та їх 

елементів на основі методів прикладної механіки, загальних принципів конструювання, теорії 

взаємозамінності, стандартних методик розрахунку деталей машин 

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=71f34f3e-2c85-436b-8626-f293567d656d
http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=71f34f3e-2c85-436b-8626-f293567d656d
https://mbox2.i.ua/compose/1749487175/?cto=JyUPG%2FolM0cGG3oNPBEqPTcqFzBJ7R9DKSEj%2BgNLbWqXpaWauYGOh6Oanp%2BvhJtuoaLLig%3D%3D
https://mbox2.i.ua/compose/1749487175/?cto=JyUPG%2FolM0cGG3oNPBEqPTcqFzBJ7R9DKSEj%2BgNLbWqXpaWauYGOh6Oanp%2BvhJtuoaLLig%3D%3D
https://mbox2.i.ua/compose/1064437588/?cto=nLmyuJuyaXOciIm7vrGeqNCjypt9WaV8y7yfodCmq8XJrbuTq57OYayx0Vk%3D
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=65549


167 
 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

 

Знання: Можна навчитися основним принципам побудови циклових систем гідроавтоматики із 
шляховим керуванням, керуванням по тиску або по часу. Дізнатися основних принципів побудови 
циклових систем з логічними блоками керування. Розібратися в існуючій елементній базі систем 
гідроавтоматики, розібратися з можливостями програмування циклових систем.  Розібратися з 
прикладами реалізації циклових систем в промисловості, сільському господарстві та медицині.  

Уміння: Перевіряти відповідність системи управління якістю вимогам міжнародних 
стандартів; Розробляти робочі проекти і конструкторську документацію до виконавчих, 
керуючих, контролюючих і допоміжних пристроїв та енергетичних агрегатів систем 
гідропневмоавтоматики згідно вимог нормативних документів, зокрема, оптимізовані та 
інноваційні технічні рішення; Комплектувати, монтувати, налагоджувати та вводити в 
експлуатацію гідравлічні та пневматичні машини і системи гідропневмоавтоматики технічних 
об’єктів з врахуванням режимів та умов їх експлуатації.  

Досвід: Підвищувати ступінь та якість автоматизації існуючих об’єктів шляхом модернізації 
та реінжинірингу систем машинобудівної гідроавтоматики, оптимізації режимів роботи і 
складу, використання інноваційних технічних рішень і підходів. Оформлення конструкторської 
документації..  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 
«Об’ємний гідропривод», «Машинобудівна гідравліка»,  «Об’ємні гідро- і пневмомашини і 
гідропередачі». 
Результати вивчення дисципліни «Машинобудівна гідроавтоматика» є корисними для вивчення 
дисциплін: «Проектування гідро- і пневмоприводів», «Компютерна гідромеханіка пристроїв 
гідроприводу», та при виконанні дипломного проекту. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Гідравлічні пристрої систем гідроавтоматики в машинобудуванні.  
2  Аналіз виконуючих пристроїв засобів автоматизації.. 
3. Гідродроселі і дроселюючі гідророзподільники. 
4. Регулювання швидкості в гідравлічних приводах. 
5. Регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 
6. Дросельний спосіб регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 
7. Гідросистеми збалансованих маніпуляторів 
8. Гідроприводи маніпуляторів, що збалансовані. Пантограф маніпулятора, що збалансований. 
9. Гідропідсилювачі у використанні гідроавтоматики машинобудування. 
10.  Принципи побудови електрогідравлічних підсилювачів. 
11. Врахування витрата рідини через робоче вікно золотника в гідро автоматизованих 
пристроях. 
12. Статичні характеристики золотникових розподільників. 
13. Порівняльний аналіз перетинів золотникових розподільників. 
14. Рівняння сил, що діють на золотник розподільника. 
15. Розв’язок задач на рівняння сил, що діють на золотник розподільника 
16. Статичні характеристики  та ККД гідропідсилювача “сопло-заслінка”. 
17. Статичні характеристики та ККД струминевого гідропідсилювача. 
18. Гідравлічне обладнання мобільних машин. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 
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Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 
2. Андренко П.Н. Проектирование и расчет элементов и устройств гидропневмоавтоматики. 

Учеб.пос.- Киев, УМК ВО, 1990. – 124 с. 
3. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. – М.: Машиностроение, 1972. – 320 с. 
4. Абрамов Е.И., Колесниченко К.А., Маслов В.Т. Элементы гидропривода.: Справочник. – 

Киев: Вища школа, 1977 г. 
5. Черкашенко М.В. Основы гидропневмоавтоматики.-Х.: НТУ «ХПИ», 2010.- 80 с. 
 
Додаткові інформаційні ресурси 
1. Башта Т.М. Гидравлические приводы летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 

1967. 
2. Богданович Л.Б. Гидравлические приводы. – Киев.: Вища школа, 1980 
3. Бурєнніков Ю.А. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник 

/Ю.А.Бурєнніков, І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 
4. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. и др. – 

М.: Машиностроение, 1982. 
5. Погорелов В.И. Элементы и системы гидропневмоавтоматики. – Л.: Из-во Ленингр. Ун-

та, 1979. – 184 с. 
6. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов. – М.: 

Машиностроение, 1991. 
7. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы: Справочник ( 2-е изд.)- М.: 

Машиностроение, 1988. 
8. Федорец В.А., Педченко М.Н. и др. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков. 

Уч.пос. Вища школа, 1987.-375 с.  
9. Чупраков Ю.И. Гидропривод и средства гидроавтоматики.- М.: Машиностроение, 1979.-

232 с. 
10. Луговський О.Ф. Аналітична модель процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі // 

Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2002. -№ 3 (23).- С. 53-58. 
11. Rexroth: https://drive.google.com/file/d/1OigpC6vnCUo-5VwY35h_CtyCdv42H0G-/view 
12. Rexroth: https://drive.google.com/file/d/142bGsS8uilEU1Z6Dt2asLw2dHCB6JNj2/view 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 
опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач машинобудівної 
гідроавтоматики. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.   Гідравлічні пристрої систем гідроавтоматики в машинобудуванні.  
Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3,4 (вступ, розд.1,2), дод. 1-4 

2.  Аналіз виконуючих пристроїв засобів автоматизації.. 
Література: 3-4, дод.2-8 

3.  Гідродроселі і дроселюючі гідророзподільники. 
Література: 3-4, дод.2-8 

4.  Регулювання швидкості в гідравлічних приводах. 
Література: 3-4, дод.2-8 

5.   Регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 
Література: 3,4, дод. 2-8 

6.  6. Дросельний спосіб регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 
Література: 3 (розд.2)4 доп.  

7.  Гідросистеми збалансованих маніпуляторів 

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03798?func=service&doc_number=000332956&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03800?func=service&doc_number=000332956&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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Література: 2-5, дод.6 

8.  Гідроприводи маніпуляторів, що збалансовані. Пантограф маніпулятора, що 
збалансований. 
Література: 2-5 

9.  Гідропідсилювачі у використанні гідроавтоматики машинобудування. 
Література: 2-5 

10.  Принципи побудови електрогідравлічних підсилювачів  
Література: 4-5,дод. 2-8 

11.  Витрата рідини через робоче вікно золотника. Статичні характеристики золотникових 
розподільників.   
Література: 2-4, дод.2-8,  

12.  Статичні характеристики золотникових розподільників. 
Література: 2-4, дод.2-8 

13.   Порівняльний аналіз перетинів золотникових розподільників. 
Література: 2-4, дод.2-8 

14.  Рівняння сил, що діють на золотник розподільника. 
Література: 2-4, дод.2-8 

15.  Розв’язок задач на рівняння сил, що діють на золотник розподільника. 
Література: 2-4, дод.2-8 

16.  Статичні характеристики  та ККД гідропідсилювача “сопло-заслінка”. 
Література: 2-4, дод.2-8 

17.  Статичні характеристики та ККД струминевого гідропідсилювача. 
Література: 2-4, дод.2-8 

18.  Гідравлічне обладнання мобільних машин. 
Література: дод.10-11 

Самостійна робота студента 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 

годин СРС 
1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Підготовка до МКР 4 

3.  Підготовка до заліку 14 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено оцінювати 
присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі нараховувати 
заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали нараховують за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні види 
навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не входять 
до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила етичної 
поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що працюють і 
навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при вивченні та складанні 
контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна пошта, 
переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись загальноприйнятих 
етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
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Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає стартова 
шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (27 занять); 
– виконання модульної контрольної робот (МКР). 
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
– творча робота за індивідуальним завданням  – 2 бали;  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР: 
– творчо виконана робота – 15 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три запитання з 
різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх понять, 
величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в системах та 
пристроях гідроавтоматики: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 
2. Гідроприводи маніпуляторів, що збалансовані. Пантограф маніпулятора, що 

збалансований. 
 



171 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Машинобудівна гідроавтоматика 
Складено:  
професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Луговським Олександром 
Федоровичем 
 
Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



172 
 

 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ВИРОБНИЧА І ЗБУТОВА ЛОГІСТИКА 

(ВіЗЛ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, МКР  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Данильченко Юрій Михайлович, yumd@i.ua,  

к.т.н., ст. викладач, Петришин Андрій Ігорович, M.p3shka.a.i@gmail.com 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=rnp 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни Виробнича і збутова логістика (далі ВіЗЛ) складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» 

за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей щодо планування 

структури і обсягів матеріальних потоків підприємства; забезпечення раціонального 

проходження матеріальних потоків у межах внутрішньовиробничої логістичної системи; 

застосування технічних прийомів оптимізації виконання технологічного процесу в межах 

внутрішньовиробничої логістичної системи.  

Предметом навчальної дисципліни є: планування у виробничій логістиці, логістичні засади 

організації виробництва, управління потоками на стадії виробництва, транспортно-складська 

підсистема у виробничій логістиці, контроль та оцінка ефективності виробничої логістки, 

організація системи розподілу, канали розподілу на промисловому і споживчому ринках та ринку 

послуг, управління запасами в каналах розподілу. Організація логістичного сервісу. 

Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

mailto:yumd@i.ua
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конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: методів планування структури і обсягів матеріальних потоків підприємства; систем 

управління матеріальними потоками на виробництві; методів раціоналізації і контролю 

матеріальних потоків на підприємстві; прийомів логістичної оптимізації виконання 

технологічних процесів на сучасних підприємствах  

Уміння: планувати і організовувати систему управління матеріальними потоками на 

промисловому підприємстві; застосовувати логістичні методи раціоналізації управління 

матеріальними потоками у виробничій фазі; вибирати вид технології для виготовлення виробу, 

компонувати обладнання на виробничій ділянці і планувати ділянки в межах виробничого цеху; 

вибирати оптимальну послідовність виконання робіт (замовлень), обирати раціональні підходи 

до планування потреби в матеріальних ресурсах, управління матеріальними потоками у 

виробництві, оперативно-виробничого планування виробництва, розрахунку оптимальної партії 

виробництва, складання виробничого розкладу, розташування обладнання в цехах підприємства у 

відповідності з вимогами логістики, оцінки ефективності виробничої логістики, оцінки 

ефективності каналів розподілу і логістичного сервісу. 

.Досвід: застосування логістичних підходів до організації виробничого циклу, організації 

потокового виробництва на засадах логістики, створення гнучких виробничо-логістичних систем, 

організації  взаємодії логістики постачання, виробничої логістики і логістики розподілу 

забезпечення оптимізації або синхронізації роботи ланок виробничих і логістичних ланцюгів. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 
«Промислові технології і основи інженерної логістики», «Вантажопіднімальні машини». 
«Гідропривод ПТМ». 
Результати вивчення дисципліни «ВіЗЛ» є корисними для вивчення дисциплін: «Транспортна і 
складська логістика», «Технологія і логістика автоматизованого виробництва», дипломного 
проектування.  

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Основи виробничої логістики. 
2. Логістична характеристика промислового підприємства. 
3. Сучасні концепції управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві. 
4. Сучасні системи управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві. 
5. Порівняльний аналіз традиційного та логістичного підходів до управління діяльністю 
виробничого підприємства. 
6. Системи планування матеріальних ресурсів підприємства. 
7. Стандарти управління ресурсами підприємства. 
8. Сучасні технології операційного управління виробництвом. 
9. Узагальнена схема логістичної системи управління виробництвом. 
10. Система управління запасами. 
11. Схеми безперервного поповнення та витрачання запасів. 
12. Прийоми оптимізації організаційної структупи виробництва. 
13. Прийоми оптимізації виробничої структури підприємства. 
14. Визначення економічного розміру замовлення 
15. Обґрунтування оптимальної величини партії виробництва. 
16. Моделювання фізичних процесів з допомогою середовища імітаційного моделювання Anylogic. 
17. Складання моделі «склад заготовок-транспорт-завод-транспорт-склад готових виробів». 
18. Модель пошуку вільного транспорту для транспортування виготовленої продукції на склад. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Основні інформаційні ресурси  
1. Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика: Навчальний посібник. — К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. — 222 с.  
2. Сумець О. М. Виробнича логістика: технічні системи і прийоми раціоналізації переміщення 

матеріальних потоків: навч. посібник / О.М.Сумець, П.С.Сиромятніков / Для студентів вищих 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. – Харків : ТОВ «Пром-Арт», 2018. – 100 с.  
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3. Козловський В.О. Організація виробництва. Практикум. Навчальний посібник. Частина 1. – 
Вінниця: ВНТУ, 2005. – 154 с. 

4. Карпов, Ю.А. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5  – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 400 с. 
 
Додаткові інформаційні ресурси 

1. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум. 
Навчальний посібник. – К., Кондор, 2009 – 338 с 

2. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Доровський О. В., Кубасова Г. В. Виробнича 
логістика. – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – 364 с. 

рекомендації та роз’яснення: 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач; 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  
Розділ 1. Концепції і системи управління матеріальними потоками промислового 
підприємства. 
Тема 1.1. Основи виробничої логістики. 
Визначення, поняття, задачі і функції виробничої логістики. Функціональна схема 
логістики. Матеріальні потоки і запаси, як об’єкти управління логістики. Джерела 
економічного ефекту від використання логістики. 
Література: [1], [2] 

2.  Тема 1.2. Логістична характеристика промислового підприємства. 
Логістичний ланцюг підприємства і його ланки закупівля і постачання матеріалів; 
зберігання сировини і продукції; внутрішньовиробниче транспортування; виробництво 
товарів; розподіл, збут і післяпродажне обслуговування. 
Література: [1], [2] 

3.  Тема 1.3. Сучасні концепції управління матеріальними потоками на виробничому 
підприємстві. 
Концепція економічності логістичного підходу. Логістичні складові економії ресурсів. 
Порівняльний аналіз ключових факторів економії в умовах традиційного та логістичного 
концептуальних підходів до управління виробництвом.  
Література: [1], [2] 

4.  Тема 1.4. Сучасні системи управління матеріальними потоками на виробничому 
підприємстві. 
Логістична система «Точно-в-Термін» / «Just-in- Time» (JIТ) Логістична система 
«Планування Потреб/Ресурсів» / «Requirements / Resorce Planning» (RP). Логістична 
система «Ощадливе Виробництво / Lean Production » ( LP ). 
Література: [1], [2] 

5.  Тема 1.5. Системи управління матеріальними потоками на виробництві. 
Порівняльний аналіз традиційного та логістичного підходів до управління діяльністю 
виробничого підприємства. Штовхаюча  система управління матеріальними потоками 
.Тягнуча система   управління матеріальними потоками. 
Література: [1], [2] 

6.  Тема 1.6. Системи планування матеріальних ресурсів підприємства. 
Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами. MRP - система планування 
матеріальних ресурсів. MRP ІІ - система планування виробничих ресурсів. ERP - система 
планування ресурсів підприємства. 
Література: [1], [2] 

7.  Тема 1.7. Стандарти управління ресурсами підприємства. 
Стандартні модулі систем планування матеріальних ресурсів підприємства 
Література: [1], [2] 
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8.  Тема 1.8 Сучасні технології операційного управління виробництвом. 
Система KANBAN. Оптимізована виробнича технологія (optimized production technologies 
– ОРT). Технологія «Худе виробництво» (Lean production – LP). 
Література: [1], [2] 

9.  Тема 1.9 Узагальнена схема логістичної системи управління виробництвом. 
Література: [1], [2] 

10.  Тема 1.10. Система управління запасами 
Витрати в системі управління запасами. Основні поняття системи поповнення запасів. 
Література: [1], [2] 

11.  Тема 1.11. Схеми безперервного поповнення та витрачання запасів. 
. Поняття «двохбункерної система» управління запасами. «Дубль двохбункерна добово-
комплектна система» управління запасами. Основні моделі систем керування товарно-
матеріальними запасами та їх порівняльна характеристика.  
Література: [1], [2] 

12.  Розділ 2. Прийоми логістичної оптимізації виконання технологічних процесів на 
сучасних підприємствах. 
Тема 2.1. Прийоми оптимізації організаційної структупи виробництва. 
Визначення типу та організаційно-технічного рівня виробництва. Розрахунок 
тривалості виробничого циклу простого виробничого процесу. Розрахунок тривалості 
технологічного циклу виготовлення виробів за груповою технологією. 
Література: [3] 

13.  Тема 2.2. Прийоми оптимізації виробничої структури підприємства. 
Визначення рівня прогресивності і оптимальності виробничої структури підприємства. 
Розрахунок оптимального варіанта розміщення обладнання. 
Література: [3]  

14.  Тема 2.3. Визначення економічного розміру замовлення. 
Економіко-математична модель загальних витрат на річне замовлення. Поняття 
економічного розміру замовлення (EOQ). Формула Вільсона. Фактори впливу і умови 
застосування  формули Вільсона. Вплив інших факторів на EOQ: витрати  на  
замовлення, транспортні тарифи та обсяг вантажоперевезень, знижки ціни залежно від 
обсягу закупівель.  
Література: [1], [2] 

15.  Тема 2.4. Обґрунтування оптимальної величини партії виробництва. 
Розрахунок витрат на замовлення. Узгодження конфлікту складових логістичних 
витрат. Оптимальний розмір партії в системі управління запасами з фіксованим 
розміром замовлення. 
Література: [1], [2] 

16.  Тема 2.5. Використання середовища імітаційного моделювання Anylogic 
Лекція 16. Моделювання фізичних процесів з допомогою середовища імітаційного 
моделювання Anylogic. 
Бібліотека моделювання процесів. Створення анімації засобами бібліотек Anylogic. 
Діаграма станів. Події. Створення моделі пішохідного переходу з використанням даних 
бібліотек. 
Література: [4], 

17.  Лекція 17. Моделювання заводської логістики. Частина 1. Складання моделі «склад 
заготовок-транспорт-завод-транспорт-склад готових виробів»  
Література: [4] 

18.  Лекція 18. Моделювання заводської логістики. Частина 2. Опис умов пошуку вільного 
транспорту для транспортування виготовленої продукції на склад. Анімація моделі. 
Література: [4]] 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1. Підготовка до аудиторних занять 28 

2. Виконання МКР 10 

4. Підготовка до заліку 10 
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Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (26 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  

– активна і захищена робота за індивідуальним завданням  – 3 бали;  

– активна і захищена творча робота – 2 бали;  

– повністю виконана робота – 1 бал; 

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  



177 
 

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 18 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 14 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять, параметрів, характеристик  і величин, розуміння 

суті процесів виробничої і збутової логістики: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи  

1.  Засоби передачі інформації в системі KANBAN. Картки-заявки. Інформація карток 

відбору та карток виробничого замовлення. 

2.  Розрахунок тривалості виробничого циклу простого виробничого процесу. 

3. Задача. У зв’язку зі збільшенням обсягу виробництва на 1000 шт. за рік коефіцієнт 

спеціалізації робочого місця змінився з 12 до 6. Номінальний фонд часу роботи робочого 

місця за рік складає 2400 годин. Підрахуйте тривалість технологічної операції на даному 

робочому місці. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Виробнича і збутова логістика 

Складено:  

завідувачем кафедри КМ, доктором технічних наук, професором Данильченко Юрієм 

Михайловичем  

ст. викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Петришиним Андрієм Ігоровичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 

 



178 
 

 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І 

ПРОЕКТУВАННЯ ФІЗИЧНО 

РІЗНОРІДНИХ СИСТЕМ (ММПФРС) 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Узунов Олександр Васильович, 

o.uzunov@kpi.ua,  к.т.н., , доцент, Ночніченко Ігор Вікторович, 

igornoch@gmail.com,  к.т.н., ст. викладач, Галецький Олександр Сергійович, 

haletskijos@gmail.com 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

9. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Математичне моделювання і проектування фізично 

різнорідних систем» (далі ММПФРС) складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна 

механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 

задачі забезпечення потрібних експлуатаційних характеристик пристроїв та систем з фізично 

різнорідними компонентами шляхом математичного моделювання робочих процесів,  - 

виконувати модернізацію існуючих  технічних систем та проектування нових систем відповідно 

до  сучасних вимог. 

Предметом вивчення дисципліни є: принцип та мова взаємодії розробника з комп’ютерним 

середовищем, принцип побудови алгоритмів моделювання компонентів та систем, методи 

mailto:o.uzunov@kpi.ua
mailto:igornoch@gmail.com
https://mbox2.i.ua/compose/1589787180/?cto=gYyIusOiqLqzO6LGxLuxpKmzvmCGxpCvicXEmqqiv8l%2FrKy3uaRvksC%2BYg%3D%3D
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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представлення математичних моделей фізично різнорідних систем, тестування  моделей фізично 

різнорідних систем, способи представлення характеристик систем та показники їх оцінювання. 

Аналітичні та чисельні методи, а також програмні інструментальні засоби визначення 

характеристик систем, алгоритми проектування систем та приклади вирішення задач. 

Програмні результати навчання: 

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність використовувати 

сучасні інструментальні засоби для розробки математичних і імітаційних моделей 

автоматизованих механічних систем, машин, систем гідропневмоавтоматики, електромеханіки, 

мехатроніки і робототехніки та їх компонентів з метою визначення раціональних 

конструктивних та експлуатаційних параметрів, режимів і умов експлуатації, оцінки 

функціональності і ефективності шляхом комп’ютерного моделювання, здатність 

використовувати сучасні підходи та інструментальні засоби автоматизованого проектування 

для створення автоматизованих механічних систем, машин, систем   гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх компонентів із забезпеченням виконання 

заданих функцій, експлуатаційних характеристик та показників ефективності. 

Знання: основних принципів, мов та інструментальних програмних засобів взаємодії 

розробника з комп’ютером, методів побудови алгоритмів та моделей для моделювання 

компонентів та систем, методів налаштування та тестування моделей систем, способів 

представлення, визначення та оцінювання статичних та динамічних характеристик, 

методів проектування систем. 

Уміння: застосовувати методи побудови математичних описів, алгоритмів та моделей для 

моделювання робочих процесів, використовувати інструментальні програмні засоби для 

представлення, тестування моделей в пристроях та системах з фізично різнорідними 

компонентами, оцінювання характеристик  та отримання їх запланованих якісних та кількісних 

показників.  

Досвід: розроблення алгоритмів та комп’ютерних моделей робочих процесів в фізично 

різнорідних пристроях та системах за допомогою математичних та програмних 

інструментальних засобів, тестування моделей, визначення, представлення та 

оцінювання  характеристик аналітичним та чисельним шляхом.  

 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Теоретична механіка», «Інформатика», «Фізика», «Основи конструювання і проектування», 

«Основи математичного моделювання фізично різнорідних систем», «Гідро- і пневмо двигуни 

мехатронних систем», «Основи електроніки», «Електрогідропривод  мехатронних систем», 

«Електропневмопривод». 

Результати вивчення дисципліни «Математичне моделювання і проектування фізично різнорідних 

систем» є корисними для подальшого вивчення дисциплін: «Комп’ютерне проектування модулів 

мехатроніки і робототехніки», «Інноваційні пристрої мехатроніки», «Електронні засоби 

контролю і керування мехатронних систем». 
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Зміст навчальної дисципліни  

 1.Основні складові та структура процесу вирішення інженерних задач моделювання. Засоби 

виконання обчислювальних операцій. 

2. Засоби виконання обчислювальних операцій (продовження). Засоби організації 

багаторазового виконання операцій. 

3. Засоби керування ходом обчислювального процесу. Засоби збереження поточної інформації. 

4. Засоби отримання інформації від користувача. Засоби передачі інформації користувачеві. 

5.Розробка та представлення алгоритмів та програм моделювання складних технічних 

систем.  

6. Підхід до формування математичних описів динамічних процесів. Стандартна та 

безрозмірна форма запису диференційних рівнянь. 

7.Операторна та операційна форма представлення диференційних рівнянь.  

8. Представлення диференційних рівнянь на основі передаточних функцій. 

9.Загальна концепція імітаційного моделювання  другого покоління. Бібліотека типових 

елементів для побудови технічних систем. 

10.Таблиця відповідності елементарних процесів типовим елементам, які їх реалізують. 

Технологія побудови математичних описів процесів. 

11. Підходи до тестування технічних систем. Типові сигнали для визначення динамічних 

характеристик фізично різнорідних технічних систем. 

12. Приклад тестування математичної моделі процесів в технічній системі. 

13.Перехідна та вагова функція. Показники швидкодії та сталості технічної системи. 

14.Аналітичний метод оцінюванні робото спроможності та точності систем з різним 

ступенем астатизму у сталому режимі. 

15.Інструментальіні засоби моделювання процесів в технічних системах та особливості 

побудови моделей, описи яких містять диференційні рівняння. 

16.Постановка задачі проектування фізично різнорідної системи. Загальний алгоритм 

проектування. 

17.Розробка функціональної та принципової схеми технічної системи. 

18.Трансформація принципової схеми у математичний опис процесів та математичну 

модель. Тестування, налаштування моделі та визначення параметрів технічної системи для 

забезпечення потрібних експлуатаційних характеристик. 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М., Узунов О.В., Луговський О.Ф., Ковалев В.А., Мовчанюк А.В., Коц І.І., Губарев 

О.П. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. Вінниця: ВНТУ,  2020. – 712с. id: 1683 

2. Введение в мехатронику/ О.М. Яхно, А.В. Узунов, А.Ф. Луговской, А.П. Губарев, В.А. 

Ковалев, Ю.А.       Пыжиков// К.: НТУУ «КПИ», 2008,  ISBN  966-8454-19-7. - 528 с.  

3. Узунов О.В. Моделювання та проектування автоматизованих мультифізичних систем та 

їх елементів. Для виконання графічно-розрахункових, курсових та дипломних робіт, 

групових лабораторних робіт, самостійних робіт, пов’язаних з розробкою, моделюванням, 

проектуванням та дослідженням мехатронних та гідропневматичних систем 

[Електронний ресурс] :навч. посіб. для студ. Спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 

133 «Галузеве машинобудування» та освітньої програми «автоматизовані і роботизовані 
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механічні системи»/ О.В. Узунов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 16,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 125 с. 

4. System dynamic: a unified approach/ Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. 

Rosenberg. - A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION John Wiley & Sons Inc. 1990.- 514p. 

5. VDI2206: Design methodology of mechatronical systems. Beuth. Berlin, 2004. 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Губарев, А.П. Имитационное моделирование и численное интегрирование: два подхода к 

одной задаче/ А.П. Губарев, А.В. Узунов. - В кн.: Вестник Национального технического 

университета Украины («КПИ») Серия машиностроение.- Киев.: НТУУ, вып. 33, 1998. - 

C.275-291.  

2. Ertas, Atila. The engineering design process/Atila Ertas, Jesse C. Jones //John Wiley& Sons, Inc. 

1993. -515p.  

3. Бурєнніков Ю.А.Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник /Ю.А.Бурєнніков, 

І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 

4. Залманзон Л.А. Теория аэрогидродинамических систем автоматического управления.- М.: 

1977.- 416с. 

5. Литвинов А.П. Моржаков С.П. Фабрикант Е.А. Основы автоматики, 

М.:Машиностроение. 1967. - 272с. 

6. Киндлер Е.Я. Языки моделирования.-М.:Энергоатомиздат, 1985. 

7. Моделювання та проектування автоматизованих мультифізичних систем та їх елементів 

для виконання графічно-розрахункових, курсових та дипломних робіт, групових 

лабораторних робіт, самостійних робіт, пов’язаних з розробкою, моделюванням, 

проектуванням та дослідженням мехатронних та гідропневматичних систем 

[Електронний ресурс] :навч. посіб. для студ. Спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 

133 «Галузеве машинобудування» та освітньої програми «автоматизовані і роботизовані 

механічні системи»/ О.В. Узунов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 16,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 125 с. 

8. Узунов, О.В. Математична модель робочого процесу у гідравлічному автомобільному 

амортизаторі/ О.В. Узунов, І.В. Ночніченко// Гідравліка і гідротехніка.: Науково-

технічний збірник. - Вип. 65.- К.: НТУ, 2011. - C. 71-83. 

9. Узунов, А. Развивающаяся модель и алгоритм проектирования мехатронных объектов/ А. 

Узунов// Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний вісник, 

2011. - №2(32). - C.87-90. 

10. Узунов, А. Циклично-модульный подход в задаче моделирования объектов с 

гидравлическими компонентами/ А. Узунов// Промислова гідравліка і пневматика. 

Всеукраїнський науково-технічний вісник, 2009. - №1(23). - C.61-66. 

11. Узунов, А. Циклично-модульный подход в моделировании многорежимных гидросистем/ А. 

Узунов//Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний 

вісник,2009. - №3(25). - C.71-76. 

12. Узунов А.В. Эффективность проектирования и модульный подход/ А.В. Узунов// Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ, №3(109) 

Част. 2, Луганськ, 2007. -  C.177-182. 

13. Узунов, А. В. Особенности функционально-блочного проектирования клапана       давления/ 

А. В. Узунов// Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний  

вісник,2007. - №1(15). - C.7-13. 

14. Узунов, А.В.  Иерархическое представление развития модели на примере 

гидромеханического преобразователя/ А.В.  Узунов// Вестник НТУУ «КПИ», 

Машиностроение,  2010. - №58. - C.134-146. 

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03798?func=service&doc_number=000332956&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03800?func=service&doc_number=000332956&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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15. Uzunov, O. The Cyclic-modular Approach in Simulating of Multi - Regime Mechatronic Systems 

with Hydraulic Components/ O. Uzunov// Solid State Phenomena, Mechatronic Systems and 

Materials III Trans Tech Publication, Volume 164. – 2010. - P.165-170. 

16. Колосов, С.П. Элементы автоматики/ С.П. Колосов, И.В. Калмыков, В.И. Нефедова. -  М. : 

Машиностроение, 1970. - 632с. 

17. Р.Шеннон. Имитационное моделирование систем- искусство и наука. – М.:Мир, 1978.-

418с. 

18. Томашевський В.М. Моделювання систем. - К.: Видавнича група BHV,2005.-352с. 

19. .   Simulink 4. Секреты мастерства / Дж.Б. Дэбни, Т. Л.  Харман, пер с англ. – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003. – 403с. 

20. Ю. Лазарев Матлаб 5.х. К.: Издательская группа BHV, 2000. — 384 с. (Серия Библиотека 

студента) 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту лабораторних робіт та самостійного 

розв’язання типових задач моделювання фізично різнорідних компонентів та систем. 

 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Основні складові та структура процесу вирішення інженерних задач моделювання. 
Засоби виконання обчислювальних операцій  
Література: 1,доп. 20 

2 Засоби виконання обчислювальних операцій (продовження). Засоби організації 
багаторазового виконання операцій. Література: 1,2, доп. 18-20. 

3 Засоби керування ходом обчислювального процесу. Засоби збереження поточної 
інформації. 
Література: 1,2, доп. 18-20. 

4 Засоби отримання інформації від користувача. Засоби передачі інформації 
користувачеві.. 
Література: 1,2, доп. 18-20.. 

5 Розробка та представлення алгоритмів та програм моделювання складних технічних 
систем. Література: 1,2, доп. 17-20. 

6 Підхід до формування математичних описів динамічних процесів. Стандартна та, 
безрозмірна форма запису диференційних рівнянь. 
Література: доп.16. 

7 Операторна та операційна форма представлення диференційних рівнянь 
Література:  доп. 16. 

8 Представлення диференційних рівнянь на основі передаточних функцій. 
Література:  доп. 16. 

9 Загальна концепція імітаційного моделювання  другого покоління. Бібліотека типових 
елементів для побудови технічних систем. 
Література: доп.1, 12. 

10 Таблиця відповідності елементарних процесів типовим елементам, які їх реалізують. 
Технологія побудови математичних описів процесів. 
Література: 1,доп.1, 12. 
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11 Підходи до тестування технічних систем. Типові сигнали для визначення динамічних 
характеристик фізично різнорідних технічних систем. 
Література: доп.5, с.24-25, 

12  Приклад тестування математичної моделі процесів в технічній системі. 
Література:1, доп.13. 

13 .Перехідна та вагова функція. Показники швидкодії та сталості технічної системи.  
Література: доп.5. 

14 .Аналітичний метод оцінюванні робото спроможності та точності систем з різним 
ступенем астатизму у сталому режимі. 
Література: 1,доп.5. 

15 Інструментальні засоби моделювання процесів в технічних системах та особливості 
побудови моделей, описи яких містять диференційні рівняння. 
Література: 1,2, доп.13.. 

16 16.Постановка задачі проектування фізично різнорідної системи. Загальний алгоритм 
проектування. 
Література: вступ.1, 2, доп.9.. 

17 Розробка функціональної та принципової схеми технічної системи. 
Література: 1, 2, доп.13 

18 Трансформація принципової схеми у математичний опис процесів та математичну 
модель. Тестування, налаштування моделі та визначення параметрів технічної 
системи для забезпечення потрібних експлуатаційних характеристик. 
Література: 1,2, доп.13. 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 28 

2.  Виконання РГР 10 

3.  Підготовка до заліку 10 

 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  
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Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  

- виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 30 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів. 

Виконання РГР:   

– якісно виконана робота – 25 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  
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– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і положень моделюванн, розуміння суті процесів 

моделювання і особливості фізично різнорідних систем: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

•     Приклад питань залікової роботи 

 Питання 1. Засоби побудови алгоритмів програм моделювання фізично різнорідних систем. 

Питання 2. Формування математичного опису процесу в гідравлічному приводі односторонньої 

дії для визначення динамічних характеристик. 

                               В кожному білеті 3 задачі. Типи задач наведені нижче. 

Задача 1. Перетворення структурної схеми фізично різнорідної системи до форми, яка забезпечує 

визначення  точності системи  в усталеному режимі. 

Задача 2. Побудова моделі фізично різнорідного компонента (системи) в комп’ютерному 

середовищі засобами програми Сімулінк або визначення передаточної функції компоненту за 

заданим математичним описом. 

Задача 3. Оцінювання точності фізично різнорідної системи з заданим ступенем астатизму в 

усталеному режимі та заданому закону зміни вхідного сигналу. 

• Рекомендована тематика РГР 

Задача 1. Математичне моделювання процесів в електричному двигуні постійного струму.  

Задача 2. Математичне моделювання процесів в електромеханічному перетворювачі  

гідравлічного підсилювача.  

Задача 3. Математичне моделювання процесів електричному частотному фільтрі.  

Задача 4. Математичне моделювання процесів в електричному генераторі коливань. 

Задача 5. Математичне моделювання процесів гідравлічному приводі односторонньої дії.  

Задача 6. Математичне моделювання процесів в поворотному гідроприводі.  

Задача 7. Математичне моделювання процесів в пневматичному циліндрі.  

Задача 8. Математичне моделювання процесів в гідравлічному приводі змінної швидкості.  

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Математичне моделювання і 

проектування фізично різнорідних систем  

Складено: 

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Узуновим Олександром 

Васильовичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І 
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ГІДРО І 
ПНЕВМОПРИВОДІВ (ММПСГП) 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, МКР, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Узунов Олександр Васильович, 

o.uzunov@kpi.ua, к.т.н., , доцент, Ночніченко Ігор Вікторович, 

igornoch@gmail.com,  к.т.н., ст. викладач, Галецький Олександр Сергійович, 

haletskijos@gmail.com 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Математичне моделювання і проектування систем гідро і 

пневмоприводів» (далі ММПСГП) складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна 

механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 

задачі забезпечення потрібних експлуатаційних характеристик пристроїв та систем гідро і 

пневмоприводів шляхом математичного моделювання робочих процесів,  - виконувати 

модернізацію існуючих  технічних систем та проектування нових систем відповідно до  сучасних 

вимог. 

Предметом вивчення дисципліни є: принцип та мова взаємодії розробника з комп’ютерним 

середовищем, принцип побудови алгоритмів моделювання компонентів та систем, методи 

представлення математичних моделей систем гідро і пневмоприводів, тестування  моделей гідро 

і пневмоприводів та систем на їх основі, способи представлення характеристик систем та 

показники їх оцінювання. Аналітичні та чисельні методи, а також програмні інструментальні 

засоби визначення характеристик систем, алгоритми проектування систем та приклади 

вирішення задач. 

mailto:o.uzunov@kpi.ua
mailto:igornoch@gmail.com
https://mbox2.i.ua/compose/1589787180/?cto=gYyIusOiqLqzO6LGxLuxpKmzvmCGxpCvicXEmqqiv8l%2FrKy3uaRvksC%2BYg%3D%3D
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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Програмні результати навчання: 

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною:  Здатність обирати 

раціональні підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем 

керування технічних об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, 

гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати 

раціональні підходи і технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та 

механізмів засобами механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і 

робототехніки, створювати конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії 

для  оцінки їх функціональної, експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: основних принципів, мов та інструментальних програмних засобів взаємодії 

розробника з комп’ютером, методів побудови алгоритмів та моделей для моделювання 

компонентів та систем, методів налаштування та тестування моделей систем, способів 

представлення, визначення та оцінювання статичних та динамічних характеристик, 

методів проектування систем. 

Уміння: застосовувати методи побудови математичних описів, алгоритмів та моделей для 

моделювання робочих процесів, використовувати інструментальні програмні засоби для 

представлення і тестування моделей  систем гідро і пневмоприводів та їх компонентв, 

оцінювання характеристик  та отримання їх запланованих якісних та кількісних показників.  

Досвід: розроблення алгоритмів та комп’ютерних моделей робочих процесів в системах 

гідро і пневмоприводів за допомогою математичних та програмних інструментальних 

засобів, тестування моделей, визначення, представлення та оцінювання  характеристик 

аналітичним та чисельним шляхом.  
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Фізика», «Машинобудівна гідравліка» «Об’ємні гідро- і пневмомашини і гідропередачі», 

«Газодинаміка» «Об’ємний гідропривод», «Пневмопривод і пневмоавтоматика» «Основи 

математичного моделювання фізично різнорідних систем».  

Результати вивчення дисципліни «Математичне моделювання і проектування фізично різнорідних 

систем» є корисними для подальшого вивчення дисциплін: «Проектування гідро- і 

пневмоприводів», «Комп'ютерна гідромеханіка пристроїв гідроприводу», «Випробування та 

діагностика систем приводів». 

3. Зміст навчальної дисципліни  

 

 1.Основні складові та структура процесу вирішення інженерних задач моделювання. Засоби 

виконання обчислювальних операцій. 

2. Засоби виконання обчислювальних операцій (продовження). Засоби організації 

багаторазового виконання операцій. 

3. Засоби керування ходом обчислювального процесу. Засоби збереження поточної інформації. 

4. Засоби отримання інформації від користувача. Засоби передачі інформації користувачеві. 

5.Розробка та представлення алгоритмів та програм моделювання складних технічних 

систем.  

6. Підхід до формування математичних описів динамічних процесів. Стандартна та 

безрозмірна форма запису диференційних рівнянь. 

7.Операторна та операційна форма представлення диференційних рівнянь.  

8. Представлення диференційних рівнянь на основі передаточних функцій. 
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9.Загальна концепція імітаційного моделювання  другого покоління. Бібліотека типових 

елементів для побудови технічних систем. 

10.Таблиця відповідності елементарних процесів типовим елементам, які їх реалізують. 

Технологія побудови математичних описів процесів. 

11. Підходи до тестування систем гідро і пневмоприводів. Типові сигнали для визначення 

динамічних характеристик технічних систем. 

12. Приклад тестування математичної моделі процесів в гідро і пневмоприводах. 

13.Перехідна та вагова функція. Показники швидкодії та сталості гідро і пневмориводів. 

14.Аналітичний метод оцінюванні робото спроможності та точності систем з різним 

ступенем астатизму у сталому режимі. 

15.Інструментальні засоби моделювання процесів в системах гідро і пневмоприводу та 

особливості побудови моделей, описи яких містять диференційні рівняння. 

16.Постановка задачі проектування системи гідро і пневмоприводів. Загальний алгоритм 

проектування систем гідро і пневмоприводів. 

17.Розробка функціональної та принципової схеми гідро і пневмоприводів та  систем. 

18.Трансформація принципової схеми у математичний опис процесів та математичну 

модель. Тестування, налаштування моделі та визначення параметрів технічної системи для 

забезпечення потрібних експлуатаційних характеристик. 
 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

6. Яхно О.М., Узунов О.В., Луговський О.Ф., Ковалев В.А., Мовчанюк А.В., Коц І.І., Губарев 

О.П. Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка. Вінниця: ВНТУ,  2020. – 712с. id: 1683 

7. Введение в мехатронику/ О.М. Яхно, А.В. Узунов, А.Ф. Луговской, А.П. Губарев, В.А. 

Ковалев, Ю.А.       Пыжиков// К.: НТУУ «КПИ», 2008,  ISBN  966-8454-19-7. - 528 с.  

8. Узунов О.В. Моделювання та проектування автоматизованих мультифізичних систем та 

їх елементів. Для виконання графічно-розрахункових, курсових та дипломних робіт, 

групових лабораторних робіт, самостійних робіт, пов’язаних з розробкою, моделюванням, 

проектуванням та дослідженням мехатронних та гідропневматичних систем 

[Електронний ресурс] :навч. посіб. для студ. Спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 

133 «Галузеве машинобудування» та освітньої програми «автоматизовані і роботизовані 

механічні системи»/ О.В. Узунов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 16,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 125 с. 

9. System dynamic: a unified approach/ Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. 

Rosenberg. - A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION John Wiley & Sons Inc. 1990.- 514p. 

10. VDI2206: Design methodology of mechatronical systems. Beuth. Berlin, 2004. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

21. Губарев, А.П. Имитационное моделирование и численное интегрирование: два подхода к 

одной задаче/ А.П. Губарев, А.В. Узунов. - В кн.: Вестник Национального технического 

университета Украины («КПИ») Серия машиностроение.- Киев.: НТУУ, вып. 33, 1998. - 

C.275-291.  

22. Ertas, Atila. The engineering design process/Atila Ertas, Jesse C. Jones //John Wiley& Sons, Inc. 

1993. -515p.  

23. Бурєнніков Ю.А.Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник /Ю.А.Бурєнніков, 

І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03798?func=service&doc_number=000332956&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03800?func=service&doc_number=000332956&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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24. Залманзон Л.А. Теория аэрогидродинамических систем автоматического управления.- М.: 

1977.- 416с. 

25. Литвинов А.П. Моржаков С.П. Фабрикант Е.А. Основы автоматики, 

М.:Машиностроение. 1967. - 272с. 

26. Киндлер Е.Я. Языки моделирования.-М.:Энергоатомиздат, 1985. 

27. Моделювання та проектування автоматизованих мультифізичних систем та їх елементів 

для виконання графічно-розрахункових, курсових та дипломних робіт, групових 

лабораторних робіт, самостійних робіт, пов’язаних з розробкою, моделюванням, 

проектуванням та дослідженням мехатронних та гідропневматичних систем 

[Електронний ресурс] :навч. посіб. для студ. Спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 

133 «Галузеве машинобудування» та освітньої програми «автоматизовані і роботизовані 

механічні системи»/ О.В. Узунов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 16,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 125 с. 

28. Узунов, О.В. Математична модель робочого процесу у гідравлічному автомобільному 

амортизаторі/ О.В. Узунов, І.В. Ночніченко// Гідравліка і гідротехніка.: Науково-

технічний збірник. - Вип. 65.- К.: НТУ, 2011. - C. 71-83. 

29. Узунов, А. Развивающаяся модель и алгоритм проектирования мехатронных объектов/ А. 

Узунов// Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний вісник, 

2011. - №2(32). - C.87-90. 

30. Узунов, А. Циклично-модульный подход в задаче моделирования объектов с 

гидравлическими компонентами/ А. Узунов// Промислова гідравліка і пневматика. 

Всеукраїнський науково-технічний вісник, 2009. - №1(23). - C.61-66. 

31. Узунов, А. Циклично-модульный подход в моделировании многорежимных гидросистем/ А. 

Узунов//Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний 

вісник,2009. - №3(25). - C.71-76. 

32. Узунов А.В. Эффективность проектирования и модульный подход/ А.В. Узунов// Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ, №3(109) 

Част. 2, Луганськ, 2007. -  C.177-182. 

33. Узунов, А. В. Особенности функционально-блочного проектирования клапана       давления/ 

А. В. Узунов// Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний  

вісник,2007. - №1(15). - C.7-13. 

34. Узунов, А.В.  Иерархическое представление развития модели на примере 

гидромеханического преобразователя/ А.В.  Узунов// Вестник НТУУ «КПИ», 

Машиностроение,  2010. - №58. - C.134-146. 

35. Uzunov, O. The Cyclic-modular Approach in Simulating of Multi - Regime Mechatronic Systems 

with Hydraulic Components/ O. Uzunov// Solid State Phenomena, Mechatronic Systems and 

Materials III Trans Tech Publication, Volume 164. – 2010. - P.165-170. 

36. Колосов, С.П. Элементы автоматики/ С.П. Колосов, И.В. Калмыков, В.И. Нефедова. -  М. : 

Машиностроение, 1970. - 632с. 

37. Р.Шеннон. Имитационное моделирование систем- искусство и наука. – М.:Мир, 1978.-

418с. 

38. Томашевський В.М. Моделювання систем. - К.: Видавнича група BHV,2005.-352с. 

39. .   Simulink 4. Секреты мастерства / Дж.Б. Дэбни, Т. Л.  Харман, пер с англ. – М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003. – 403с. 

40. Ю. Лазарев Матлаб 5.х. К.: Издательская группа BHV, 2000. — 384 с. (Серия Библиотека 

студента) 

 

рекомендації та роз’яснення: 
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• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту лабораторних робіт та самостійного 

розв’язання типових задач моделювання систем гідро і пневмоприводів. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Основні складові та структура процесу вирішення інженерних задач моделювання. 

Засоби виконання обчислювальних операцій  

Література: 1,доп. 20 

2 Засоби виконання обчислювальних операцій (продовження). Засоби організації 

багаторазового виконання операцій. Література: 1,2, доп. 18-20. 

3 Засоби керування ходом обчислювального процесу. Засоби збереження поточної 

інформації. 

Література: 1,2, доп. 18-20.  

4 Засоби отримання інформації від користувача. Засоби передачі інформації 

користувачеві.. 

Література: 1,2, доп. 18-20.. 

5 Розробка та представлення алгоритмів та програм моделювання складних технічних 

систем. Література: 1,2, доп. 17-20. 

6 Підхід до формування математичних описів динамічних процесів. Стандартна та, 

безрозмірна форма запису диференційних рівнянь. 

Література: доп.16. 

7 Операторна та операційна форма представлення диференційних рівнянь 

Література:  доп. 16. 

8 Представлення диференційних рівнянь на основі передаточних функцій. 

Література:  доп. 16. 

9 Загальна концепція імітаційного моделювання  другого покоління. Бібліотека типових 

елементів для побудови технічних систем. 

Література: доп.1, 12. 

10 Таблиця відповідності елементарних процесів типовим елементам, які їх реалізують. 

Технологія побудови математичних описів процесів. 

Література: 1,доп.1, 12. 

11 Підходи до тестування систем гідро і пневмоприводів. Типові сигнали для визначення 

динамічних характеристик технічних систем. 

Література: доп.5, с.24-25, 

12 Приклад тестування математичної моделі процесів в гідро і пневмоприводах. 

Література:1, доп.13. 

13 Перехідна та вагова функція. Показники швидкодії та сталості гідро і пневмориводів. 

Література: доп.5. 
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14 .Аналітичний метод оцінюванні робото спроможності та точності систем з різним 

ступенем астатизму у сталому режимі. 

Література: 1,доп.5. 

15 Інструментальні засоби моделювання процесів в системах гідро і пневмоприводу та 

особливості побудови моделей, описи яких містять диференційні рівняння. 

Література: 1,2, доп.13.. 

16 Постановка задачі проектування системи гідро і пневмоприводів. Загальний алгоритм 

проектування систем гідро і пневмоприводів. 

Література: вступ.1, 2, доп.9.. 

17 Розробка функціональної та принципової схеми гідро і пневмоприводів та  систем. 

Література: 1, 2, доп.13 

18 Трансформація принципової схеми у математичний опис процесів та математичну 

модель. Тестування, налаштування моделі та визначення параметрів технічної 

системи для забезпечення потрібних експлуатаційних характеристик. 

Література: 1,2, доп.13. 

 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 28 

2.  Виконання РГР 10 

3.  Підготовка до заліку 10 

 

 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  
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7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  

- виконання модульної контрольної роботи (МКР) 

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 30 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів. 

Виконання РГР:   

– якісно виконана робота – 25 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  
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– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті і знання опису процесів в 

обєкті моделювання: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

    Приклад питань залікової роботи 

 Питання 1. Засоби побудови алгоритмів програм моделювання систем гідро і пневмоприводів. 

Питання 2. Формування математичного опису процесу в гідравлічному приводі односторонньої 

дії для визначення динамічних характеристик. 

                               В кожному білеті 3 задачі. Типи задач наведені нижче. 

Задача 1. Перетворення структурної схеми системи гідро і пневмоприводів до форми, яка 

забезпечує визначення  точності системи  в усталеному режимі. 

Задача 2. Побудова моделі гідроприводу або пневмоприводу (системи) в комп’ютерному 

середовищі засобами програми Сімулінк або визначення передаточної функції компоненту за 

заданим математичним описом. 

Задача 3. Оцінювання точності в усталеному режимі гідросистеми (пневмосистеми) з заданим 

ступенем астатизму та заданому закону зміни вхідного сигналу. 

• Рекомендована тематика РГР 

Задача 1. Математичне моделювання процесів в пневматичній камері змінного об’єму.  

Задача 2. Математичне моделювання процесів в пневматичному приводі односторонньої дії.  

Задача 3. Математичне моделювання процесів поршневому компресорі.  

Задача 4. Математичне моделювання процесів в механічному приводі обертової дії. 

Задача 5. Математичне моделювання процесів гідравлічному приводі односторонньої дії.  

Задача 6. Математичне моделювання процесів в поворотному гідроприводі.  

Задача 7. Математичне моделювання процесів в пневматичному циліндрі двосторонньої дії.  

Задача 8. Математичне моделювання процесів в гідравлічному приводі змінної швидкості.  

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Математичне моделювання і 

проектування систем гідро і пневмоприводів 

Складено: 

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Узуновим Олександром 

Васильовичем 

 

Ухвалено кафедрою_ПГМ_(протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ТРАНСПОРТНА І СКЛАДСЬКА 

ЛОГІСТИКА 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., ст. викладач, Петришин Андрій Ігорович, 

m.p3shka.a.i@gmail.com,  к.т.н.,ст. викладач, Проценко Павло Юрійович, 

pavel07@i.ua  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Транспортна і складська логістика» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - вивчення студентами в 

системному вигляді проблем управління розподілом товарів у взаємозв’язку з завданнями 

транспортування; - здобуття навиків логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо 

покращення логістичних систем та їх функціонування; - проводити оцінку ефективності та 

наслідків прийнятих рішень; - розрахунку та проектування складських комплексів для зберігання 

різних видів вантажів; - організації логістичного процесу в складських комплексах; - оцінки 

логістичного ланцюжка поставок товарів від виробника до споживача з точки зору необхідності 

використання в ньому, для підвищення його ефективності, складського комплексу, вибір місця 

розташування складського комплексу та форми власності; - імітаційне моделювання роботи 

складських систем з метою аналізу надійності та ефективності їх роботи; 

Предметом навчальної дисципліни є: основні принципи транспортної логістики, вибір виду 

транспорту, принципи транспортного та експедиційного забезпечення розподілу товарів, засади 

управління запасами, дослідження і побудова логістичних систем, визначення економічної 

ефективності застосування логістичних підходів. організація логістичного ланцюжка поставок 

товарів від виробника до споживача із застосуванням транспортних та складських систем, 

проектування транспортних та складських систем із застосуванням сучасних 

вантажопідйомних та транспортувальних систем. Ці питання в даному курсі розглядаються 

комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і економічних 

аспектів машинобудівної галузі. 

mailto:m.p3shka.a.i@gmail.com
mailto:pavel07@i.ua
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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Програмні результати навчання : 

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність робити оцінки параметрів 

працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та знаходити 

відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в тому 

числі і за наявності деякої невизначеності, здатність проводити технологічну і техніко-

економічну оцінку ефективності використання нових технологій і технічних засобів, здатність 

здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, 

мати базові уявлення про правила їх експлуатації, здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності, здатність використовувати сучасні 

підходи та інструментальні засоби автоматизованого проектування для створення 

автоматизованих механічних систем, машин, систем гідропневмоавтоматики, електромеханіки, 

мехатроніки і робототехніки та їх компонентів із забезпеченням виконання заданих функцій, 

експлуатаційних характеристик та показників ефективності; здатність використовувати 

сучасні інструментальні засоби для розробки математичних і імітаційних моделей 

автоматизованих механічних систем, машин, систем гідропневмоавтоматики, електромеханіки, 

мехатроніки і робототехніки та їх компонентів з метою визначення раціональних 

конструктивних та експлуатаційних параметрів, режимів і умов експлуатації, оцінки 

функціональності і ефективності шляхом комп’ютерного моделювання. 

Знання: основ логістичної технології, способів вирішення завдань по управлінню розподілом 

товарів, типи транспортних засобів для перевезення товарів та вибір їх маршрутів з 

мінімальною собівартістю; знати основні підходи по проектуванню складських комплексів різних 

видів; методику визначення кількості та вибору необхідного вантажопідйомного та 

транспортувального обладнання, що обслуговуватиме складський комплекс; макро- та 

мікропроектування логістичного ланцюга поставок товарів від виробника до споживача; 

Уміння: проводити аналіз для зниження транспортних витрат при доставці вантажів точно в 

строк, забезпечувати максимальне задоволення всіх вимог одержувача при нанесенні 

мінімального збитку навколишньому середовищу, застосовувати методики розрахунку та 

проектування складських комплексів та всього логістичного ланцюжка поставок товарів як на 

етапі макро- так і на етапі мікропроектування: виконувати вибір та визначення кількості 

вантажопідйомного та транспортувального обладнання, що буде обслуговувати проектований 

складський комплекс; імітаційного моделювання логістичних процесів на складі; 

Досвід: знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, практично 

використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних розрахунків, 

обробки інформації та результатів експериментальних досліджень; розуміти принципи роботи 

систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, 

вибирати та використовувати оптимальні засоби автоматики; оцінювати техніко-економічну 

ефективність виробництва; здійснювати оптимальний вибір обладнання та комплектацію 

технічних комплексів; будувати раціональні технічні рішення для автоматизації заданих функцій 

засобами гідроавтоматики та електромеханіки із забезпеченням певних параметрів,  режимів і 

умови експлуатації в складі автоматизованих механічних систем і машин 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Вища математика», «Економіка і організація виробництва», «Інформатика», «Деталі машин», 
«Гідропривод ПТМ», «Основи промислового електроприводу». 

Результати вивчення дисципліни «Транспортна і складська логістика» є корисними для засвоєння 

дисциплін: «Експлуатація і обслуговування підйомно-транспортних машин», «Транспортувальні 

машини», «Технологія і логістика автоматизованого виробництва». 
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3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Ознайомлення з дисципліною та основними її принципами. Теорія транспортної логістики. 

2. Транспорт і економіка. Транспортне забезпечення. Послуги транспорту і якість 

обслуговування. Глобальна логістична стратегія. 

3. Проектування інтегральної логістики фірми, визначення цілей. Етапи реалізації цільових 

установок. Логістика розподілення товарів. Інтегроване управління, основні принципи. 

4. Розподіл товарів. Вантажі та пакування. 

5. Надання експедиційних послуг. 

6. Вибір оптимальних маршрутів перевезення. Управління вантажними потоками. 

7. Системи перевезення товарів. Термінали. Проектування і оснащення терміналів. 

8. Концепція вантажних розподільчих центрів. Особливості використання вантажних 

розподільчих центрів. 

9. Роль складських комплексів в логістиці та їх характеристика.  Класифікація складських 

комплексів. 

10. Стратегія формування складської мережі. 

11. Вибір форми власності складу. Крос-докінг. Методи визначення місця розташування складу. 

12. Основні ділянки складу. Організація логістичного процесу на складі. 

13. Технологічні операції на окремих ділянках складу. Адресне зберігання вантажів на складі. 

14. Технічне забезпечення складського технологічного процесу. 

15. Склади тарно-штучних вантажів, їх облаштування, обладнання та розрахунок. Пакетування 

вантажів. 

16. Контейнерні склади, їх облаштування, обладнання та розрахунок. 

17. Склади сипучих вантажів, їх облаштування, обладнання та розрахунок. 

18. Склади наливних вантажів, їх облаштування, обладнання та розрахунок. 
4. Навчальні матеріали та ресурси 
Основні інформаційні ресурси  
1. Крикавський Є. Логістика. Основи теорії: Підручник. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2004. -  
416 с. 
2. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2000. 
3. Маслов О.В. «Транспортна логістика». Конспект лекцій. – Макіївка, 2011 
4. Турченюк М.О., Кірічок О.Г., Швець М.Д., Кристопчук М.Є. Проектування транспортно-
складських комплексів: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 190 с. 
5. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика: 
учебно-практическое пособие – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 176 с. 
6. Григоров О.В. Техніка матеріальних потоків логістичних систем: навч. посіб. / О.В. 
Григоров, Г.О. Аніщенко, В.В. Стрижак та ін. – Харків: НТУ”ХПІ”, 2018. – 496 с. 
 
Додаткові інформаційні ресурси 

1. Гурч Л.М. Логістика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 
2008. – 560 с. 

2. Логістика: навч. посіб. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. — К. : Знання, 
2008. — 566 с. 

3. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. . Пер. с 
англ. Н. Н. Барышниковой, Б. С. Пинскера. 2-е изд. М.: ЗАО Олимп-Бизнес , 2008 г. - 640 с. 

4. Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко А.М., Iгнaтeнкo О.С., 3айончик Л.Г., Статник I.M. 
Транспортні технології в системах логістики. Підручник.  Київ: IНФОРМАВТОДОР, 2007. 676 с. 

5. Крампе X. Транспортно - грузовые центры в новой транспортной концепции.- Автоматизация и 
современные технологии, 1992, №7, 

6. Пластуняк И.А. Моделирование транспортно-терминальных систем (специализация Логистика в 
транспортных системах). Конспект лекций / Санкт-Петербург, ГОУ ВПО "С-Пб ГИЭУ" 2010. - 
77 с. 

7. О.Б. Маликов. Склады и грузовые терминалы. Справочник. Бизнес-Пресса. 2005 
8. Смехов А.А. Автоматизированные склады. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение. 1987. 

– 296 с. 
9. Никифоров В.В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок. – М.: ГроссМедиа, 2008. – 192 с. 
10. Дыбская В.В. Логистика складирования для практиков. – М.: Издательство “Альфа-Пресс”, 2005 
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– 208 с. 
11. Киреева Н.С. Складское хозяйство: учеб. пособие. – М.: Издательский центр “Академия”, 2009. – 

192 с. 
12. Гриневич Г.П. Комплексно-механизированные и автоматизированные склады на транспорте. 

Издание третье, переработанное и дополненое. – М.: Транспорт, 1987. – 296 с. 
13. Журавлев Н.П., Маликов О.Б. Транспортно-грузовые системы: Учебник для вузов ж. д. 

транспорта. – М.: Маршрут , 2006. – 366с. 
14. Маликов О. Б. Проектирование контейнерных терминалов : учеб. пособие /     О. Б. Маликов, Е. К. 

Коровяковский, Ю. В. Коровяковская. – СПб. :ФГБОУ ВПО ПГУПС, 2015. – 52 с. 
15. Бойко, Н.И. Комплексная механизация перегрузки насыпных грузов на складах: учеб. методич. 

пособие для практических занятий / Н.И. Бойко, В.Е. Зиновьев, К.С. Фисенко; Рост. гос. ун-т 
путей сообщения. – Ростов н/Д, 2017. – 61 c. 
рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для опанування 

дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних лабораторних робіт та 
самостійного розв’язання типових задач проектування транспортних та складських логістичних 
систем; 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Ознайомлення з дисципліною та основними її принципами. Теорія транспортної 

логістики 

Література: 3 (тема 2, тема 5), додаткова 1 (тема 8.1, 8.2)  

2.  Транспорт і економіка. Транспортне забезпечення. Послуги транспорту і якість 

обслуговування. Глобальна логістична стратегія 

Література: 1 (розділ 10), додаткова 1 (8.3-8.5). 

3.  Проектування інтегральної логістики фірми, визначення цілей. Етапи реалізації цільових 

установок. Логістика розподілення товарів. Інтегроване управління, основні принципи. 

Література: 2 (розділ 3, розділ 8.6), додаткова 3 (розділ 2) 

4.  Розподіл товарів. Вантажі та пакування. 

Література: 2 (розділ 6, розділ 12) 

5.  Надання експедиційних послуг. 

Література:  2 (розділ 11), 3 (тема 10) 

6.  Вибір оптимальних маршрутів перевезення. Управління вантажними потоками. 

Література 

Література: : 2 (розділ 10.4), додаткова 1 (розділи 8.6-8.9) 

7.  Системи перевезення товарів. Термінали. Проектування і оснащення терміналів. 

Література: 2 (розділ 8.3), 3 (тема 8), додаткова 1 (розділ 8.4), додаткова 6, 7 

8.  Концепція вантажних розподільчих центрів. Особливості використання вантажних 

розподільчих центрів. 

Література: додаткова 2 (розділ 8.3) 

9.  Роль складських комплексів в логістиці та їх характеристика.  Класифікація складських 

комплексів. 

 Література: додаткова 8 (пункт 1.1), додаткова 9 (пункт 2.1), 4 (розд. 1). 

10.  Стратегія формування складської мережі. 

Література: додаткова 10 (розд. 2, 3). 

11.  Вибір форми власності складу. Крос-докінг. Методи визначення місця розташування 

складу.  

Література: 4 (пункт 1.4-1.6 ), додаткова 10 (розд 3). 

12.  Основні ділянки складу. Організація логістичного процесу на складі. 
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Література: 5 (розд. 3), додаткова 10 (розд. 6). 

13.  Технологічні операції на окремих ділянках складу. Адресне зберігання вантажів на складі. 

Література: 5 (розд. 4), додаткова 14 (глава 5). 

14.  Технічне забезпечення складського технологічного процесу. 

Література: 6 (розд. 3), 5 (пункт 5.2.1), 4 (розд. 4).  

15.  Склади тарно-штучних вантажів, їх облаштування, обладнання та розрахунок. 

Пакетування вантажів. 

Література: 4 (розд. 5), додаткова 12 (розд. 2),  додаткова 13 (розд. 10). 

16.  Контейнерні склади, їх облаштування, обладнання та розрахунок. 

Література: 6 (пункт 2.11), додаткова 12 (розд. 3),  додаткова 13 (розд. 11), додаткова 

14. 

17.  Склади сипучих вантажів, їх облаштування, обладнання та розрахунок. 

Література: 6 (пункт 2.5), додаткова 12 (розд. 4),  додаткова 13 (розд. 12-13), додаткова 

15. 

18.  Склади наливних вантажів, їх облаштування, обладнання та розрахунок. 

 Література: додаткова 12 (розд. 7),  додаткова 13 (розд. 16). 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1. Підготовка до аудиторних занять 28 

2. Виконання РГР 10 

3. Підготовка до заліку 10 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, лабораторні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
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Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 40 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 18 балів):  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0.5 бала; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 20 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 16 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 10 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання РГР:    
– якісно виконана робота – 22 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 16 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 10 балів; 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів. 
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 40 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 25-30 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів транспортної і 
складської логістики: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• Приклад питань залікової роботи  
1. Використання інформаційних технологій при транспортуванні. 
2. Класифікація складських комплексів. Функції складів. 
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3. Фірмою були відібрані два перевізника, які задовольняють всі вимоги по транспортуванню 
її продукції. За допомогою інтегральної кількісної оцінки визначити найбільш прийнятного 
перевізника. 
Критерій Ранг Перевізник А Перевізник Б 
Надійність доставки по часу 1 0.81 0.92 
Тарифи 2 0.85 0.67 
Готовність перевізника до зміни тарифу 3 Добре Дуже добре 
Наявність додаткового обладнання 4 Задовільно Добре 
Навність додаткових послуг по комплектації і 
доставці вантажу 

5 Дуже добре Задовільно 

4. Визначити розрахунковий запас зберігання вантажів для складу з наступними розподілами 
прибуття Qп і видачі вантажів QВ 

;  

• Рекомендована тематика РГР 
Задача 1. Проектування логістичного ланцюжка поставок штучних товарів від виробника до 
споживача із одним центральним складом, зона зберігання якого обслуговується стелажними 
кранами-штабелерами. 
Задача 2. Проектування логістичного ланцюжка поставок зпакетованих товарів від виробника 
до споживача із одним центральним складом, зона зберігання якого обслуговується мостовими 
кранами-штабелерами. 
Задача 3. Проектування логістичного ланцюжка поставок зпакетованих товарів від виробника 
до споживача із одним центральним складом, зона зберігання якого обслуговується 
стелажними кранами-штабелерами.  
Задача 4. Проектування логістичного ланцюжка руху контейнерів від виробника до споживача 
із одним пунктом перевалки контейнерів, зона зберігання якого обслуговується козловими 
кранами. 
Задача 5. Проектування логістичного ланцюжка поставок насипних вантажів від виробника до 
споживача із одним відкритим центральним складом. 
Задача 6. Проектування логістичного ланцюжка поставок насипних вантажів від виробника до 

споживача із одним критим центральним складом. 

Задача 7. Проектування логістичного ланцюжка поставок наливних вантажів від виробника до 

споживача. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Транспортна і складська логістика 

Складено: 

старшим викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Петришином Андрієм 

Ігоровичем 

старшим викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Проценком Павлом Юрійовичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

СИСТЕМ МЕХАТРОНІКИ І 

РОБОТОТЕХНІКИ (КОМП. МОД. СМ І Р)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент, Ночніченко Ігор Вікторович, igor-

nochnichenko@ua.fm 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=plans 

Програма навчальної дисципліни 

10. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем мехатроніки і 

робототехніки» (далі КОМП. МОД. СМ І Р) складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 

«Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: використовувати 

методи фундаментальних і прикладних дисциплін у проектній і дослідницькій діяльності; 

здатність використовувати професійно-профільовані та фундаментальні знання для створення 

математичних моделей модулів та присроїв мехатронних та робото-технічних систем; 

виконувати компютерне моделювання пристроїв і систем мехатроніки і робототехніки з 

врахуванням реологічних властивостей та їх застосування для якісного дослідження і визначення 

характеристик обєктів моделювання.  

Предметом навчальної дисципліни є: основні поняття та характеристики математичних 

методів моделювання; Основні рівняння що характеризують фізичнорізнорідні системи: 

гідравлічні, пневматичні, механічні, електричні та ін.; Узагальнені математичні моделі 

механічних, гідравлічних, пневматичних систем і процесів; принципи математичного 

моделювання фізично-різнорідних систем та модулів; теоретичні положення підходів до 

компютерного моделювання фізично-різнорідних систем і процесів; синтез, методи та механізми 

(етапи) побудови математичних моделей; фізичну сутність явищ та прцесів, що відбуваються у 

технічних об’єктах. 

mailto:igor-nochnichenko@ua.fm
mailto:igor-nochnichenko@ua.fm
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=plans
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 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність використовувати сучасні 

інструментальні засоби для розробки математичних і імітаційних моделей автоматизованих 

механічних систем, машин, систем гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і 

робототехніки та їх компонентів з метою визначення раціональних конструктивних та 

експлуатаційних параметрів, режимів і умов експлуатації, оцінки функціональності і ефективності 

шляхом комп’ютерного моделювання. 

Знання: основ математичного моделювання фізично-різнорідних систем та модулів; 

теоретичних положень підходів до математичного моделювання фізично-різнорідних систем і 

процесів; основних понять,  методів та механізмів (етапів) побудови математичних моделей; 

фізичну сутність явищ, що відбуваються у технічних об’єктах; знання підходів, методів і 

критеріїв оцінювання адекватності та коректності, знання фізичних процесів, покладених в 

основу дії мехатронних, гідравлічних і пневматичних пристроїв, та сучасних методів аналізу, 

моделювання і побудови оптимальних і раціональних робото-технічних систем з врахуванням 

режимів і умов експлуатації; досліджувати розроблені математичні моделі та використання 

чисельного моделювання для реінжинірингу або розробки нових модулів мехатронних та робото-

технічних систем. 

Уміння: формування математичних моделей, які дають можливість проводити фізичне та 

математичне моделювання; Будувати, розробляти, тестувати та досліджувати математичні 

моделі систем мехатроніки і робототехніки  з врахуванням режимів та умов їх експлуатації з 

використанням інноваційних  підходів математичного моделювання та програмних пакетів. 

Уміння підвищувати ступінь та якість існуючих об’єктів шляхом модернізації систем 

мехатроніки і робототехніки з використанням інноваційних  підходів математичного 

моделювання та програмних пакетів. уміння підвивикористанням 

Досвід: будувати, розробляти, тестувати компютерні моделі засобів мехатроніки і 

робототехніки та досліджувати системи і пристрої  мехатроніки і робототехніки  з 

врахуванням режимів та умов їх експлуатації; підвищувати ступінь автоматизації та якість 

існуючих об’єктів шляхом модернізації систем мехатроніки і робототехніки з використанням 

інноваційних  підходів математичного моделювання та програмних пакетів. 

 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Вища математика» «Фізика», «Основи математичного моделювання і проектування фізично 

різнорідних систем», «Синтез ДСК», «Електрогідропривод механотронних систем», «Основи 

конструювання і проектування». 

Результати вивчення дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем мехатроніки і 

робототехніки» є корисними для вивчення дисциплін: «Комп’ютерне проектування модулів 

мехатроніки і робототехніки», «Інноваційні пристрої мехатроніки», «Електронні засоби 

контролю і керування мехатронних систем». 

 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Поняття моделі та моделювання. Властивості та класифікація моделей. 

2. Узагальнена методика математичного моделювання. 

3. Особливості аналітичного динамічного моделювання. 

4.  Комп’ютерне та імітаційне моделювання. 

5. Алгоритми і програмування. 

6. Особливості комп’ютерного моделювання. 

7. Похибки та властивості обчислювальних алгоритмів. 

8. Математичне моделювання і обчислювальні методи в задачах проектування комп’ютерних 

систем автоматики та управління. 

9. Інструментальні засоби моделювання.Програмні пакети для імітаційного моделювання. 
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10. Особливості систем автоматизованого проектування. 

11. Математичне моделювання: основні поняття і визначення. 

12. Основи математичного моделювання фізично різнорідних систем та їх класифікація. 

13. Матемвтичне моделювання в середовищі Simulink. 

14. Основні етапи побудови математичної моделі.Принцип побудови моделі у середовищі 

Simulink. 

15. Навести основні типи математичних моделей.Моделювання з використанням імітаційного 

підходу.  

16. Математичне моделювання з використанням об’єктно-орієнтованого підходу. Математичне 

моделювання фізично-різнорідних систем в середовищі Matlab Simscape.  

17. Основні бібліотеки та етапи побудови математичних моделей з застосуванням середовища 

Matlab Simscape. Принцип моделювання, в середовищі Matlab Simscape фізично-різнорідних 

систем (гідравлічних, електричних, механічних, пневматичних ін.).  

18. Основні підходи та принципи складання базових схем робототехнічних систем.  

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с  
2. Дьяконов В. MatLab учебный курс. - Санкт – Петербург,: «Питер», 2001. - 555 с. 

3. Мартынов Н.Н. Введение в MATLAB 6.- М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002.-352с. 

4. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB Учебный курс. – СПб.: Питер; 

Киев: Издательская группа BHV, 2005. – 512 с. ISBN 5-469-00600-X. 

5. В.Ф. Худяков, В.А. Хабузов. Моделирование источников вторичного электропитания в 

среде MATLAB 7.x: учебное пособие. СПб.: ГУАП, 2008, 332 с. Аннотация. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. И.Ф. Цисарь. MATLAB Simulink. Компьютерное моделирование экономики. М.: Солон-

Пресс, 2008.-256с. Аннотация. 

2. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и 

Simulink. 1-е издание, 2007 год, 288 стр., формат 17x24 см, мягкая обложка, ISBN 978-5-

388-00020-0. 

3. Иглин С.П. Теория вероятностей и математическая статистика на базе MATLAB. 

Издательство НТУ "ХПИ", 2006, Харьков, Украина, 612 с. 

4. Кирьянов Д. В. Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0. — СПб.: БХВ Петербург, 2012. — 432 с 

5. Маценко В.Г. Математичне моделювання: навчальний посібник / В.Г. Маценко. –Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2014.–519 c..  

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач. 

•  

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Вступ. Основи математичного моделювання. Математичне моделювання: основні 

поняття і визначення. (Презентація. Завдання на СРС: Математичне моделювання. Л-ра: 1) 
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2.  Основи математичного моделювання фізично різнорідних систем та їх класифікація. Цілі та 

властивості моделювання. (Презентація. Завдання на СРС: основні підходи до 

математичного моделювання.  Л-ра: 1) 

3.  Ознайомлення з пакетом MATLAB і середовищем моделювання Simulink.. Основні 

етапи побудови математичної моделі. Принцип побудови моделі у середовищі Simulink.. 

(Презентація. Завдання на СРС: Основні етапи побудови математичної моделі. Л-ра: 2) 

4.  Тема 2.3.  

Приклади математичних моделей. Структурні моделі. (Презентація. Завдання на СРС: 

Приклади математичних моделей. Л-ра: 1) 

5.  Моделювання з використанням імітаційного підходу. Математичне моделювання з 

використанням об’єктно-орієнтованого підходу. (Презентація. Завдання на СРС: Прилади 

імітаційного підходу.  Л-ра: 2) 

6.  Дослідження за допомогою математичних моделей. (Презентація. Завдання на СРС: 

Основні методи дослідження математичних моделей. Л-ра: 4) 

7.   Математичне моделювання фізично-різнорідних систем в середовищі Matlab Simscape. 

Основні бібліотеки та етапи побудови математичних моделей з застосуванням середовища 

Matlab Simscape. Принцип моделювання,  в середовищі Matlab Simscape фізично-

різнорідних систем (гідравлічних, електричних, механічних, пневматичних ін.). 

(Презентація. Завдання на СРС:Приклади основних бібліотек середовища Matlab Simscape   

Л-ра: 3) 

8.  Моделювання робототехнічних систем. Вступ. Структура і ключові особливості. Основи 

моделювання  робототехнічних систем. (Презентація. Завдання на СРС: Приклади 

моделювання  робототехнічних систем . Л-ра: 1-8) 

9.  Принцип складання базових схем робототехнічних систем. Моделювання роботів і 

робототехнічних систем, динаміка і управління роботів, надійність, контроль і діагностика 

робототехнічних систем. (Презентація. Завдання на СРС: Моделювання роботів і 

робототехнічних систем. Л-ра: 1) 

10.  Вступ. Основи математичного моделювання. Математичне моделювання: основні 

поняття і визначення. (Презентація. Завдання на СРС: Математичне моделювання. Л-ра: 5 

) 

11.  Основи математичного моделювання фізично різнорідних систем та їх класифікація. Цілі та 

властивості моделювання. (Презентація. Завдання на СРС: основні підходи до 

математичного моделювання.  Л-ра: 4) 

12.  Ознайомлення з пакетом MATLAB і середовищем моделювання Simulink.. Основні 

етапи побудови математичної моделі. Принцип побудови моделі у середовищі Simulink.. 

(Презентація. Завдання на СРС: Основні етапи побудови математичної моделі. Л-ра: 3) 

13.  Тема 2.3.  

Приклади математичних моделей. Структурні моделі. (Презентація. Завдання на СРС: 

Приклади математичних моделей. Л-ра: 2) 

14.  Моделювання з використанням імітаційного підходу. Математичне моделювання з 

використанням об’єктно-орієнтованого підходу. (Презентація. Завдання на СРС: Прилади 

імітаційного підходу.  Л-ра: 1-5) 

15.  Дослідження за допомогою математичних моделей. (Презентація. Завдання на СРС: 

Основні методи дослідження математичних моделей. Л-ра: 1-4) 

16.   Математичне моделювання фізично-різнорідних систем в середовищі Matlab Simscape. 

Основні бібліотеки та етапи побудови математичних моделей з застосуванням середовища 

Matlab Simscape. Принцип моделювання,  в середовищі Matlab Simscape фізично-

різнорідних систем (гідравлічних, електричних, механічних, пневматичних ін.). 

(Презентація. Завдання на СРС:Приклади основних бібліотек середовища Matlab Simscape   

Л-ра: 1-2) 

17.  Моделювання робототехнічних систем. Вступ. Структура і ключові особливості. Основи 

моделювання  робототехнічних систем. (Презентація. Завдання на СРС: Приклади 
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моделювання  робототехнічних систем . Л-ра: 1) 

18.  Принцип складання базових схем робототехнічних систем. Моделювання роботів і 

робототехнічних систем, динаміка і управління роботів, надійність, контроль і діагностика 

робототехнічних систем. (Презентація. Завдання на СРС: Моделювання роботів і 

робототехнічних систем. Л-ра: 1-3) 

 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Виконання РГР 10 

3.  Підготовка до заліку 8 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  

˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено оцінювати 

присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі нараховувати 

заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали нараховують за 

відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні види 

навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна пошта, 

переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись загальноприйнятих 

етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
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Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних (18 занять); 

– виконання модульної контрольної роботи (МКР); 

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР). 

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 36 балів):  

– виконана і захищена творча робота – 2 бали;  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 14 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 10 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання РГР:   

– якісно виконана робота – 20 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 18 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 12 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті комп’ютерного 

моделювання процесів в системах і пристроях мехатроніки: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
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1. Узагальнена методика математичного моделювання. 

2. Особливості аналітичного динамічного моделювання. 

3. Розробити математичну модель електрогідравлічної системи в середовищі SIMULINK. 

• Рекомендовані теми РГР: 

1. Моделювання модулю механічної частини  роботу в  заданих умовах експлуатації. 

2. Моделювання динаміки кінематичної частини роботу по заданому закону. 

3. Моделювання поведінки пружної системи роботу в  заданих умовах експлуатації. 

4. Моделювання робочих процесів гідравлічних модулів системи приводів. 

5. Моделювання процесу роботи пневматичних модулів роботу. 

6. Моделювання електричної частини робототехнічної системи. 

7. Моделювання  системи управління роботом. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Комп’ютерне моделювання систем 

мехатроніки і робототехніки  

Складено:  

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ночніченком Ігорем Вікторовичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ЛОПАТКОВІ ГІДРО- І 

ПНЕВМОМАШИНИ І ГІДРОПЕРЕДАЧІ 

(ЛГПГ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: ст. викл. Костюк Д.В. kostiukdv@ukr.net 

Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

1.Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Лопаткові гідро- і пневмомашини і гідропередачі» (далі ) 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 

«Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є підготовка спеціалістів в галузі теорії, розрахунку, 

конструювання, виробництва та експлуатації гідродинамічних машин та систем 

гідродинамічного принципу дії.  

Предметом навчальної дисципліни є: поглиблене вивчення типових представників класу 

гідродинамічних машин та систем, що використовуються в практичній діяльності людини, 

лопаткових динамічних насосів і насосних установок, їх техніко-економічного аналізу і розробки; 

гідротурбін та їх роботи в складі, як гідроенергетичних установок, так і в ролі природних 

двигунів іншого призначення; гідродинамічних передач та їх роботи в складі приводів машин і 

технологічного обладнання. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
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конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати основні принципи роботи лопаткових гідро- і пневмомашини і гідропередач, 

методики розробки і конструктивні рішення гідравлічних та пневматичних машин, гідро- та 

пневмоприводів. 

Уміння: здійснювати проектування систем гідро- та пневмоприводів, гідравлічних і 

пневматичних машин за заданими експлуатаційними характеристиками, режимами та 

показниками. Знаходити типові розв’язки практичних задач розрахунку систем та 

конструювання пристроїв, що стоять перед інженером-розробником гідроприводів 

Досвід: проектувати та розраховувати конструкції гідравлічних машин. Розробляти 

конструкторську документацію для гідравлічного обладнання. Підбирати обладнання для 

гідравлічної системи в залежності від технічних вимог. 

Проводити складання, налагодження та діагностику гідравлічних систем приводів та вводити їх 

в експлуатацію 

2.Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Машинобудівна гідравліка», «Газодинаміка», «Механіка матеріалів і конструкцій». 

Результати вивчення дисципліни «Лопаткові гідро- і пневмомашини і гідропередачі» є 

корисними для засвоєння дисциплін: «Машинобудівна гідроавтоматика», «Проектування 

агрегатів автоматизованих механічних систем», «Проектування гідро- і пневмоприводів», 

«Компютерна гідромеханіка пристроїв гідроприводу», а також при виконання дипломного 

проектування.  

3.Зміст навчальної дисципліни  

1. Визначення, конструктивні схеми та принцип дії гідродинамічних машин і передач. Галузі 

та особливості використання.  

2. Основні параметри гідродинамічних машин і передач. Геометричні та енергетичні 

параметри і поняття лопаткових гідромашин і гідродинамічних передач  

3. Основне рівняння лопаткових гідродинамічних машин і передач. Просторове поле 

швидкостей, його особливості. Абсолютний, переносний та відносний рух рідини в 

лопатковому насосі. 

4. Основне рівняння Ейлера для гідромашин: відцентрових і осьових. Статична і динамічна 

складові теоретичного напору. 

5. Особливості передачі енергії в робочому колесі. 

6. Роль коріолісових і циркуляційних сил, які виникають при обтіканні лопаті у відносному 

русі, в передачі енергії рідини. Теоретичні та робочі характеристики. Теорії руху рідини у 

лопатковому колесі. Кавітаційні процеси в гідродинамічних машинах, вихроутворення. 

7. Плани швидкостей. Фізичні основи роботи лопаткового відцентрового колеса з 

нескінченною і скінченною кількістю лопатей. Трикутники швидкостей потоку рідини у 

відцентровому насосі. Швидкості рідини при вході до лопаткового колеса. Швидкості рідини 

при виході із лопаткового колеса. 

8. Вплив геометричних параметрів робочого колеса на його характеристики. Типи лопатей 

робочого колеса і трикутники швидкостей на виході із колеса. Коефіцієнт реакції колеса. 

Коефіцієнт напору. Вплив кута установки лопаті на виході на характеристики колеса. Вплив 

геометричних розмірів лопаткового колеса на його характеристики.  

9. Урахування дії скінченної кількості лопатей на напір колеса. Особливості руху рідини у 

лопатковому насосі із скінченною кількістю лопатей. Рекомендації по використанню 

наближених залежностей для урахування впливу скінченної кількості лопатей. Проектні 

розрахунки лопаткових насосів. Досвід проектування. Нові конструктивні рішення. 

10. Види втрат енергії в лопаткових гідродинамічних машинах і передачах. Механічні втрати. 

Втрати дискового тертя. Об'ємні втрати в лопатковому насосі гідромуфти і 

гідротрансформаторі. Гідравлічні втрати енергії в лопатевій гідромашині і передачі.  
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11. Баланс енергії і ККД гідродинамічної машини. Баланс енергії у лопатковій гідромашині 

(насосі). Визначення механічного, об'ємного і гідравлічного коефіцієнтів корисної дії (ККД). 

Визначення повного ККД насосу. Шляхи підвищення ККД. Прогресивні конструкції 

лопаткових гідромашин. 

12. Баланс енергії і ККД гідродинамічної машини. Баланс енергії у лопатковій гідромашині 

(насосі). Визначення механічного, об'ємного і гідравлічного коефіцієнтів корисної дії (ККД). 

Визначення повного ККД насосу. Шляхи підвищення ККД. Прогресивні конструкції лопаткових 

гідромашин.  

4.Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Кабанов В. И. Гидропневмоавтоматика и гидропривод мобильных машин. Лопастные 

машины и гидродинамические передачи: Учеб. пособие для вузов; Под ред. В. В. Гуськова -Мн.: 

Выш. шк. 1989. 183с. 

2. Стесин С.П., Яковенко Є. А. Лопастные машины и гидродинамические передачи: Учебник 

для студентов вузов по специальности "Гидравлические машины, гидропривод и 

гидропневмоавтоматика" - М.: Машиностроение, 1990. - 240с. 

3. Види втрат у гідродинамічних машинах і передачах. Текст лекції з дисципліни 

"Гідродинамічні машини і передачі" для студентів спеціальності 7.05050205 "Гідравлічні і 

пневматичні машини" денної форми навчання /Укл.Д.Д.Рябінін,- К.:НТУУ "КПГ,1999. - 20с. 

4. Вплив геометричних параметрів лопатевого колеса на його характеристики: Текст лекції 

з дисципліни "Гідродинамічні машини і передачі" для студ. спец."Гідравлічні і пневматичні 

машини" денної форми навчання [Текст] /Укл. Д.Д.Рябінін,- К.:НТУУ "КШ", 2008. - 20с. 

5. Коефіцієнт швидкохідності: Текст лекції з дисципліни "Гідродинамічні машини і передачі" 

для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини" денної форми навчання 

[Текст] /Укл. Д.Д.Рябінін,- К.:НТУУ "КШ", 2008. - 20с. 

6. Методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічних і курсових 

робіт та курсових і дипломних проектів з дисципліни "Гідродинамічні машини і передачі" для 

студентів спеціальності 7.090209 "Гідравлічні і пневматичні машини" денної форми навчання. 

Розрахунок робочого колеса відцентрового консольного насоса з циліндричними лопатями 

/Укл. Д.Д.Рябінін, О.О. Антіпін - К.:НТУУ "КПІ", 1999. - 12с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Атлас конструкций гидромашин и гидропередач: Учеб. пособие для студентов 

машиностроительных специальностей вузов/Б. М. Бим-Бад, М Г. Кабаков, В. Н. Прокофьев и 

др. - М.: Машиностроение,. 1981. -136с. 

2. Боровский Б. И. Энергетические параметры и характеристики высокооборотных 

лопастных насосов.- М.: Машиностроение, 1989,- 183с. 

3. Евтушенко А.О. Гідродинамічні машини і передачі: Навчальний посібник. Суми: Вид-во 

СумДУ, 2005. - 255с. 

4. Ломакин А. А. Центробежные и осевые насосы. - М.: -Машиностроение, 1966. - 364с. 

5. Лопастные насосы: Справочник / В.А. Зимницкий, А.В. Каплун, А.Н. Папир, В.А. Умов; Под 

общ. ред. В.А. Зимницкого и В.А. Умова - Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, 1986.-334с. 

6. Малюшенко В.В. Динамические насосы: Атлас. - М.: Машиностроение, 1984.- 84с. 

7. Малюшенко В. В., Михайлов А. К Энергетические насосы: Справочное пособие. - М.": 

Знергоиздат, 1981.-200с. 

8. Михайлов А.К.Малюшенко В. В. Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование -М. 

Машиностроение, 1977,-288с. 

9. Марцинковский В. А.. Гидродинамика и прочность центробежных насосов - М , 

Машиностроение, 1970.-271с. 

10. Марцинковский В.А., Ворона П.Н. Насосы атомных электростанций - М.: 

Энергоатомиздат, 1987. -256с. 

11. Михайлов А. К., Малюшенко В. В.- Конструкции и расчет центробежных насосов, високого 
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давлення,- М.: Машиностроение, 1971. — 304с. 

12. Насоси и насосние станции / В. Ф. Чебаевский, К П. Вишневский, Н.Н. Накладок, В.В 

Кондратьев; Под ред. В. Ф. Чебаевского. -М.: Агропромиздат, 1989. 

13. Овсянников Б.В. Боровский Б.И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных 

ракетных двигателей - М.: Машиностроение, 1971. -376с. 

14. Передачі гідродинамічні. Терміни та визначення. ДСТУ 2404-94.-Київ. Держстандарт 

України, 1994 - 83с. 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування систем 

керування гідро- і пневмоприводами. 

Навчальний контент 

5.Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Вступ. Предмет курсу. Визначення, конструктивні схеми та принцип дії 

гідродинамічних машин і передач. Галузі та особливості використання. 

Конструктивні схеми і принцип дії відцентрового і осьового насосів, гідромуфти і 

гідротрансформатора, світові тенденції розвитку гідродинамічних машин. 

• Література: [1] Вступ:§1; розділ 1§§1. 1, 1.2; розділ 6: §§ 6.1, 6.2; [2] Вступ: 

§1; розділ 1:§1Л; [16] Розділ І §1.2; [20] Розділ 2: §2.2. 

2.  Вступ. Предмет курсу. Визначення, конструктивні схеми та принцип дії 

гідродинамічних машин і передач. Галузі та особливості використання. 

Конструктивні схеми і принцип дії відцентрового і осьового насосів, гідромуфти і 

гідротрансформатора, світові тенденції розвитку гідродинамічних машин. 

• Література: [1] Вступ:§1; розділ 1§§1. 1, 1.2; розділ 6: §§ 6.1, 6.2; [2] Вступ: 

§1; розділ 1:§1Л; [16] Розділ І §1.2; [20] Розділ 2: §2.2. 

3.  Основні параметри гідродинамічних машин і передач. Геометричні та 

енергетичні параметри і поняття лопаткових гідромашин і гідродинамічних 

передач. Основні параметри насосів і турбін. Внутрішні і зовнішні параметри 

гідродинамічних передач. Конструктивні особливості лопаткових гідромашин. 

• Література: [1] Розділ 2: §§ 2.1, 2.3, 2.5; Розділ 8: §8.1; Розділ 11: §11.1; [2] 

Розділ 1: §1.2;[16] Розділ 1: §1.2; [28] Розділ 1: §1.1. 

4.  Основне рівняння лопаткових гідродинамічних машин і передач. Просторове поле 

швидкостей, його особливості. Математичне моделювання поля швидкостей. 

Абсолютний, переносний та відносний рух рідини в лопатковому насосі. Напір, 

теоретичний напір гідромашин з теоретичний напір за нескінченною кількістю 

лопатей. Визначення та зв'язок між ними. Основне рівняння роботи гідромашини 

- рівняння Ейлера. 

• Література: [1] Розділ 2: §§2.3,2.4; [2] Розділ 1: §1.5, 1.6; 

5.  Аналіз основного рівняння гідродинамічних машин і передач. 

Основне рівняння Ейлера для гідромашин: відцентрових і осьових. Статична і 

динамічна складові теоретичного напору. 

• Література: [2] Розділ 1: §1.6; 

6.  Особливості передачі енергії в робочому колесі. 

Роль коріолісових і циркуляційних сил, які виникають при обтіканні лопаті у 

відносному русі, в передачі енергії рідини. Теоретичні та робочі характеристики. 

Теорії руху рідини у лопатковому колесі. Кавітаційні процеси в гідродинамічних 

машинах, вихроутворення. 
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• Література: [1] Розділ 2: §2.11; [2] Розділ 1: §1.8; Розділ 2: §2.1; 

7.  Плани швидкостей. Фізичні основи роботи лопаткового відцентрового колеса з 

нескінченною і скінченною кількістю лопатей. Трикутники швидкостей потоку 

рідини у відцентровому насосі. Швидкості рідини при вході до лопаткового 

колеса. Швидкості рідини при виході із лопаткового колеса. Математичне 

моделювання поля швидкостей на вході і виході. 

• Література: [1] Розділ 1: §2.2; [2] Розділ 1: §1.3; [12] Розділ 2: §22. 

8.  Вплив геометричних параметрів робочого колеса на його характеристики. Типи 

лопатей робочого колеса і трикутники швидкостей на виході із колеса. 

Коефіцієнт реакції колеса. Коефіцієнт напору. Вплив кута установки лопаті на 

виході на характеристики колеса. Вплив геометричних розмірів лопаткового 

колеса на його характеристики.  

• Література: [1] Розділ 1: §2.11; [6] Розділ 1: §§1,2,3,4. 

  

9.  Урахування дії скінченної кількості лопатей на напір колеса. Особливості руху 

рідини у лопатковому насосі із скінченною кількістю лопатей. Рекомендації по 

використанню наближених залежностей для урахування впливу скінченної 

кількості лопатей. Проектні розрахунки лопаткових насосів. Досвід 

проектування. Нові конструктивні рішення. 

• Література: [2] Розділ 1: §1.4; [36] Розділ 1: §§1,2,3,4,5,6,7; 

10.  Види втрат енергії в лопаткових гідродинамічних машинах і передачах. Механічні 

втрати. Втрати дискового тертя. Об'ємні втрати в лопатковому насосі 

гідромуфти і гідротрансформаторі. Гідравлічні втрати енергії в лопатевій 

гідромашині і передачі. Математичне моделювання і мінімізація втрат енергії. 

• Література: [1] Розділ 2: §2.9; [2] Розділ | §1.5; [4] Розділ 1 §1,2,3; [12] Розділ 

1: §§4,5,6; [19] Розділ 1: §1,2; [34] Розділ 1: §§1,2,3; 

11.  Баланс енергії і ККД гідродинамічної машини. Баланс енергії у лопатковій 

гідромашині (насосі). Визначення механічного, об'ємного і гідравлічного 

коефіцієнтів корисної дії (ККД). Визначення повного ККД насосу. Шляхи 

підвищення ККД. Прогресивні конструкції лопаткових гідромашин. 

• Література: [1] Розділ 2: §2.9; 

12.  Регулювання гідромуфт. Основні параметри регулювання. Регулювання зміною 

наповнення робочої порожнини. Регулювання зміною форми робочої порожнини. 

Регулювання зміною властивостей робочої рідини. Обмежувальні гідромуфти. 

• Література: [1] стор.72-87, [2] стор.52-62. 

 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Виконання РГР 10 

3.  Підготовка до заліку 8  

Політика та контроль 

6.Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
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˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7.Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  

– активна творча робота – 2 бали;  

– плідна робота – 1 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 
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 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів в лопаткових 

машинах та гідродинамічних передачах: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

1. Рівняння Ейлера для динамічного насосу. 

2. Гідромуфта. Конструкція та призначення. Основні характеристики. 

3. Побудувати трикутник швидкостей на виході з робочого колеса відцентрового насоса з 

коеф. швидкохідності 140, потужністю 5 кВт який забезпечує подачу, 10 м3/год. 

Зовнішній діаметр робочого колеса 200 мм, ширина – 25 мм.  

• Рекомендована тематика РГР 

1. Задача 1. Розрахунок і проектування робочого колеса відцентрового консольного насоса.  

2. Задача 2. Розробка твердотільної комп’ютерної моделі робочого колеса. 

3. Задача 3. Розрахунок сил, які діють на ротор відцентрового насоса  

4. Задача 4. Розрахунок і проектування проточної частини відцентрових насосів 

5. Задача 5. Розрахунок і проектування проточної частини осьових насосів 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Лопаткові гідро- і пневмомашини і 

гідропередачі 

Складено:  

Ст. викл. кафедри ПГМ, Костюком Дмитром Вікторовичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД І 

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКИ  

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в 7 семестрі 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: канд. техн. наук, доцент, Лукавенко Василь Петрович, канд. 

техн..наук.,  ст. викладач, Бєліков Костянтин Олександрович, 

belikivka@gmail.com, к.т.н  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Автоматизований електропривід і основи 

електроавтоматики» (далі АЕП) складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 

«Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни  

Метою навчальної дисципліни є формування у  студентів: базових знань про компоненти, 

будову, принцип роботи та  функціонування АЕП постійного та змінного струму; основ 

проектування та експлуатації електроприводів технологічних об’єктів,  що поєднують в 

собі силову електричну частину, механічний передатний пристрій, електронний блок 

керування. Після вивчення курсу студенти демонструвати  знання: фізичної сутності 

аналітичних залежностей стосовно електричних машин  змінного та постійного струму; 

механічних та електромеханічних характеристик електричних двигунів та розуміння 

сутності електромагнітних та енергетичних процесів, що відбуваються в електроприводах 

змінного та постійного струму. 

Предметом навчальної дисципліни є засвоєння  принципу  дії автоматизованого 

електроприводу з метою забезпечення надійності  та  працездатності  відповідного 

технологічного обладнання підприємства. Ці питання в даному курсі розглядаються 

комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і економічних 

аспектів машинобудівної галузі. 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 
об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 
технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 
механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 
експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 
 

     Знання: Розв’язувати практичні задачі створення та експлуатації АЕП. Виконувати 

експериментальні дослідження роботи АЕП з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій, чому сприяє передбачене навчальною  програмою виконання циклу лабораторних 

робіт з експериментального дослідження АЕП. 

Знати основні підходи у проектуванні та експлуатації механічних систем з використанням 

автоматизованого електроприводу; знання можливих несправностей та тестування 

систем керування. 

      Уміння: застосовувати методики та методи синтезу систем керування відповідно до 

вимог    та особливостей машинобудівної галузі; використовувати спеціальні методи при 

створенні електричних систем керування електроприводами у задачах автоматизації 

об’єктів машинобудування. Розв’язувати практичні задачі створення та експлуатації АЕП. 

Виконувати експериментальні дослідження роботи АЕП з використанням сучасних 

комп’ютерних технологій, чому сприяє передбачене навчальною  програмою виконання циклу 

лабораторних робіт з експериментального дослідження АЕП. Обирати раціональні підходи 

і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем електроприводу 

засобами механіки і електромеханіки з використанням сучасних комп’ютерних технологій; 

створювати конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх 

функціональної, експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

      Досвід:  

обирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 

конкретних задач електроприводу у машинобудуванні; проводити оцінку ефективності 

систем автоматизованого електроприводу; раціональні технічні засоби відповідно до 

конкретних практичних задач з урахуванням об’єкту автоматизації; складати, 

налагоджувати, корегувати системи  керування електроприводу з пневматичними, 

електрорелейними та гідравлічними пристроями.  

 
2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 

дисциплін «Теоретична механіка», «Інформатика», «Електротехніка і електроніка», 

«Фізика». 

Результати вивчення дисципліни «Автоматизований електропривід і основи 

електроавтоматики» є корисними для засвоєння дисциплін: «Експлуатація і обслуговування 

підйомно-транспортних машин», «Транспортувальні машини», «Технологія і логістика 

автоматизованого виробництва» та для виконання дипломного проекту. 

 
3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Принципи дії, будова двигунів: змінного та постійного струму, їх механічні та 
електромеханічні характеристики, методи пуску, реверсу, регулювання швидкості,схеми 
включення, статичні, динамічні характеристики, режими роботи.  

2. Базові знання про компоненти, будову, принцип роботи та  функціонування АЕП 
постійного та змінного струму;  

3.Основи проектування та експлуатації електроприводів технологічних об’єктів,  що 
поєднують в собі силову електричну частину, механічний передатний пристрій, електронний блок 
керування.  

4. Особливості будови та регулювання асинхронних двигунів з короткозамкненим як 
найбільш поширених, та фазним ротором.  
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5. Гальмування: електричне, генераторне з віддачею енергії в мережу, противключенням,  
динамічне.   

6. Перетворювачі частоти та їх застосування, як сучасних пристроїв ефективного 
керування асинхронним електроприводом. 

7.Особливості крокових,  лінійних двигунів та принципи дії схем керування. Системи 
електроприводів ліфтів, їх конструктивні  особливості та схеми керування.  

8. Слідкуючий електропривід.  Сервопривід.  
9. Методи і засоби, аналогові та цифрові прилади, апаратні та  програмні пристрої для 

виконання експериментальних досліджень.  
 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Основні інформаційні ресурси  

ПІДРУЧНИКИ: 
1. Б.В.Смирнитский. Автоматизированный электропривод типових производственных 

механизмов—Харьков: ХПИ, 1998. — 380 с. http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-
avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html 

2.  Теорія електроприводу: Підручник / М.Г. Попович, М.Г Борисюк, В.А. Гаврилюк та 
ін.; За ред. М.Г. Поповича. – К.: Вища шк., 1993. – 494 с.: http://www.twirpx.com/file/161594/. 

 
 Навчальні посібники 
1. Попович М.Г., Лозинський О.Ю., Клепіков В.Б. та інш. Електромеханічні 

системи автоматичного керування та електроприводи. Попович М.Г., Лозинський О.Ю. 
Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи. Глави 1-4 (Укр). 
http://www.twirpx.com/file/84580/ 

2. Навч. посіб. за напрямом «Електромеханіка» / М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, 
В.Б. Клепіков та інш. – К.: Либідь, 2005. – 680 с. http://www.twirpx.com/file/84580/ Булгар 
В.В. Теорія електроприводу: збірник задач. / ОНПУ Одеса: Поліграф, 2006. – 408 с. 

3. Бардачевський В.Т., Буртний В.В., Піцан Р.М., Саляк Й.І. Автоматизований 
електропривод. Учбовий посібник до лабораторних робіт. Львів. 1971,110 с. 
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-
elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html 

4. Піцан Р.М., Бардачевський В.Т., Бойчук Б.Г. Збірник задач до курсу «Електропривід». 
Львів. 1999, 425 с. http://www.twirpx.com/file/137709/ 

 
Додаткові інформаційні ресурси 

1.Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з АЕП. / Уклад. 
Лукавенко В.П. Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра прикладної механіки, 2014 - 21 с. Кампус 
НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. 

2.Методичні вказівки до практичних занять з АЕП. / Уклад. Лукавенко В.П. Київ, 
НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра прикладної механіки, 2014 - 21 с. Кампус НТУУ «КПІ» ім. Ігоря 
Сікорського. 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 курсу 
«Автоматизований електропривод. «Засоби реєстрації сигналів датчиків в процесі 
проведення експериментальних досліджень. Апаратура управління і захисту 
електроприводів» / Уклад. Лукавенко В.П. Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра прикладної 
механіки, 2014 - 20 с. Кампус НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. 

4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №2 курсу 
«Автоматизований електропривід. «Будова асинхронного двигуна, схема включення 
обмоток в зірку i трикутник, визначення маркування фаз обмотки статора» / Уклад. 
Лукавенко В.П. Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра прикладної механіки, 2014 - 11 с. 
Кампус НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. 
5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 курсу 

«Автоматизований електропривід. Реверсивний контакторний пуск асинхронного 
електродвигуна з короткозамкненим ротором i пристрої його реалізації» / Уклад. Лукавенко 
В.П Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра прикладної механіки, 2014 - 9 с. Кампус НТУУ «КПІ» 
ім. Ігоря Сікорського. 

6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №4 курсу 
«Автоматизований електропривід». Дослідження трифазного асинхронного двигуна 3 

http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
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http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.studmed.ru/smirnitskiy-bv-avtomatizirovannyy-elektroprivod-tipovyh-promyshlennyh-mehanizmov_7e22de83512.html
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/161594/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.twirpx.com/file/84580/
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.studmed.ru/bardachevskiy-vt-burtniy-vv-pcan-rm-salyak-ii-avtomatizovaniy-elektroprivod-posbnik-do-laboratornih-robt_58170db1d24.html
http://www.twirpx.com/file/137709/
http://www.twirpx.com/file/137709/
http://www.twirpx.com/file/137709/
http://www.twirpx.com/file/137709/
http://www.twirpx.com/file/137709/
http://www.twirpx.com/file/137709/
http://www.twirpx.com/file/137709/
http://www.twirpx.com/file/137709/
http://www.twirpx.com/file/137709/
http://www.twirpx.com/file/137709/


218 
 

короткозамкненим ротором./ Уклад. Лукавенко В.П. Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра 
прикладної механіки, 2014 - 8 с. Кампус НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. 

 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 курсу 
«Автоматизований електропривід». Вивчення принципу дії та складання схеми 
автоматизованого електроприводу компресора./ Уклад. Лукавенко В.П. Київ, НТУУ «КПІ», 
ММІ, кафедра прикладної механіки, 2014 - 8 с Кампус НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. 

8. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №6 курсу 
«Автоматизований електропривід». Дослідження характеристик асинхронного двигуна з 
використанням частотного перетворювача./ Уклад. Лукавенко В.П. Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, 
кафедра прикладної механіки, 2014 - 11 с. Кампус НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. 

9. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №7 курсу 
«Автоматизований електропривід». Дослідження серієсного двигуна постійного струму та 
побудова його механічної та електромеханічної характеристик./ Уклад. Лукавенко В.П Київ, 
НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра прикладної механіки, 2014 - 11 с. Кампус НТУУ «КПІ» ім. Ігоря 
Сікорського. 

10. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №8 курсу 
«Автоматизований електропривід». Дослідження механічних характеристик двигуна 
постійного струму незалежного збудження. Уклад. Лукавенко В.П Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, 
кафедра прикладної механіки, 2014 - 8 с. 

Кампус НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. 
 
Рекомендації та роз’яснення: 

Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для опанування 

дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних лабораторних робіт та 

самостійного розв’язання типових задач проектування автоматизованого  електроприводу.  
Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
1 Лекція 1. Автоматизований електропривід. Призначення,  функції електроприводу і 

електроавтоматики 
2 Лекція 2. Механіка електроприводу. Рівняння механічного руху. 
3 

Лекція 3. Електропривід з асинхронним двигуном. Будова трифазного  асинхронного двигуна  

(АД). Механічна і електромеханічна  характеристики АД. 
4 Лекція 4. Регулювання швидкості АД за допомогою резисторів у ланцюгу ротора і статора. 

5 Лекція 5 Регулювання швидкості АД зміною числа пар полюсів. 
6 Лекція 6. Регулювання координат електроприводу  (швидкості,  моменту та ін.)в системі 

перетворювач частоти – АД.. 
7 Лекція 7. Гальмівні режими роботи АД .  Електродинамічне гальмування, противключенням, 

рекуперативне з віддачею енергії у мережу, використанням ПЧ з установкою часу 

гальмування, конденсаторне. 
8 Лекція 8. Синхронний двигун. Будова, схеми  включення, характеристики, режими роботи. 

Робота в режимі компенсатора реактивної енергії. 
 9 Лекція 9. Будова електричних машин постійного струму. Схема включення, статичні 

характеристики і режими роботи двигуна постійного струму (ДПС) незалежного 

збудження. 
10 Лекція 10. Регулювання швидкості  ДПС незалежного збудження зміною магнітного потоку. 

Штучні характеристики ДПС незалежного збудження. 
11 Лекція 11. Генераторний режим роботи ДПС паралельно з мережею, або режим 

рекуперативного гальмування. Режим генератора послідовно з мережею, або режим 

гальмування противключенням. 
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12  Лекція 12.  Регулювання координат ДПС незалежного збудження зміною напруги, що 

підводиться до якоря 
13 Лекція 13.  Схема включення. статичні характеристики і режими роботи серієсного двигуна 

постійного струму (послідовного збудження). Регулювання координат ДПС послідовного 

збудження. 
14 Лекція 14. Керування гальмуванням і реверсом ДПС. Схема керування пуском двигуна і 

динамічним гальмуванням за принципом часу.   
15 Лекція 15 . Схема включення і характеристики  ДПС постійного струму змішаного 

збудження. 
16 Лекція 16. Електропривід з лінійними електродвигунами. Електропривід з кроковими 

двигунами (КД). Конструктивна схема лінійного асинхронного двигуна (ЛАД) та схема його 

включення. Принцип дії, основні властивості  і схема включення  ЛАД і КД. 
17 Лекція 17. Електропривід по схемі транзисторний комутатор –вентильний двигун 
18 Лекція 18.Основи електроавтоматики. Залікове заняття. 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Виконання РГР 14 

3.  Підготовка до заліку 4 

Політика та контроль 
6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено оцінювати 
присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі нараховувати 
заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали нараховують за 
відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні види 
навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна пошта, 
переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись загальноприйнятих 
етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим часом викладача.  
 

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
Поточний контроль: експрес-опитування, практичні/лабораторні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік, РГР.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
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Не виконані умови допуску Не допущено 
 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях 5 балів 
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (30 балів);  
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) (25 балів).  
– виконання МКР (10 балів).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях :  
– активна творча робота – 1 бал.  

Приклад тем РГР:  
1. Розрахунок приводу механізму підйому мостового крану з конструктивною проробкою 
компоновки елементів приводу: двигуна, редуктора, канатного барабану, з’єднувальних муфт, 
опорної металоконструкції. 
2. Розрахунок приводу механізму переміщення вантажопідйомного візка мостового крану з 
конструктивною проробкою компоновки елементів механізму: двигуна, редуктора, приводних 
коліс, з’єднувальних муфт, опорної металоконструкції. 
3. Розрахунок приводу механізму переміщення мостового крану з  індивідуальним приводом 
приводних коліс та конструктивною проробкою компоновки елементів приводу: двигунів, 
редукторів, приводних коліс, з’єднувальних муфт, металоконструкції. 
4. Розрахунок приводу стрічкового конвеєра з  конструктивною проробкою компоновки елементів 
приводу: приводного двигуна, редуктора, барабану, з’єднувальних муфт, опорної 
металоконструкції. 
5. Розрахунок приводу підвісного конвеєра з  конструктивною проробкою компоновки елементів 
приводу: приводного двигуна, редуктора, приводної зірки, з’єднувальних муфт, опорної 
металоконструкції. 
6. Розрахунок приводу скребкового конвеєра з  конструктивною проробкою компоновки елементів 
приводу: приводного двигуна, редуктора, привідних зірок, з’єднувальних муфт, опорної 
металоконструкції. 
7. Розрахунок приводу візкового  конвеєра з  конструктивною проробкою компоновки елементів 
приводу: приводного двигуна, редуктора, привідних зірок, з’єднувальних муфт, опорної 
металоконструкції. 
8. Розрахунок приводу механізму повороту консольного крану з конструктивною проробкою 
компоновки елементів приводу: двигуна, редуктора, зубчастого зачеплення поворотної частини, 
з’єднувальної муфти, опорної металоконструкції. 
Виконання РГР:  
– якісно виконана робота – 25  балів;  
– роботу виконано з незначними недоліка ми – 20 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 15  балів: 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 10 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 8 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
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– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів 
автоматизованого електроприводу та керування: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
Приклад задач залікової роботи 
Задача 1. Розрахунок потужності привідного двигуна підвісного конвейера за заданим 

значенням опору переміщення привідного ланцюга. конвеєра, вибір автоматичного вимикача, 
реверсивного магнітного контактора, частотного перетворювача відповідно умовам 
експлуатації, редуктора, з’єднувальної муфти. 

Задача 2. Розрахунок потужності привідного двигуна стрічкового конвеєра, вибір 
автоматичного вимикача, реверсивного магнітного контактора, частотного перетворювача 
відповідно умовам експлуатації, редуктора, з’єднувальної муфти. 

Задача 3. Розрахунок потужності привідного двигуна підвісного конвейера за заданим 
значенням опору переміщення привідного ланцюга. конвеєра, вибір автоматичного вимикача, 
реверсивного магнітного контактора, частотного перетворювача відповідно умовам 
експлуатації, редуктора, з’єднувальної муфти. 

Задача 4. Розрахунок потужності привідного двигуна візкового конвейера за заданим 
значенням опору переміщення привідного ланцюга, вибір автоматичного вимикача, реверсивного 
магнітного контактора, частотного перетворювача відповідно умовам експлуатації, 
редуктора, з’єднувальної муфти.  

Задача 5. Розрахунок потужності і вибір привідного двигуна редуктора механізму підйому 
електроталі за заданим значенням маси вантажу, режиму роботи,  швидкості підйому, 
здійснити вибір автоматичного вимикача, реверсивного магнітного контактора, частотного 
перетворювача відповідно умовам експлуатації. 

Задача 6. Розрахувати потужність і вибрати привідний двигун та редуктор механізму 
підйому вантажного візка мостового крану за заданим значенням маси вантажу, режиму 
роботи,  швидкості підйому, здійснити вибір автоматичного вимикача, реверсивного магнітного 
контактора, частотного перетворювача відповідно умовам експлуатації. 

Задача 7. Розрахувати потужність і вибрати привідний двигун та редуктор механізму 
підйому гакової підвіски консольного  крану за заданим значенням маси вантажу, режиму 
роботи,  швидкості підйому, здійснити вибір автоматичного вимикача, частотного 
перетворювача, реверсивного магнітного контактора. 

Задача 8. Розрахувати потужність і вибрати привідний двигун та редуктор механізму 
підйому гакової підвіски стрілового консольного крану з канатним приводом вантажопідйомного 
візка за заданим значенням маси вантажу, режиму роботи,  швидкості підйому, здійснити вибір 
автоматичного вимикача, частотного перетворювача, реверсивного магнітного контактора.  

Задача 9. Розрахувати потужність і вибрати привідний двигун та редуктор механізму 
переміщення каретки стрілового консольного крану з канатним приводом за заданим значенням 
маси вантажу, режиму роботи,  швидкості переміщення, здійснити вибір автоматичного 
вимикача, частотного перетворювача, реверсивного магнітного контактора. 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

МОДУЛІВ МЕХАТРОНІКИ І 

РОБОТОТЕХНІКИ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік,РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н. доцент, Гришко Ігор Анатолійович, Griwkow@ukr.net 

Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

11. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Комп’ютерне проектування модулів мехатроніки і 

робототехніки»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з 

галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є: оволодіння навиками роботи в різноманітних, спеціалізованих 

програмах тривимірного моделювання, розвитку інженерних навиків та розширює спектр робочих 

програм, які успішно застосовуються у провідних компаніях. 

Предметом навчальної дисципліни є: елементи модулів мехатроніки і робототехніки створені в 

системі автоматизованого проектування CATIA розробленою компанією Dassault Systèmes.  

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність використовувати 

інструментальні засоби конструювання, обґрунтовувати та розробляти раціональні 

конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, машин, систем 

гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх елементів і 

агрегатів, відповідно до заданих експлуатаційних, функціональних, економічних, ергономічних та 

інших вимог при вирішенні практичних задач, здатність використовувати сучасні підходи та 

інструментальні засоби автоматизованого проектування для створення автоматизованих 

механічних систем, машин, систем   гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/
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робототехніки та їх компонентів із забезпеченням виконання заданих функцій, експлуатаційних 

характеристик та показників ефективності. 

Знання: принципу роботи системи автоматизованого проектування (САПР); знати основні 

підходи конструювання елементів в цій САПР; методи логічної побудови; перевірки повної 

визначеності ескізів та тіл в просторі; опанування принципу зовнішнього керування параметрами 

тіла; буде здатний моделювати складні поверхні і аналізувати їх якість 

Уміння: Створенню параметричних ескізів. Створенню твердотільних деталей різноманітними 

способами. Виконувати роботи зі складними поверхнями та аналіз їх якості. Виконувати роботи 

із листовим тілом. Створенню складальних одиниць з врахуванням обмежень накладених на 

компонент. Створення робочих креслень із раніше розроблених 3D компонентів.  

Досвід: Завдяки тому, що програма адаптована під специфіку виготовлення компонентів для 

аерокосмічної, автомобільної, суднобудівної та інших високоінтелектуальних виробництв, які 

тісно пов’язані з автоматизованими процесами виготовлення, із безпосерезнім залученням 

систем механотроніки та робототехніки, вивчення даного продукту (САПР) значно посилить 

конкурентноспроможність слухачів на ринку праці інженерних кадрів.. 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін, 

«Роботи і маніпулятори в машинобудуванні». 

Результати вивчення дисципліни «Комп’ютерне проектування модулів мехатроніки і 

робототехніки» є корисними для вивчення дисциплін, пов’язаних з розробкою і дослідженням 

складних мехатронних та робототехнічних систем та їх елементів та на етапі  «Дипломного 

проектування». 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Налаштування системи 

2. Створення позиційних ескізів (Модуль Sketcher) 

3. Основні компоненти побудови ескізів 

4. Діагностика повної визначенності ескізів (Sketch Analysis) 

5. Проектування твердих тіл в системі CATIA (Модуль Part Design) 

6. Геометричні та розмірні ланцюги в середовищі CATIA 

7. Креслення 2D в системі CATIA (Модуль Drafting) 

8. Проектування поверхонь (Модуль Generative Shape Design) 

9. Елементи поверхневої геометрії Surface-Based Features  

10. Особливості формування дерева моделі із застосуванням Geometrical Sets 

11. Складальні одиниці (Модуль Assembly Design) 

12. Особливості призначення Part Number та Instance Name 

13. Накладення обмежень на компоненти 

14. Простановка 3D аннотацій 

15. Аналіз кривизни поверхонь (Модуль Porcupine Curvature analysis)  

16. Принципи проектування з гори до низу 

17. Принципи проектування з низу до гори 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Jaecheol Koh CATIA V5 Design Fundamentals / 2012 by Jaecheol Koh, ONSIA Inc. 

2. CATIA V5-6R2015 Basics – Part II Tutorial Books / Copyright 2015 by Kishore 193p 

3. Комаров В.А. Создание 3D моделей авиационных конструкций в программном комплексе 

CATIA V5 / В.А. Комаров, А.А. Вырыпаев, А.С. Кузнецов, Л.В. Одинцова Самарский 

государственный аэрокосмический университет, 2010 40с 

4. CATIA v5 workbook. Releases 8 & 9. Изд - Университет штата Юта, США, 476 с. 

5. Басов К.А. CATIA V5 Геометрическое моделирование / М: 2020 ДМК Пресс. – 272 

6. Kirstie Plantenberg Introduction to CATIA V5 Release 19 / Schroff Development Corporation 
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Додаткові інформаційні ресурси 

1. Ahmed Kovacevic CATIA V5/ City University Lindon Scool of Engineering and Mathematical 

Sciences  

2. Основы (Basics) CATIA V5/ Hetnet consulting 2010 

3. Эскизник (Sketcher) в CATIA V5 / Hetnet consulting 2010 

4. Generative Shape Design Проектирование поверхностей в CATIA V5 / Hetnet consulting 2010 

5. CATIA Product Design Проектирование сборок в CATIA V5 / Hetnet consulting 2010 

6. Твердотельное моделирование (Part DesignPart Design)в CATIA V5 / Hetnet consulting 2010 

7. Петухов Л. Практика CATIA- Drafting Создание чертежа. Методический материал. / 

Прогрестех 2012 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ, на інтернет ресурсах та в методичному 

кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних проектних 

робіт. 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Налаштування системи 

Література: 1 (вступ, розд.1), 3 (вступ, розд.1), 4(вступ, розд.1) 

2.  Створення позиційних ескізів (Модуль Sketcher) 

Література: 1(розд. 4), 2( розд. 3), Д3 

3.  Основні компоненти побудови ескізів 

Література: 2( розд. 3), Д3 

4.  Діагностика повної визначенності ескізів (Sketch Analysis) 

Література: 1(розд. 4), 2( розд. 3), Д3 

5.  Проектування твердих тіл в системі CATIA (Модуль Part Design) 

Література: 1 (розд 6), Д2, Д6 

6.  Геометричні та розмірні ланцюги в середовищі CATIA 

Література: 1 (розд 3, 6), Д2, Д3, Д6 

7.  Креслення 2D в системі CATIA (Модуль Drafting) 

Література: 4(розд. 5), Д7 

8.  Проектування поверхонь (Модуль Generative Shape Design) 

Література: 3(розд. 2), 5(розд. 9, 10), Д4 

9.  Елементи поверхневої геометрії Surface-Based Features  

Література: 3(розд. 2), 5(розд. 9, 10), Д4 

10.  Особливості формування дерева моделі із застосуванням Geometrical Sets 

Література: 1 (розд 6), Д2, Д4, Д6 

11.  Складальні одиниці (Модуль Assembly Design) 

Література: 1 (розд. 12), Д5 

12.  Особливості призначення Part Number та Instance Name 

Література: 1 (розд. 12), Д5 

13.  Накладення обмежень на компоненти 

Література: 1 (розд. 12), Д5 

14.  Простановка 3D аннотацій 

Література: 2(розд. 4), Д2, Д4, Д6 
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15.  Аналіз кривизни поверхонь (Модуль Porcupine Curvature analysis)  

Література: 5(розд. 11) 

16.  Принципи проектування з гори до низу 

Література: Д2, Д4, Д5, Д6 

17.  Принципи проектування з низу до гори 

Література: Д2, Д4, Д5, Д6 

18.    

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 30 

2.  Виконання РГР 10 

3.  Підготовка до заліку 8 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: іспит.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 
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Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (18 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  
Робота при складанні заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних заняттях (максимум 48 балів):  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 15 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання РГР:  
– якісно виконана робота – 22 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують роботу в CATIA V5.  
Критерії залікового оцінювання:  

Параметр оцінювання бал 

Солід повністю змодельований по наданим розмірам 13 

Не вірно вказані розміри -1 

Не змодельований хоча б один елемент (фаска, скруглення і т.д.) -1 

Sketch не повністю оброзмірений -1 

Sketch не позиційний -1 

Перевірка CATDUA не пройдена -1 

Наявність не використаних елементів -1 

Солід не зберігає свою геометрію при перебудові -4 

Розміри не відповідають завданню -3 

Оформленное дерева побудови відповідно вимог 9 

В сеті Construction Geometry відсутні задіяні елементив -1 

Part Body не задано рабочим -1 

Не прихована допоміжна геометрія -1 

Солід не збережений в центрі space  -1 

Part Body и Part мають різні імена -1 

3D аннотація не відповідає завданню -4 

Гнучкість моделі 8 

Порушена методологія побудови -4 

Зовнішні параметри не впливають на геометрію -4 

  

Загальна можлива сума балів 30 
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8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

Завдання №2 

Пропоную Вам змоделювати деталь відповідно до ескізу та деяким вимогам. 

1. Ескіз наведено в файлі Task2.pdf. Еталонна модель - в файлі Task2.stl 

2. Створити наступні параметри 

 
3. Створити мастер-сет з геометрією  

 
Елементи Мастер-Геометрії 

А) Initial Point – точка – початок конструювання. Побудувати з координатами (0;0;0) 

b) Base-Support Plane – площина, яка проходить через Initial Point і паралельна площині XY. 

c) Vertical plane – площина, перпендикулярна Base-Support Plane. Проходить через Initial 

Point і паралельна площині XZ. 

d) Arm-1 – лінія, направлена в сторону першого плеча. Початок – в точці Initial Point, 

напрямок – вздовж осі Х. Довжина задається параметром Arm.1 Length 

e) Arm-2 – лінія, направлена в сторону другого плеча. Початок – в точці Initial Point, 

напрямок – під кутом до осі Х, опора – площина Base-Support Plane. Довжина задається 

параметром Arm.2 Length. Кут – параметр Angle.1 

Побудова: 

Процес побудови тривимірної моделі може бути довільним.  

Якщо біля розміру стоїть TYP, то це означає, що інші подібні елементи мають такий самий розмір.  

Внутрішні діаметри отворів = діаметр зовнішнього циліндру*0,8 

Перевірка деталі: 

При зміні координат точки Initial Point  деталь повинна переміщуватись, і не повинна 

розвалюватись 

При мінімальних змінах параметрів модель не повинна розвалюватись.  

Орієнтовне дерево побудови: 
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• Рекомендована тематика РГР 

 

 
 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Комп’ютерне проектування модулів 

мехатроніки і робототехніки 

Складено:  

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Гришком Ігорем Анатолійовичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРО-ТА ПНЕВМОПРИВОДІВ 

(ПГП) 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор:кандидат. наук, доцент Носко Сергій Вікторович, noskosv @ukr 

net  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

. Розробка технологічних процесів є сучасним етапом автоматизації. а системи гідро-та 

пневмоавтоматики це найвідповідальніша ланка автоматизованого об’єкту, будь  якого 

виробництво. Практична робота з будь-яким пневматичним обладнанням (розробка або 

модернізація систем, технічне обслуговування, налаштування параметрів, виявлення та усунення 

неполадок тощо) потребує базових знань як з конструктивних особливостей окремих 

пневматичних пристроїв, так і вміння розробляти системи пневмоавтоматики. 

  Метою навчальної дисципліни є: формування у студентів здатностей: - використовувати 

основні принципи будови та розрахунку гідропневматичних приводів; застосовувати методи 

проектування і модернізації ефективних за експлуатаційними показниками систем керування 

гідро-та пневмоприводами,типові розв’язки практичних задач розрахунку систем та проектування, 

що стоять перед інженером-розробником гідро-та пневмоприводів  

Предметом навчальної дисципліни є: розробка та побудова гідропневматичних систем 

управління технологічним обладнанням, розрахунок основних параметрів, вибір апаратури 

апаратів, та методики проектування гідро-та пневмоприводів; розробка технічної документації. 

Програмні результати навчання: 

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною : 

 Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів 

математики, природничих наук і прикладної механіки. Здатність робити оцінки параметрів 

працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та знаходити 

відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в тому 

числі і за наявності деякої невизначеності 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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Знання: знати основні принципи будови та розрахунку гідро-та пневматичних приводів; методи 

проектування і модерннізації ефективних за експлуатаційними показниками  систем керування 

гідропневмоприводами; типові роз язки практичних задач розрахунку та проектування  систем, 

що стоять перед інженером-розробникомметоди пошуку несправностей та тестування систем 

керування.  

Уміння: застосовувати методики розрахунку та проектування гідро-та пневмоприводів 

відповідно до вимог і особливостей машинобудівної галузі; використовувати спеціальні методи 

при створенні гідравлічних та пневматичних приводів в задачах автоматизації об’єктів 

машинобудування. Використовувати знання теоретичних основ механіки рідин і газів, 

теплотехніки та електротехніки для вирішення професійних завдань.  

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для вирішення 

конкретних задач автоматизації в машинобудуванні; проводити оцінку ефективності гідро-та 

пневматичнихприводів; обирати раціональні технічні засоби відповідно до конкретних 

практичних задач з врахуванням об’єкту автоматизації; складати, налагоджувати, корегувати 

системи з гідравлічними      пневматичними  пристроями.  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни  

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Теоретична механіка», «Пневмопривод і пневмоавтоматика», «Фізика», «Об’ємний 

гідропривод», «Об’ємні гідро- і пневмомашини і гідропередачі». 

Результати вивчення дисципліни «Проектування гідро-та пневмоприводів» є  корисними для 

вивчення дисципліни «Випробування та діагностика систем приводів» та при виконанні 

дипломного проектування. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

1. Конструктивні вимоги до гідроприводів. Вибір гідравлічної схеми. Вибір тиску. 

2. Теоретичні відомості. Алгоритм розрахунку параметрів і вибір гідроциліндра (гідромотора). 

3. Теоретичні відомості. Алгоритм розрахунку і вибір насоса. 

4. Гідророзподільники. Клапани тиску. Дроселі та регулятори витрати. Зворотні клапани та 

гідрозамки. 

5. Вихідні дані для проектування. Розробка принципової схеми приводу. 

6. Статичний розрахунок пневмоциліндрів і мембранних камер. 

7.Задачі динамічного розрахунку. Розрахункова схема пневмоприводу. Знаходження пропускної 

здатності пневмоліній. 

8. Визначення часу підготовчого періоду, часу руху і заключного періоду 

9. Окремі випадки динамічного розрахунку пневмоприводів..   

4. Навчальні матеріали та ресурси 

базова (підручники, навчальні посібники) література 

1. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро-и пневмоприводов. – М.: Машиностроение, 
1991. – 364 с. 
2. Башта Т.М. .Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных 
ВУЗов. Т. М. Башта, С. С. Руднев Б. Б. Некрасов  и др – 4-е (2-е) изд., перераб. – М.: 
Машиностроение, 2010. – 423 с. 
3. Свешников В. К. Станочные гидроприводы: Справочник. Библиотека конструктора. – 4-е (5-е) 
изд. - М,: Машиностроение, 2004.- 512 с. 
4.Наземцев А.С. Пневматические и гидравлыческие при воды и системы. Часть 1и 2. 
Учебн.пособие / А.С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко. – М.: Форум, 2007. – 304 с. 
5.Бурєнніков Ю.А. Гідравліка, гідро-та пневмоприводи. Навч. посібник./Ю.А.Бурєнніков, Л.Г. 
Козлов, В.П.Пурдик, С.В.Репінський./ - Вінниця: ВНТУ, 2014. – 238с. 
6.Орлов Ю.М. Обьемные гидравлические машины. Конструкция, проектирование, расчет. / Ю.М. 
Орлов. / - М.: Машиностроение. 2016. – 223 с. 
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додаткова (монографії, статті, документи, електронні ресурси) література 
1. Норенков И.П. Основи автоматизированного проектирования./ И.П. Норенков. – М.: изд . МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2015 . – 300 с. 
2.  П. Кросер Учебный курс по технике управления, Пневматика ТР101: 
Учебное пособие / П. Кросер, Ф. Эбель . - Киев: Изд-во ДП «Фесто», 2002. -  225с.: ил. 
3. Федорец В.О., Педченко М.Н. та ін.  Гідроприводи та гідро пневмоавтоматика.- 
   Киев: Вища школа, 1995. – 463 с. 
4.  Донской А.С. Математическое моделирование процессов в пневматических приводах: Учеб. 
пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 122 с. 
5. Схиртладзе А.Г. Гидравлические и пневматические системы./ А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, 
В.Н. Кареев. – М.: Высшая школа, 2006. – 534 с. 
6. Носко С.В. Проектування гідро-та пневмоприводів. Навч. посібник. / С.В.Носко. – Київ. КПІ 
ім.Ігоря Сікорського, 2019. – 82 с. 
7. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Проектування гідро-та пневмоприводів. / 
С.В.Носко. – Київ. КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2019 -58с. 
8. Свешников, В.К. Гидрооборудование : м еждународный спра-вочник: в3 кн./ В.К.Свешников. – 
М. : ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2002. – Кн. 2 : Гидроаппаратура: номенкла-
тура, параметры, размеры, взаимозаменяемость. – 508 с. 
 Вавилов, А.В. Проектирование гидроприводов строительных и дорожных ма-шин: учебно-
методическое пособие для студентов специальности 1-36 11 01 «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные ма-шины и оборудование»/ А.В.Вавилов, А.Н.Смоляк. – Минск : БНТУ, 
2012. – 74 с.ISBN 978-985-525-871-2. 
9. Герц Е.В.  Пневматические приводы. – М. : Машиностроение, 1989. – 359 с. 
10 .  Элементы и устройства пневмоавтоматики високого давления: Каталог/ Под ред.. 
        А.И.Кудрявцева. – М.: ВНИИТЭМП, 1990. – 183 с. 
11.  Пневматические средства автоматизации: Каталог 1998/1999. – Эсслинген (ФРГ): 
        Festo AG CO. 2000. 
12. Герц Е.В.  Динамика пневматических систем машин. – М.: Машиностроение, 
      1985. – 256 с. 
13. Попов Д. Н. Механика гидро- и пневмоприводов: Учебн. для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. 
Э. Баумана, 2001. –320 с. 
14. Свешников В. К. Станочные гидроприводы: Справочник. Библиотека конструктора. – 4-е (5-е) 
изд. - М,: Машиностроение, 2004.- 512 с. 
рекомендації та роз’яснення: 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри, 

додаткові джерела спрямовані на ознайомлення з елементною базою, відомими теоретичними 
підходами до синтезу систем, сприяють розширенню світогляду на будову технічних систем; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 
опанування дисципліни без виконання комплекту практичних занять та самостійного 
розв’язання типових задач проектування гідро-та пневмоприводів; 

• Базові джерела містять теоретичні матеріали та приклади за всіма темами дисципліни і 
їх можна використовувати так само, як матеріал лекцій, але під час лекцій надається їх 
зв'язок з фрагментами методик та практичним рішенням задач проектування, чого не 
можна отримати з жодного літературного джерела; 

Навчальний контент 

5 Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
1.  Вступ. Конструктивні вимоги до гідроприводів. Вибір гідравлічної схеми. Вибір тиску. 

Література до розділу 1: 1-6, дод. 1-3 
2.  Теоретичні відомості. Алгоритм розрахунку параметрів і вибір гідроциліндра 

(гідромотора). 
Література до розділу 2: дод.4-6. 

3.  Теоретичні відомості. Алгоритм розрахунку і вибір насоса. 
Література до розділу 2: дод.8-12 
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4.  Гідророзподільники. Клапани тиску. Дроселі та регулятори витрати. Зворотні клапани 
та гідрозамки. 
Література до розділу 3:4-6, дод. 1-13. 

5.  Вихідні дані для проектування. Розробка принципової схеми приводу. 
Література до розділу 4: 5-9.  

6.  Статичний розрахунок пневмоциліндрів і мембранних камер. 
Література до розділу 4: 7-12. 

7.  Задачі динамічного розрахунку. Розрахункова схема пневмоприводу. Знаходження 
пропускної здатності пневмоліній.  
Література до розділу 5:5-17. 

8.  Визначення часу підготовчого періоду, часу руху і заключного періоду. 
Література: 5-17. 

9.  Окремі випадки динамічного розрахунку пневмоприводів. 
 Література:6-9. 

 
Самостійна робота студента 

№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 

годин СРС 
1.  Підготовка до аудиторних занять 26 
2.  Виконання РГР 12 
3.  Підготовка до заліку 10 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік, РГР.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 



233 
 

74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час практичних занять (18 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних заняттях (максимум 48 балів):  
– активна творча робота – 2 бали;  
– плідна робота – 1 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання РГР:  
– якісно виконана робота – 22 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і підходів до проектування пристроїв гідро- і 
пневмоприводу, розуміння суті проектування та вимог до результату: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Захист від перевантаження і розвантаження насосів .  
2. Діаграма роботи пневмоциліндра двостороньої дії. 
• Рекомендована тематика РГР. 

До приведеної схеми розташування приводів, задані робочі цикли, вказаний вид управління, що 
вимагаються в режимі автоматичної роботи. Кожен варіант відрізняється вихідними даними для 
розрахунку приводу. 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): «Проектування гідро-та пневмоприводів» 

Складено:  

Доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Носко Сергієм Вікторовичем. 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ТЕХНОЛОГІЯ І ЛОГІСТИКА 

АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА 

(ТіЛАВ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Данильченко Юрій Михайлович, yumd@i.ua,  

к.т.н., ст. викладач, Петришин Андрій Ігорович, M.p3shka.a.i@gmail.com 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=rnp 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни Технологія і логістика автоматизованого виробництва (далі 
ТіЛАВ) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі 
знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей щодо вибору напрямків і 
засобів автоматизації виробництва, оцінки продуктивності різних варіантів автоматизації 
виробничих процесів, розроблення структурних схем і планувань автоматичних ліній, гнучких 
виробничих систем (ГВС) і автоматизованих транспортно-складських систем (АТСС). 
Предметом навчальної дисципліни є: основні напрямки автоматизації виробництва та шляхи 
підвищення його продуктивності й ефективності, особливості технології автоматизованого 
виробництва, автоматизація основних і допоміжних операцій технологічних процесів механічної 
обробки і складання, автоматизація транспортно-складських операцій механообробного 
виробництва, логістичне забезпечення автоматизованого виробництва. 
 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 
об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 
технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 
механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 
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конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 
експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 
Знання: основних принципів вибору напрямків і засобів автоматизації виробництва, методик 
оцінки продуктивності різних варіантів автоматизації виробничих процесів, підходів до 
розроблення структурних схем і планувань автоматичних ліній, гнучких виробничих систем (ГВС) 
і автоматизованих транспортно-складських систем (АТСС). 
Уміння: проводити оцінку різних варіантів автоматизації виробничих процесів, розробляти 
схемні рішення і підбирати засоби автоматизації і логістичне обладнання автоматичних ліній, 
гнучких виробничих систем (ГВС) і автоматизованих транспортно-складських систем (АТСС), 
розробляти їх структурні схеми і планування. 
Досвід: застосування логістичних підходів до організації автоматизованого виробництва на 
засадах логістики, оцінки продуктивності і коефіцієнту використання автоматичних лінії, 
вибору числа ділянок і ємності накопичувачів автоматичних лінії з гнучким зв’язком між 
ділянками, визначення місткості стелажного складу, числа позицій завантаження і 
розвантаження та числа штабелерів. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 
Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 
«Промислові технології і основи інженерної логістики», «Вантажопіднімальні машини». 

«Робототехніка логістичних систем». «Виробнича і збутова логістика», «Транспортна і 
складська логістика». 
Результати вивчення дисципліни «ТіЛАВ» є корисними для дипломного проектування.  

3. Зміст навчальної дисципліни  
1. Основи виробничої логістики. 
2. Логістична характеристика промислового підприємства. 
3. Сучасні концепції управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві. 
4. Сучасні системи управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві. 
5. Порівняльний аналіз традиційного та логістичного підходів до управління діяльністю 
виробничого підприємства. 
6. Системи планування матеріальних ресурсів підприємства. 
7. Стандарти управління ресурсами підприємства. 
8. Сучасні технології операційного управління виробництвом. 
9. Узагальнена схема логістичної системи управління виробництвом. 
10. Система управління запасами. 
11. Схеми безперервного поповнення та витрачання запасів. 
12. Прийоми оптимізації організаційної структупи виробництва. 
13. Прийоми оптимізації виробничої структури підприємства. 
14. Визначення економічного розміру замовлення 
15. Обґрунтування оптимальної величини партії виробництва. 
16. Моделювання фізичних процесів з допомогою середовища імітаційного моделювання Anylogic. 
17. Складання моделі «склад заготовок-транспорт-завод-транспорт-склад готових виробів». 
18. Модель пошуку вільного транспорту для транспортування виготовленої продукції на склад. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Основні інформаційні ресурси  

1. Технологія машинобудування: підручник / П.П. Мельничук, А.І. Боровик, П.А. Лінчевський, 
Ю.В. Петраков. - Житомир : ЖДТУ, 2005. - 882 с. 
2. Гнучкі комп’ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація, 
управління: Комплекс підручників / Л.С. Ямпольський, П.П. Мельничук, К.Б. Остапченко, О.І. 
Лісовиченко. — Житомир : ЖДТУ, 2010. -— 786 с.  
3. Технологія автоматизованого машинобудування: Підручник / О.В. Якимов, В.С. Гусарев, 
О.О. Якимов та ін. – Одеса: ОНПУ, 2005. – 410 с. 
Додаткові інформаційні ресурси 

4. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учеб. для втузов / Н.М. 
Капустин, П.М. Кузнецов, А.Г. Схиртладзе и др. — М.: Высш. шк.,  
2004.—415 с. 
5. Пуховский Е.С. Технологические основы гибкого автоматизированного производства: Учеб. 
пособие. - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.- 240 с.  
6. Силин Р.И. Автоматизация производственных процессов в машиностроении Учебное 
пособие. – Хмельницкий: ХНУ, 2004. – 270 с. 
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рекомендації та роз’яснення: 
• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач; 

Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
Тема 1. Основні напрямки автоматизації виробництва 
Основні поняття і визначення. Виробничий і технологічний процеси. Типи і види виробництва. 
Передумови розвитку автоматизації машинобудування. Основні задачі автоматизації. Основні 
переваги автоматизації виробництва. 
Література: [1], [2] 
Тема 2. Форми організації автоматизованого виробництва. 
Поняття автоматизації виробничих процесів. Поняття технологічної системи. Функціональна 
схема технологічної системи. Функціональна схема технологічної машини. Етапи розвитку 
автоматизації виробництва. 
Література: [1], [2] 
Тема 3. Основні положення теорії продуктивності машин і праці. 
Поняття продуктивності праці. Співвідношення планової і розрахункової продуктивності. 
Показники технологічної озброєності виробництва k і енергоматеріалоємності m. Форми запису 
залежності для визначення продуктивності праці. Критерій оцінки зростання продуктивності λ.  
Безрозмірні коефіцієнти зростання продуктивності обладнання φ, скорочення витрат живої 
праці ε, зміни вартості засобів виробництва σ та поточних експлуатаційних витрат δ. Зв'язок 
показників виробництва k і m різних варіантів автоматизації.  
Література: [1], [2] 
Тема 4. Вплив різних факторів на продуктивність праці.  
Характеристики зростання продуктивності живої праці і відносної трудомісткості варіантів 
автоматизації. Аналіз основних напрямків розвитку автоматизації.  Ефективність скорочення 
обслуговуючого персоналу, зменшення витрат на обладнання та підвищення продуктивності 
обладнання. 
Література: [1], [2] 
Тема 5. Продуктивність автоматичної робочої машини 
Поняття циклової і технологічної продуктивності. Коефіцієнт продуктивності η. Основне 
рівняння продуктивності. Умови досягнення максимальної продуктивності. Види втрат часу в 
процесі експлуатації. Склад циклових і позациклових втрат. Коефіцієнт технічного 
використання обладнання. Фактична продуктивність автоматичної робочої машини. 
Коефіцієнт використання обладнання ηвик. Коефіцієнт співвідношення позациклових і циклових 
втрат ΣB. 
Література: [1], [2] 
Тема 6. Структура автоматичних ліній 
Структура послідовних автоматичних ліній (АЛ) з жорстким, гнучким і комбінованим 
міжагрегатним зв’язком. Загальна характеристика послідовних АЛ. 
Структура паралельних і послідовно-паралельних автоматичних ліній. Структура роторних і 
роторно-конвейерних ліній. 
Література: [1], [2] 
Тема 7. Обгрунтування вибору типу і структури автоматичних ліній 
Лекція 7. Продуктивність і коефіцієнт використання автоматичних ліній 
Продуктивність і коефіцієнт використання потокової лінії, автоматичної лінії з жорстким 
міжагрегатним зв’язком, автоматичної лінії з гнучким міжагрегатним зв’язком, . автоматичної 
лінії з гнучким зв’язком між ділянками. 
Література: [1], [2] 
Лекція 8. Обчислення числа ділянок та ємності накопичувачів автоматичної лінії 
Поняття коефіцієнту між ділянкового накладання втрат Δ. Порядок визначення коефіцієнту 
зростання позациклових втрат W. Узагальнені залежності продуктивності і коефіцієнту 
використання автоматичних ліній. Умови отримання залежностей для потокової лінії і 
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автоматичних ліній з жорстким і гнучким міжагрегатними зв’язками. Розрахунок числа ділянок 
автоматичної лінії з гнучким зв’язком між ділянками. Вибір ємності накопичувачів в 
автоматичній лінії з гнучким зв’язком між ділянками. 
Література: [1], [2] 
Тема 8 Автоматизація допоміжних операцій основного виробництва 
Задачі автоматизації завантаження, установки і закріплення заготовок і інструменту. 
Живлення верстатів бунтовим, стрічковим і прутковим матеріалом. Живлення верстатів 
штучними заготовками. Бункерні завантажувальні пристрої. Пристрої орієнтації і закріплення 
заготовок і інструменту на верстатах. 
Література: [1], [2] 
Тема 9. Компонування автоматичних ліній 
Автоматичні лінії на базі агрегатних і універсальних верстатів. Поняття роторної машини. 
Основні параметри роторних машин. Конструкція і принцип роботи технологічного ротора. 
Конструкція і принцип роботи інструментального блоку технологічного ротора. Конструкція і 
принцип роботи транспортного ротору. Вибір конструктивних параметрів технологічного 
ротора. Принцип роботи автоматичних роторних і роторно-конвеєрних ліній.. 
Література: [1], [2] 
Тема 10. Автоматизація допоміжних операцій основного виробництва 
Задачі автоматизації завантаження, установки і закріплення заготовок і інструменту. 
Живлення верстатів бунтовим, стрічковим і прутковим матеріалом. Живлення верстатів 
штучними заготовками. Пристрої орієнтації і закріплення заготовок і інструменту на 
верстатах. Пристрої переміщення деталей в транспортних системах автоматичних ліній. 
Накопичувальні пристрої транспортних систем автоматичних ліній. Поворотні і 
завантажувально-розвантажувальні пристрої транспортних систем автоматичних ліній. 
Література: [1], [2] 
Тема 11. Основні поняття гнучкого автоматизованого виробництва (ГАВ) 
Складові частини гнучких виробничих систем (ГВС): гнучкий виробничий модуль (ГВМ) і системи 
забезпечення функціонування. Номенклатура оброблених деталей на ГВС. Умови групування 
деталей для одночасної обробки. Гнучкість, ступінь автоматизації і продуктивність ГВС. 
Надійність функціонування ГВС. 
Література: [3] 
Тема 12. Компоновки ГВС 
Порівняння компонувальних схем ГВС на базі консольного робота, портального робота, 
роликового конвеєра, рельсового візка, індуктивного візка. Планування обладнання автоматичних 
ліній і ГВС. Варіанти розміщення верстатів в ГВС: довільний, функціональний, модульний, 
груповий. 
Література: [3]  
Тема 13. Автоматизація транспортно-складських виробничих систем 
Зв’язки складів з виробничими ділянками і промисловим транспортом. Транспортно-
накопичувальні системи виробничих систем. Системи конвеєрів для переміщення і накопичування 
заготовок. Автоматизовані складські системи. 
Література: [1], [2] 
Тема 14. Структура автоматизованих транспортно-складських систем (АТСС) 
АТСС суміщеної компоновки. Розімкнена і замкнена АТСС роздільної компоновки. 
Література: [1], [2] 
Тема 15. Системи транспортування інструменту і стружки. 
Література: [1], [2], [4], 
Тема 16. Визначення основних характеристик автоматизованих складів 
Визначення місткості стелажного складу, числа позицій завантаження і розвантаження та 
числа штабелерів. 
Література: [1], [2], [4] 
Тема 17. Автоматизація технологічних процесів складання 
Базування при автоматизованому складанні. Автоматичне складання методом пошуку. 
Автоматичне селективне складання. Способи суміщення деталей при складанні. Виконавчі 
механізми для автоматичного складання.  
Література: [1], [2], [4]] 

Самостійна робота студента 
№ Вид самостійної роботи Кількість 
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з/п годин СРС 
7.  Підготовка до аудиторних занять 30 
8.  Виконання РГР 14 
9.  Підготовка до заліку 4 

 
Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  
7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік, РГР.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає стартова шкала. 
Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (18 занять);  
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 36 балів):  
– активна робота за індивідуальним завданням  – 2 бали;  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 балу; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання РГР:  
– якісно виконана робота – 20 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 18 балів;  
– роботу виконано з непринциповими помилками – 15 балів; 
– роботу виконано з однією технічною помилкою – 12 балів; 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
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Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 14 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 8 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три запитання з 
різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх понять, 
величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять, технічних засобів і типових рішень, розуміння суті 
логістичних систем автоматизованого виробництва: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• Приклад питань залікової роботи  
1.  Порядок визначення коефіцієнту зростання позациклових втрат W. 
2.  Поворотні і завантажувально-розвантажувальні пристрої транспортних систем 

автоматичних ліній. 
3. Задача. Визначити критерій оцінки зростання продуктивності праці λ двох варіантів 

виробництва за N=5 років експлуатації, якщо відносні коефіцієнти зростання 
продуктивності обладнання φ=1,2, скорочення витрат живої праці ε=3, зміни вартості 
засобів виробництва σ=3, зміни поточних експлуатаційних витрат δ=1,25, а показники 
технічної озброєності k1 і енергоматеріалоємності m1 виробництва для першого варіанту 
відповідно дорівнюють k1=1,5 і m1=0,2. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Виробнича і збутова логістика 
Складено:  
завідувачем кафедри КМ, доктором технічних наук, професором Данильченко Юрієм 
Михайловичем  
ст. викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Петришиним Андрієм Ігоровичем 
 
Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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ІННОВАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ 

МЕХАТРОНІКИ (ІПМ) 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=71f34f3e-2c85-436b-8626-

f293567d656d 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Луговський Олександр Федорович, atoll-

sonic@ukr.net,  асистент кафедри Зілінський Андрій Іванович, 

zilinski.andrew@gmail.com  

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=65549  

Програма навчальної дисципліни 

12. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Інноваційні пристрої мехатроніки» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - Здатність аналізу 

відомих та формування нових технічних рішень пристроїв, систем, конструкцій та процесів на 

основі принципів мехатроніки, механіки, гідроаеромеханіки і природничих наук; Здатність 

описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на 

глибокому знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях 

суміжних наук 

Предметом навчальної дисципліни є: елементна база та мехатронні пристрої і системи та 

процесси що в них відбуваються. Ці питання в даному курсі розглядаються комплексно з 

урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і економічних аспектів 

машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання: Вибирати та застосовувати для розв’язання задач 

прикладної механіки придатні математичні методи; використовувати знання теоретичних 

основ механіки рідин і газів, теплотехніки та електротехніки для вирішення професійних завдань 

при створенні новітньої техніки автоматизації; створювати і теоретично обґрунтовувати нові 

принципові рішення та конструкції машин, механізмів та їх елементів на основі методів 

прикладної механіки, загальних принципів конструювання, теорії взаємозамінності, стандартних 

методик розрахунку деталей машин.  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

https://mbox2.i.ua/compose/1749487175/?cto=JyUPG%2FolM0cGG3oNPBEqPTcqFzBJ7R9DKSEj%2BgNLbWqXpaWauYGOh6Oanp%2BvhJtuoaLLig%3D%3D
https://mbox2.i.ua/compose/1749487175/?cto=JyUPG%2FolM0cGG3oNPBEqPTcqFzBJ7R9DKSEj%2BgNLbWqXpaWauYGOh6Oanp%2BvhJtuoaLLig%3D%3D
https://mbox2.i.ua/compose/1064437588/?cto=nLmyuJuyaXOciIm7vrGeqNCjypt9WaV8y7yfodCmq8XJrbuTq57OYayx0Vk%3D
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=65549
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об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

 

Знання: Можна навчитися створенню інноваційних виконавчих пристроїв, що вміщують 

механічні, гідравлічні, газові, електротехнічні і електронні компоненти, які є новітніми в світі. 

Всі пристрої, з якими будуть ознайомлені студенти, захищені патентами України. Запропоновані 

методики розрахунку систем керування, виконавчих пристроїв, резонансних систем вказаних 

пристроїв дозволять студентам просуватися вперед в галузі створення інноваційних 

мехатронних систем.  

Уміння: Перевіряти відповідність системи управління якістю вимогам міжнародних 

стандартів; Розробляти робочі проекти і конструкторську документацію до виконавчих, 

керуючих, контролюючих і допоміжних пристроїв та енергетичних агрегатів систем 

мехатроніки згідно вимог нормативних документів, зокрема, оптимізовані та інноваційні 

технічні рішення.  

Досвід: Створювати сучасні мехатронні системи та смарт-пристрої для автоматизації та 

підвищення ефективності багатьох технологічних процесів в машинобудуванні, хімічній 

промисловості, медицині та сільському господарстві. 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Електрогідроавтоматика мехатронних систем», «Гідромеханіка і гідравліка», «Синтез 

дискретних систем керування», «Математичне моделювання і проектування фізично-різнорідних 

систем», «Компютерне моделювання систем мехатроніки і робототехніки». 

Результати вивчення дисципліни «Іноваційні прристрої мехатроніки» є корисними для вивчення 

дисциплін, пов’язаних з розробкою і дослідженням багатофункціональних мехатронних пристроїв 

з рідинними і газовими компонентами, які містять ознаки іноваціної техніки, та на етапі  

«Дипломного проектування». 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Стан та нові досягнення в галузі виконавчих пристроїв мехатронних систем автоматики.  
2  Аналіз сучасного стану розробок виконавчих пристроїв мехатронних систем автоматики. 
3. Магнітострикційний ефект. Прямий та зворотний п’єзоефект 
4. Сучасні інноваційні пристрої в машинобудуванні.  
5.Принципи побудови вібраційних виконавчих пристроїв. 
6. Низькочастоні та високочастотні виконавчі пристрої мехатронних ситем. 
7. Способи отримання мікро- та макропереміщень в вібраційних приводах. 
8. Принципи побудови ультразвукових кавітаційних виконавчих пристроїв. 
9. Схеми сучасних вібраційних виконавчих пристроїв. 
10.  Принципи побудови електрогідравлічних підсилювачів. 
11. Методики розрахунку вібраційних виконавчих пристроїв. 
12. Методика розрахунку низькочастотних виконавчих пристроїв. 
13. Методика розрахунку ультразвукових виконавчих пристроїв мехатронних систем. 
14. Методика автоматизованого проектування ультразвукових виконавчих пристроїв 
мехатронних систем. 
15.Моделювання роботи ультразвукових виконавчих. 
16. Ультразвукові кавітаційні виконавчі пристрої для розпилювання та обробки рідини. 
17. Ультразвукові кавітаційні фільтри 
18. Застосування в промисловості вібраційних виконавчих пристроїв мехатронних систем. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  
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1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 
Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Андренко П.Н. Проектирование и расчет элементов и устройств гидропневмоавтоматики. 
Учеб.пос.- Киев, УМК ВО, 1990. – 124 с. 

3. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. – М.: Машиностроение, 1972. – 320 с. 
4. Луговской А.Ф, Чухраев Н.В. Ультразвуковая кавитация в современных технологиях.- К.: 

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007.-244 с. 
5. Сиротюк М.Г. Ультразвуковая кавитация. Обор // Акуст. журн. – 1962, -8, 3. - С. 255. 
6. Черкашенко М.В. Основы гидропневмоавтоматики.-Х.: НТУ «ХПИ», 2010.- 80 с. 
 
Додаткові інформаційні ресурси 
1. Башта Т.М. Гидравлические приводы летательных аппаратов. – М.: Машиностроение, 

1967. 
2. Богданович Л.Б. Гидравлические приводы. – Киев.: Вища школа, 1980 
3. Бурєнніков Ю.А. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник 

/Ю.А.Бурєнніков, І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 
4. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. и др. – 

М.: Машиностроение, 1982. 
5. Луговской А.Ф. Повышение  производительности  ультразвуковых  распылителей 

жидкости / А.Ф. Луговской, В.П. Фесич, А.И. Зилинский, А.Д. Лавриненков // Mechanics and 
Advanced Technologies, 2 (80), 2017, с. 113-122. 

6. Ляшок А. Энергетическая модель процесса ультразвукового распыления в тонком слое / А. 
Ляшок, О. Яхно, А. Луговской // MOTROL. – Lublin-Rzeszow, 2013. – VOL 15 № 5, С. 91 – 97. 
issn 1730-8658. 

7. Луговський О.Ф. Дослідження робочої області проточного трубчастого кавітатора з 
високою інтенсивністю ультразвукових коливань / О.Ф.  Луговський, І.А. Гришко, А.А. 
Новосад // Промислова гідравліка і пневматика, № 2(44),-Вінниця, 2014, с.9-15. 

8. Луговской А.Ф. Мехатронная система управления ультразвуковым трубчатым 
кавитатором / А.Ф. Луговской, А.В. Мовчанюк, В.П. Фесич, А.А. Новосад, И.А. Гришко // 
Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування, Вип. 72, - Київ. 2014, с.156-160. 

9. Luhovskyi O. The Impact of Static Pressure on the Intensity of Ultrasonic Cavitation in Aqueous 
Media / O. Luhovskyi, I. Gryshko, A. Zilinskiy, B. Patsola // ISSN 1063-455X, Journal of Water 
Chemistry and Technology, 2018, Vol. 40, No. 3, pp. 143–150. 

10. Luhovskyi O. Enhancing the Efficiency of Ultrasonic Wastewater Disinfection Technology / O. 
Luhovskyi, I. Gryshko, I. Bernyk // ISSN 1063-455X, Journal of Water Chemistry and Technology, 
2018, Vol. 40, No. 2, pp. 95–101. 

11. Луговський О.Ф. Аналітична модель процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі // 
Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2002. -№ 3 (23).- С. 53-58. 

 
рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 
• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач машинобудівної 
гідроавтоматики. 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
1.  Стан та нові досягнення в галузі виконавчих пристроїв мехатронних систем 

автоматики.  
Література:1,4, дод. 5-11 

2.   Аналіз сучасного стану розробок виконавчих пристроїв мехатронних систем 
автоматики. 
Література: 1-3, 6, дод.1-4 

3.   Магнітострикційний ефект. Прямий та зворотний п’єзоефект 
Література: 3-4, дод.2-8 

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03798?func=service&doc_number=000332956&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03800?func=service&doc_number=000332956&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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4.   Сучасні інноваційні пристрої в машинобудуванні.  
Література: 4, дод.5-11 

5.  Принципи побудови вібраційних виконавчих пристроїв. 
Література: 3,4, дод. 2-8 

6.   Низькочастоні та високочастотні виконавчі пристрої мехатронних ситем. 
Література: 3 (розд.2)4 доп.  

7.   Способи отримання мікро- та макропереміщень в вібраційних приводах. 
Література: 2-5, дод.6 

8.  Принципи побудови ультразвукових кавітаційних виконавчих пристроїв. 
Література: 2-5 

9.   Схеми сучасних вібраційних виконавчих пристроїв. 
Література: 2-5 

10.  Принципи побудови електрогідравлічних підсилювачів. 
Література: 4-5,дод. 2-8 

11.  11. Методики розрахунку вібраційних виконавчих пристроїв. 
Література: 2-4, дод.2-8,  

12.  12. Методика розрахунку низькочастотних виконавчих пристроїв. 
Література: 2-4, дод.2-8 

13.   Методика розрахунку ультразвукових виконавчих пристроїв мехатронних систем. 
Література: 2-4, дод.2-8 

14.  Методика автоматизованого проектування ультразвукових виконавчих пристроїв 
мехатронних систем. 
Література: 4,5 

15.  Моделювання роботи ультразвукових виконавчих. 
Література: 4,5 

16.  Ультразвукові кавітаційні виконавчі пристрої для розпилювання та обробки рідини. 
Література: 1,4,5, дод.5 

17.  Ультразвукові кавітаційні фільтри. 
Література: 1,4,5 

18.  Застосування в промисловості вібраційних виконавчих пристроїв мехатронних систем. 
Література: 4,5, дод. 5-11 

Самостійна робота студента 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 

годин СРС 
1.  Підготовка до аудиторних занять 40 

2.  Підготовка доРГР 10 
3.  Підготовка до заліку 7 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
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загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять); 
– виконання модульної контрольної робот (МКР); 
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 32 бали):  
– захищена робота – 2 бали;  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання РГР:  
– якісно виконана робота – 22 бали;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання МКР: 
– творчо виконана робота – 16 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 14 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 10 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
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– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння процесів в пристроях 
мехатроніки з врахуванням конструктивних особливостей: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

• Рекомендована тематика РГР: 
1. Розрахунок акустичної схеми ультразвукового резонансного 1-хвильового розпилювача 

- робоча частота 33 кГц, продуктивність 0,2 л/хв. 
2. Розрахунок акустичної схеми ультразвукового резонансного ½ -хвильового розпилювача 

- робоча частота 22 кГц, продуктивність 0,1 л/хв. 
3. Розрахунок акустичної схеми ультразвукового резонансного 1 -хвильового розпилювача із 

трубчастою поверхнею розпилення, що збуджується на радіальній моді коливань 
- робоча частота 22 кГц, продуктивність 1 л/хв. 

4. Розрахунок акустичної схеми ультразвукової кавітаційної ванни для очищення 
- ультразвукові випромінювачі 1/2 –хвильові; 
-  ванна прямокутна; 
- робоча частота 33 кГц. 

5. Розрахунок акустичної схеми ультразвукової кавітаційної ванни для очищення 
- ультразвукові випромінювачі 1/2 –хвильові; 
-  ванна циліндрична; 
- радіально-згинальна мода коливань стінок ванни; 
- робоча частота 22 кГц. 

6. Розрахунок акустичної схеми ультразвукового пристрою з акустичним трансформатором 
тиску для обробки рідини  

- ультразвуковий випромінювач 1/2 –хвильовий; 
- трансформатор тиску ¼-хвильовий; 
- робоча частота 22 кГц. 

7. Розрахунок акустичної схеми ультразвукового кавітатора на базі привода-випромінювача 
поздовжніх коливань з плоскою розвиненою поверхнею випромінювання  

-  ультразвуковий випромінювач 1/2 –хвильовий; 
- глибина занурювання до 120 мм; 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Принципи побудови ультразвукових кавітаційних виконавчих пристроїв. 
2. Схеми сучасних вібраційних виконавчих пристроїв. 

 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Інноваційні пристрої механотроніки 
Складено:  
професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Луговським Олександром 
Федоровичем 
 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

КОМП’ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА 

ПРИСТРОЇВ ГІДРОПРИВОДУ (КГПГ)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 3 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: ст. викл. Костюк Дмитро Вікторович kostiukdv@ukr.net 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Комп’ютерна гідромеханіка пристроїв гідроприводу» (далі 

КГПГ) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 

13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є надання студентам знань про основні функціональні 

можливості сучасних комп’ютерних програмних комплексів для моделювання гідродинамічних 

процесів, методику їх використання та методику обробки результатів; вивчення основних 

методик отримання результатів розрахунку у різноманітному вигляді у рамках функціональних 

можливостей програмного забезпечення; ознайомлення з сферою використання програмних 

продуктів призначених для комп’ютерного моделювання гідродинамічних процесів у техніці; 
вивчення та засвоєння методик проведення моделювання гідродинамічних явищ у техніці та 

проведення віртуальних випробувань новітніх зразків розроблюваної техніки 

Предметом навчальної дисципліни є: принципи проведення вивчення, дослідження, розробки, 

модернізації пристроїв та систем гідроприводу за допомогою спеціалізованих програмних 

пакетів комп’ютерного моделювання гідромеханічних систем. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: основні функціональні можливості сучасних програмних комплексів для моделювання 

гідродинамічних процесів у техніці; методологію створення розрахункових 3D моделей пристроїв 

та їх вузлів; методологію та функціональні можливості програмного забезпечення для 

отримання результатів моделювання гідромеханічних процесів; область застосування 

результатів моделювання гідродинамічних процесів 

Уміння: застосовувати методики та методи комп’ютерного моделювання гідромеханічних 

процесів в пристроях гідроприводу відповідно до вимог та особливостей машинобудівної галузі; 

використовувати спеціальні методи при дослідженні та розробці гідравлічних пристроїв в 

задачах дослідження об’єктів машинобудування.  

Досвід: обирати програмне забезпечення для моделювання гідродинамічних процесів в пристроях 

гідроприводу виходячи з поставленої мети; виконувати розрахункову 3D модель пристрою з 

використанням сучасних САПР враховуючи вимоги та особливості різного програмного 

забезпечення для послідуючого моделювання гідромеханічних процесів; отримувати результати 

моделювання у потрібному вигляді в залежності від поставленої мети. 

 

2.Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Інформатика», «Основи конструювання і проектування», «Прикладна гідромеханіка», 

«Газодинаміка», «Математичне моделювання і проектування систем гідро- і пневмоприводів», 

«Лопаткові гідро- і пневмомашини і гідропередачі» 

Результати вивчення дисципліни «Комп’ютерна гідромеханіка пристроїв гідроприводу» є 

корисними для засвоєння дисципліни «Проектування гідро- і пневмоприводів», а також для 

виконання дипломного проектуваггя.  

3.Зміст навчальної дисципліни  

1. Історія програми ANSYS, її можливості, інтерфейс 

2. Створення засобами ANSYS геометрії елементів систем гідроприводу 

3. Основні теоретичні положення та методи, на підставі яких здійснюється моделювання та 

чисельний аналіз в програмі ANSYS 

4. Введення в методологію CFD. Структура інтерфейсу ANSYS FLUENT 

5. Граничні умови в ANSYS FLUENT. 

6. Питання точності і збіжності чисельного рішення. Налаштування розв’язувача. 

7. Моделювання турбулентності.  

8. Моделювання процесів теплообміну. 

9. Функції користувача (UDF). 

10. Складні фізичні моделі. 

11. Моделювання нестаціонарних течій. 

12. Обробка результатів розрахунку. 

4.Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. ANSYS Documentation 

3. Федорова Н.Н., Вальгер С.А., Данилов М.Н., Захарова Ю.В. Основы работы в ANSYS 17. – 

М: ДМК Пресс, 2017. – 210 с.:ил. 

4. Миньков Л.Л., Моисеева К.М. Численное решение задач гидродинамики с помощью 
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вычислительного пакета ANSYS FLUENT: учеб. пособие – Томск: STT, 2017. – 122 с 

5. Лавріненко Н.М. Кінцево-елементне моделювання в інженерних розрахунках / Н.М. 

Лавріненко [та ін.]. – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 668 с. 

6. Загорулько А.В. Програмний комплекс ANSYS в інженерних задачах: Навч. Посіб. – Суми: 

Вид-во СумДУ, 2008 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Інтернет ресурси: https://www.ansys.com/academic 

2. Інтернет ресурси: https://www.youtube.com/results?search_query=CFD+Expert 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування  

гідроприводів. 

Навчальний контент 

5.Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Історія програми ANSYS, її можливості, інтерфейс 

Література: 2-6 

2.  Створення засобами ANSYS геометрії елементів систем гідроприводу 

Література: 2-6 

3.  Основні теоретичні положення та методи, на підставі яких здійснюється моделювання 

та чисельний аналіз в програмі ANSYS 

Література: 1-6 

4.  Введення в методологію CFD. Структура інтерфейсу ANSYS FLUENT 

Література: 2-6 

5.  Граничні умови в ANSYS FLUENT. 

Література: 2-6 

6.  Питання точності і збіжності чисельного рішення. Налаштування розв’язувача. 

Література: 2-6 

7.  Моделювання турбулентності.  

Література: 2-6 

8.  Моделювання процесів гідромеханіки. 

Література: 2-6 

9.  Функції користувача (UDF). 

Література: 2-6 

10.  Складні фізичні моделі. 

Література: 2-6 

11.  Моделювання нестаціонарних течій. 

Література: 2-6 

12.  Обробка результатів розрахунку. 

Література: 2-6 

 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 
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1.  Підготовка до аудиторних занять 33 

2.  Виконання РГР 14 

3.  Підготовка до заліку 10 

 

Політика та контроль 

6.Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7.Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, лабораторні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 

Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 

 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (22 заняття);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
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Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  

–творча робота за індивідуальним завданням – 3 бали;  

– активна творча робота – 2 бали;  

– плідна робота – 1 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Приклади завдань на РГР: 

Розробити комп’ютерну модель зворотного клапану; 

Розробити комп’ютерну модель розгалужувача клапану; 

Розробити комп’ютерну модель фільтру напірного; 

Розробити комп’ютерну модель фільтру всмоктуючого; 

Розробити комп’ютерну модель входу рідини до гідроциліндру.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу.  

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять розробки і використання моделей пристроїв 

гідроприводу, розуміння суті гідромеханічних процесів: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

1. Типи граничних умов, підтримуваних пакетом ANSYS; 

2. Способи відображення результатів розрахунку; 

3. Дослідити потік робочої рідини в’язкістю 10 сСт у відводі радіусом 50 мм, діаметр каналу 

10 мм. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Комп’ютерна гідромеханіка пристроїв 

гідроприводу 

Складено:  

Ст. викл., к.т.н., Костюком Дмитром Вікторовичем 
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Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ВСТУП В МЕХАНОТРОНІКУ   
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РГР  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=24f6f53a-f7b6-4a1d-859b-

96da584c9653 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент, Муращенко Альона Миколаївна, a_kirya@i.ua 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244 

 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Вступ в механотроніку» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 

задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом створення дискретних систем програмованого 

керування об’єктами,  - виконувати модернізацію та реінжиніринг мехатронних систем на основі 

новітніх розробок та підходів до створення автоматизованих об’єктів гідропневмоавтоматики і 

мехатроніки зі складними алгоритмами експлуатації.  

Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії систем дискретно-логічного керування гідро- 

та пневмоприводами, автоматизація технічних об’єктів засобами дискретної 

гідропневмоавтоматики та електрорелейних схем, складання та налагодження прототипів 

систем керування, модернізація систем керування. Ці питання в даному курсі розглядаються 

комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і економічних 

аспектів машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

mailto:a_kirya@i.ua
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати основні підходи дискретно-логічного керування в механічних системах; методи 

логічного синтезу, перевірки логічної невизначеності, програмоване керування 

пенвмоавтоматики, електрорелейних схем, гідроавтоматики.  

Уміння: Уміння підвищувати ступінь та якість автоматизації існуючих об’єктів шляхом 

модернізації та реінжинірінгу систем гідропневмоавтоматики, оптимізації режимів роботи і 

складу, використання інноваційних технічних рішень і підходів, розуміти принципи роботи 

систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, 

вибирати та використовувати оптимальні засоби автоматики  

Досвід: Розв’язувати практичні задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом написання 

алгоритму програми керування різними системами та практично перевіряти правильність їх 

написання на учбових стендах, модульних стендах, які являють собою лінії автоматизації 

виробничого процесу.  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Дискретні системи керування виконавчими пристроями», «Інформатика», «Робототехніка 

логістичних систем», «Автоматизований електропривод і основи електроавтоматики». 

Результати вивчення дисципліни «Вступ в механотроніку» є корисними засвоєння дисципліни 

«Технологія і логістика автоматизованого виробництва» та для виконання дипломного 

проектування. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Визначення структури процесу функціонування, перетворення структури в функціональний 
граф системи, модульна будова системи. 

2. Способи і засоби зображення процесу функціонування системи. Зв’язок структури процесу з 
алгоритмом керування. 
3. Продуктивний підхід до організації процесу функціонування та алгоритму керування систем. 
4. Логіка функціонування об’єкту у середовищі експлуатації. Елементарні логічні функції та 
приклади їх реалізації. 
5. Виконавчі пристрої гідроприводу та гідроавтоматики, типові схеми застосування, основні 
параметри та характеристики. 
6. Гідравлічні розподільчі клапани, клапани тиску та потоку. Способи та особливості керування. 
7. Засоби контролю функціональних дій виконавчих гідравлічних приводів. Контроль положення, 
швидкості, зусилля, часу, послідовності.  
8. Виконавчі пристрої пневмоприводу та пневмоавтоматики, типові схеми застосування, основні 
параметри та характеристики.   
9. Пневматичні розподільчі клапани, клапани тиску, потоку, елементи логіки.   
10. Засоби контролю функціональних дій виконавчих пневматичних приводів.   
11. Будова функціональних та системних модулів на базі типових елементів гідроприводу, 
пневмоприводу, гідроавтоматики, пневмоавтоматики.    
12. Загальні відомості про вільнопрограмовані логічні контролери та приклади їх застосування.  
13. Структура проекту в пакеті FST. Загальні відомості та особливості застосування 
алгоритмічної мови STL в програмах керування.   
14. Методика побудови алгоритму керування для моностабільного та бістабільного варіантів 
пристроїв керування.   
15. Програмна реалізація алгоритму керування об’єктом за функціональним графом та 
циклограмою дій системи. 
16. Засоби алгоритмічної підтримки діагностики систем, пуско-налагоджувальних робіт, 
реінжинірингу промислових об’єктів.     

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Основні інформаційні ресурси  

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..- 
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Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 
2. Функціональні модулі систем мехатроніки з пневматичними, електромеханічними та 

гідравлічними виконавчими пристроями [Електронний ресурс]:навч. Посіб / О.П. Губарев, 
О.С. Ганпанцурова, К.О. Бєліков, А.М. Муращенко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 14,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 
104 с. 

3. Губарев А.П. Дискретно-логическое управление в системах гидропневмоавтоматики: 
Учебное пособие.- К.: ИСМО, 1997.- 224с.  

4. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Мехатроніка: Циклічно-модульний підхід до вирішення 
практичних задач автоматизації.- Київ: НТУУ«КПІ».- ВАТ ―Білоцерківська друкарня‖, 
2016, 160с.  

5. Черкашенко М.В. Основы гидропневмоавтоматики.-Х.: НТУ «ХПИ», 2010.- 80 с. 
6. Губарев А.П., Левченко О.В. Механотроника: от структуры системы к алгоритму 

управления: Учеб. Пособие.- К.: НТУУ»КПИ», 2007.- 180с. 
Додаткові інформаційні ресурси 
1. Введение в мехатронику:Учеб. Пособие/ Под ред. О.М.Яхно.- К.: НТУУ»КПИ», 2008.- 528с. 
2. Губарев О.П., Левченко О.В. “Програмовані контролери в системах керування 

гідропневмоавтоматики” (частина 1) Методичні вказівки до лабораторних робіт, для 
студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- Київ: НТУУ»КПІ».- Вид. 
Біла Церква: “БК Нафтохім-Аваль”.- 2005.- 48с. 

3. Бурєнніков Ю.А. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник 
/Ю.А.Бурєнніков, І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 

4. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С.  “Дискретні системи керування 
гідропневмоавтоматики” (частина 4 Пропорційна гідравліка) Методичні вказівки до 
лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 
Київ: НТУУ«КПІ».- Вид. Біла Церква: ВАТ “Білоцерківська друкарня”.- 2009.- 56с.  

5. Губарев О.П., Левченко О.В., Ганпанцурова О.С. “Дискретні системи керування 
гідропневмоавтоматики” (частина 1 - Пневмоавтоматика) Методичні вказівки до 
лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини".- 
Київ: НТУУ»КПІ».- Вид. Біла Церква: “БК Нафтохім-Аваль”.- 2007.- 52с. 

6. Залманзон Л.А. Теория аэрогидродинамических систем автоматического управления.- М.: 
1977.- 416с.  

7. Пашков Е.В., Осинский Ю.А., Четверкин А.А. Электропневмоавтоматика в про-
изводственных процессах.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003.- 496с. 

8. Черкашенко М.В. Синтез минимальных схем гидропневмоагрегатов/Под ред. Д.т.н., Вурье 
Б.А. – М.: Пневмогидромашины.- 213.- 265 с.Х.:НТУ «ХПИ».- Харьков : «Диса плюс» 2016.- 
256 с. 

9. Черкашенко М.В., Вурье Б.А. Теория построения схем гидропневмоагрегатов.- Х.:НТУ 
«ХПИ».- Харьков : «Диса плюс» 2016.- 256 с. 

10. Deppert W., Stoll K. Pneumatikanwendungen – Koaten senken mit Pneumatic Wurzburg.- Vogel-
Buchverlag, 1990.- 412 s.  

11. Didactic systems: Fluidprax, Hydraulik, Elektrik/Elektronik.-Bosch Rexroth AG.-
ErbachOdenwald.-2002.-128 S. 

12. Elektrohydraulik: elektrische Steuerungen fur Hydraulik.- Ruksaldruk, Berlin: Beuth.-1990.-90 S. 
13. Proportional Hydraulics. Workbook Basic Level/ D. Scholz, A. Zimmermann, Festo Didactic 

GmbH&Co, OCKER Ingenieurbüro, Denkendorf 1998, 352 S. 
рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ ім.. Ігоря Сікорського та в методичному 
кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 
опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування 
механотронних систем. 

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03798?func=service&doc_number=000332956&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03799?func=service&doc_number=000332956&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/3TAFFXB9UFIRMFJ2JCG4L69MLU9P9D1VTPQTB2SKRU7KIS33R8-03800?func=service&doc_number=000332956&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Визначення структури процесу функціонування, перетворення структури в 

функціональний граф системи, модульна будова системи.  

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 3 (вступ, розд.1,2), 6, додат. 5, 8 – 11.  

2.  Способи і засоби зображення процесу функціонування системи. Зв’язок структури 

процесу з алгоритмом керування. 

Література: 1 (вступ, розд. 4), 6 (вступ, розд.1,2) 

3.  Продуктивний підхід до організації процесу функціонування та алгоритму керування систем.  

Література:1, 4, 6. 

4.  Логіка функціонування об’єкту у середовищі експлуатації. 

Література: 1, 4, 6. 

5.  Елементарні логічні функції та приклади їх реалізації. 

Література: 1-3,6 

6.  Виконавчі пристрої гідроприводу та гідроавтоматики, типові схеми застосування, основні 

параметри та характеристики. 

Література: 5,6, 4 дод.  

7.  Гідравлічні розподільчі клапани, клапани тиску та потоку. Способи та особливості керування. 

Література: 5, 6 

8.  Засоби контролю функціональних дій виконавчих гідравлічних приводів.  

Література: 5,6 

9.  Контроль положення, швидкості, зусилля, часу, послідовності.  

Література: 1-6. 

10.  Виконавчі пристрої пневмоприводу та пневмоавтоматики, типові схеми застосування, 

основні параметри та характеристики.  

Література: 5,6, дод. 8-11[каталоги виробників]. 

11.  Пневматичні розподільчі клапани, клапани тиску, потоку, елементи логіки.   

Література: 1, 5, дод. 

12.  Засоби контролю функціональних дій виконавчих пневматичних приводі. 

Література: 2, 3  

13.  Будова функціональних та системних модулів на базі типових елементів гідроприводу, 

пневмоприводу, гідроавтоматики, пневмоавтоматики. 
Література: 1,2,6, дод. 1-3 

14.  Загальні відомості про вільнопрограмовані логічні контролери та приклади їх 

застосування. 

Література: 2, 6, дод.1-3 

15.  Структура проекту в пакеті FST. Загальні відомості та особливості застосування 

алгоритмічної мови STL в програмах керування.  

Література: 6, дод. 1-3 

16.  Методика побудови алгоритму керування для моностабільного та бістабільного 

варіантів пристроїв керування.  

Література: 6, дод. 1-3 

17.  Програмна реалізація алгоритму керування об’єктом за функціональним графом та 

циклограмою дій системи. 

Література: 6, дод. 1-3 

18.  Засоби алгоритмічної підтримки діагностики систем, пуско-налагоджувальних робіт, 

реінжинірингу промислових об’єктів. 

Література: 5, 6, дод. 1-3 
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Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 26 

2.  Виконання РГР 8 

3.  Підготовка до МКР 6 

4.  Підготовка до заліку 8 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

 
Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (22 заняття);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  
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Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 32 бали):  
– захищена робота – 2 бали;  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання РГР:  
– якісно виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 16 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 8 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три запитання з 

різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх понять, 

величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять, прийомів і типових рішень, розуміння суті 

алгоритмів керування та використання програмованих контролерів: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

1. Представлення автоматизованих об’єктів у формі технічних систем дискретної дії. Загальні 

відомості та особливості будови багатоелементних систем циклічної дії. 

2. Програмна реалізація алгоритму керування об’єктом за функціональним графом та 

циклограмою дій системи:  

12sec)2(2,1 →→→ . 

• можливе зарахування сертифікатів проходження літньої школи «Мехатроніка в 

машинобудуванні» за 4 лабораторних роботи. 

• можливе відпрацювання 20% лабораторних робіт під час роботи асистентом команди 2-

го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Мехатроніка в машинобудуванні». 

• Рекомендована тематика РГР 

Задача 1. Автоматизована ланка з програмованим керуванням сортування коробок.  

Задача 2. Автоматизована ланка з програмованим керуванням фасування сипучого матеріалу.  

Задача 3. Автоматизована ланка з програмованим керуванням контролю наповненості стоянки.  
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Задача 4. Автоматизована ланка з програмованим керуванням збору дисків до авто. 

Задача 5. Автоматизована ланка з програмованим керуванням операції пакування.  

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Вступ в механотроніку 

Складено:  

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Губаревим Олександром 

Павловичем 

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Муращенко Альоною Миколаївною 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 



К-католог БАКАЛАВР (набір 2020 року)       кафедра ПГМ 

ОПП: Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

259 
 

 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ І 

КЕРУВАННЯ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ 

(ЕЗКМС)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, 

семестр 

4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий 

контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РР  

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., , доцент, Мовчанюк Андрій Валерійович,  movchanuk@rtf.kpi.ua 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=47639&rcms=all&ss

m=cm&tree_list= 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=12720&rcms=all&ss

m=cm&tree_list=  

Програма навчальної дисципліни 

13. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Електронні засоби контролю і керування мехатронних 

систем» (далі ЕЗКМС) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати практичні 

задачі вибору, розрахунку та застосування сенсорів та електронних приладів в мехатронних 

системах. 

Предметом навчальної дисципліни є: фізичні принципів роботи та застосування сенсорів, а 

також основам АЦП та ЦАП перетворень. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність описувати та 

класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=47639&rcms=all&ssm=cm&tree_list
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=47639&rcms=all&ssm=cm&tree_list
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=12720&rcms=all&ssm=cm&tree_list
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&sd=10257&cm=12720&rcms=all&ssm=cm&tree_list
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та розумінні основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук. 

Здатність обирати раціональні підходи і технічні засоби до створення, тестування та 

експлуатації систем керування технічних об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки. Здатність 

використовувати інструментальні засоби конструювання, обґрунтовувати та розробляти 

раціональні конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, машин, систем 

гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх елементів і 

агрегатів, відповідно до заданих експлуатаційних, функціональних, економічних, ергономічних та 

інших вимог при вирішенні практичних задач. 

Знання: Знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, електротехніку, 

електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки на рівні, 

необхідному для виконання інших вимог освітньої програми 

Уміння: Розробляти раціональні конструктивні рішення автоматизованих механічних систем, 

машин, систем гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх 

елементів і агрегатів, відповідно до заданих характеристик при вирішенні практичних задач 

Досвід: Проектувати автоматизовані механічні системи, машини, системи   

гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх компоненти із 

використанням комп’ютерних інструментальних засобів, та забезпечувати функції, 

експлуатаційні характеристики та показники ефективності об’єктів проектування.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Лінійна алгебра і аналітична геометрія», «Вища математика», «Інформатика», «Загальна 

фізика», «Електротехніка і електроніка», «Основи електроніки» . 

Результати вивчення дисципліни є корисними для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних з 

розробкою і дослідженням складних мехатронних та робототехнічних систем та їх елементів 

та на етапі  «Дипломного проектування». 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Структура системи збору та обробки первинної інформації. 

2. Симуляція роботи електронних схем. 

3. Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі. 

4. Операційний підсилювач як основа аналогового оброблення сигналів.  

5. Використання позитивного зворотного зв’язку в схемах на ОП. 

6. Фізико-електричні перетворювачі та їх спряження з вимірювальною системою 

7. Аналогові та цифрові системи 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Пиз, Р. А. Практическая электроника аналоговых устройств. Поиск неисправностей и 

отработка проектируемых схем [Электронный ресурс] / Р. А. Пиз .— М. : ДМК-Пресс, 

2009 .— 317 с. : ил. — (Учебник) .— пер. с англ. - ISBN 0-7506-9499-8. - ISBN 5-94074-004-9 

.— ISBN 978-5-94074-004-9 . 

2. Бэйкер, Бонни.   Что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электронике = 

A Baker's dozen Real analog Solutions for Digital Designers / Бонни Бэйкер. - Москва : Додэка-

ХХI, 2010. - 359 с. 

3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники / Пер. с англ. ; Изд. 6-е. - М.: Мир, 2003.–704 

с. 

4. Методы практического конструирования при нормировании сигналов c датчиков./ 

Practical Design Techniques for Sensor Signal Conditioning, Edited by Walt Kester, Analog 

Devices, 1999, ISBN-0-916550-20-6. 
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Додаткові інформаційні ресурси 

1. Charles Kitchin and Lew Counts/ A Designer's Guide to Instrumentation Amplifiers. 2-nd Edition 

/ Analog Devices, Inc, 2004, p.108 

2. Op Amp Applications Handbook, Edited by Walt Jung, Published by Newnes/Elsevier, 2005, 

ISBN-0-7506-7844-5 (Also published as Op Amp Applications, Analog Devices, 2002, ISBN-0-

916550-26-5). 

3. Датчики : справочник / Под ред. З. Ю. Готры и О. И. Чайковского ; [З. Ю. Готра и др.]. - 

Львов : Каменяр, 1995. - 312 c. 

4. Бриндли, Кейт.   Измерительные преобразователи = Sensors and Transducers : справочное 

пособие : пер. с англ. / К.Бриндли ; - Москва : Энергоатомиздат, 1991. - 143 с. 

5. Измерение электрических и неэлектрических величин : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. "Информацинно-измерительная техника"/ Н. Н. Евтихиев, А. Я. Купершмидт и др. 

; под общ. ред. Н. Н. Евтихиева. - Москва : Энергоатомиздат, 1990. - 349 с.  

6. Интегральная электроника в измерительных устройствах / В. С. Гутников. - Ленинград : 

Энергия. Ленингр. отделение, 1980. - 247 с. : ил. 

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач розрахунку електронних 

схем та їх елементів. 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Структура системи збору та обробки первинної інформації. 

Джерела первинної інформації. Аналогові та цифрові сенсори. Узагальнена структура 

збору та передавання інформації. Ефект накладання спектру. Частота Найквіста. 

Проблеми електромагнітної сумісності. Обгрунтування вимог до функційних вузлів 

системи збору та передавання первинної інформації. Етапи проектування систем збору 

інформації - розрахунок, симуляція роботи, макетування. 

Література: 1 , доп. 9 

2.  Симуляція роботи електронних схем. 

Пакети симуляції роботи електронних схем. SPICE пакети різних виробників – ORCAD, 

NImultsim, MicroCAP, TINA-TI, LTspice. Порівняння пакетів. Основи роботи в LTspice. 

Опис основних можливостей. Створення моделі. Аналіз моделі. Виведення результатів 

симуляції. 

Література: 4  

3.  Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі. ЦАП. 

Література: 2 доп.2. 

4.  Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі. АЦП. 

Література: 2 доп. 3 

5.   Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі. АЦП.(продовження). 

Література: 2, доп. 3 

6.  Фізико-електричні перетворювачі та їх спряження з вимірювальною системою. 

Література: 3 доп. 5, 6, 7, 8 

7.  Фізико-електричні перетворювачі та їх спряження з вимірювальною 
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системою.(продовження). 

Забезпечення робочої точки. 

Література: 4, доп.5, 6, 7,8 

8.  Використання ОП для обробки сигналів сенсорів.  

Література: 4, доп.2 

9.  Аналогова та цифрова фільтрація сигналів. Програмовані системи. 

Література: 4, доп.2 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 42 

2.  Виконання РР 14 

3.  Підготовка до заліку 10 

 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  
˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  
˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 
входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 
етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 
працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 
вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  
˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 
робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 
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Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
– виконання розрахункової роботи (РР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
– виконана і захищена робота – 2 бали;  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР: 
– творчо виконана робота – 10 балів;  
– роботу виконан без помилок  – 9 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 8 балів;  
– роботу виконано з непринциповими помилками – 6 балів;  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання РР:  
– якісно виконана робота – 12 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 11 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 9 балів; 
– роботу виконано з непринциповими помилками – 7 балів; 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 
понять, величин: 30 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 
викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння процесів в електронних засобах 
контролю і керування: 15-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 
роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 
1. Принцип роботи АЦП послідовного наближення. 
2. Основні характеристики ЦАП. 
3. Мостові схеми ввімкнення сенсорів. Особливості зняття сигналів.  
• Рекомендована тематика РР 
Задача 1. Розрахунок та моделювання роботи вимірювача тиску.  
Задача 2. Розрахунок та моделювання роботи вимірювача температури. 
Задача 3. Розрахунок та моделювання роботи вимірювача деформації.  

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Електронні засоби контролю і керування 
мехатронних систем 
Складено:  
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доцентом кафедри РОС, кандидатом технічних наук, доцентом Мовчанюком Андрієм 
Валерійовичем 
 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ВИПРОБУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА 

СИСТЕМ ПРИВОДІВ (ВТАДСП)  
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, РР 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент, Ночніченко Ігор Вікторович, igor-

nochnichenko@ua.fm 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=plans 

Програма навчальної дисципліни 

1.Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Випробування та діагностика систем приводів» (далі КОМП. 

ВТАДСП) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі 

знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: виконувати монтаж та 

пробний  пуск гідро пневмосистем, проводити випробування гідро та пневмо систем та 

апаратури систем приводів. 

Предметом навчальної дисципліни є: основні поняття та різновиди випробування та 

діагностики основних несправностей  технічних фізичнорізнорідних систем, електро-

пневматичних позиційних приводів, електро-гідравлічних систем. Основні рівняння, що 

характеризують, надійність та причини несправності агрегатів систем приводів; аналіз 

показників надійності та визначення статистичних характеристик приводів, визначення 

надійності привода на етапі проектування, прогнозування надійності приводів, технічне 

обслуговуваання та ремонт. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. Здатність представлення результатів своєї інженерної 

діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів. Здатність виконувати технічні 

вимірювання, одержувати, аналізувати та критично оцінювати результати вимірювань. 

Здатність використовувати сучасні інструментальні засоби для розробки математичних і 

mailto:igor-nochnichenko@ua.fm
mailto:igor-nochnichenko@ua.fm
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=plans
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імітаційних моделей автоматизованих механічних систем, машин, систем 

гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх компонентів з 

метою визначення раціональних конструктивних та експлуатаційних параметрів, режимів і умов 

експлуатації, оцінки функціональності і ефективності шляхом комп’ютерного моделювання. 

Знання: основ визначення характерних несправностей гідро- пневмосистеми; виконання 

монтажу та пробного пуску гідро пневмосистеми; визначення методів захисту обладнання від 

вібрації; проведення випробувань гідро та пневмо систем та апаратури;технічне обслуговування 

гідравлічних і пневматичних систем, приводів, засобів управління і автоматизації в технічних 

системах. технічне обслуговування гідравлічних і пневматичних систем, приводів, засобів 

управління і автоматизації в технічних системах 

Уміння: за існуючими методиками та алгоритмами, при відомій схемі організовувати монтаж, 

пусконалагоджувальні роботи та дослідну перевірку гідропневматичного устаткування і систем; 

розробити і провести регламентне технічне обслуговування гідравлічних і пневматичних 

пристроїв та систем, здійснювати перевірку і оцінювати технічний стан гідропневматичного 

устаткування; організовувати профілактичний контроль і ремонт з заміною модулів; 

модернізувати існуючі гідро-і пневмосистеми під відомі умови експлуатації, навантаження, 

швидкість, витрату робочої рідини. 

Досвід: визначення характерних несправностей гідро пневмосистеми; виконання монтажу та 

пробного пуску гідро пневмосистеми; визначення методів захисту обладнання від вібрації; 

проведення випробувань гідро та пневмо систем та апаратури;технічне обслуговування 

гідравлічних і пневматичних систем, приводів, засобів управління і автоматизації в технічних 

системах. технічне обслуговування гідравлічних і пневматичних систем, приводів, засобів 

управління і автоматизації в технічних системах; 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 
Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні дисциплін 

«Об’ємний гідропривод», «Об’ємні гідромашини і гідропередачі», «Мобільна гідравліка», 

«Пневмопривод і пневмоавтоматика».. 

Результати вивчення дисципліни «Випробування та діагностика систем приводів» є корисними 

для засвоєння дисциплін: «Проектування гідро- і пневмоприводів», «Компютерна гідромеханіка 

пристроїв гідроприводу» та при роботі над дипломним проектом.  

3.Зміст навчальної дисципліни  

1. Тенденції розвитку систем приводів. Основні поняття. Відмови елементів приводу. 

2. Надійність гідро- і  пневмоприводів систем. 

3. Основні фактори надійності та причини . несправності агрегатів систем приводів 

4. Класифікація відмов. 

5. Показники надійності та визначення статистичних характеристик приводів. 

6. Показники надійності невідновлювальних приводів. Показники надійності приводів які 

відновлюються. 

7. Джерела інформації про надійності привода. 

8. Критерії узгодженоті статистик. 

9. Методи оцінки розподілень. 

10. Наближене визначення законів розподілень.Оцінка кореляційних моментів та коефіцієнтів 

регресії. 

11. Визначення надійності привода на етапі проектування. 

12. Загальні задачі розрахунку показників і контролю надійності. 

13. Загальні рівняння надійності привода. 

14. Прогнозування надійності приводів. 

15. Прогнозування надійності привода в процесі експлуатації. 

16. Прогнозування надійності привода методом експертних оцінок. 

17. Підготовка систем до запуску та введення в експлуатацію, експлуатація гідро та 
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пневмосистем. 

18. Методи діагностування роботи окремих пристроїв та системи в цілому. 

4.Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Аврунин Г.А. Эксплутация гидравлического оборудования строительных и дорожных 

машин: (учебное пособие)  /  Г. А.  Аврунин, И. Г. Кириченко, В. Б. Самородов; под  ред. Г. 

А. Аврунина.– Х. : ХНАДУ, 2013. – 438 с. 

2.  Аврунін Г.А. Гідравлічне обладнання  будівельних та дорожніх машин: підручник /  (Г. А. 

Аврунін, І. Г. Кириченко, В. Б. Самородов); під ред. Г. А. Авруніна. –  Харків:  ХНАДУ, 2016. 

– 438 с. 

3. Експлуатація, обслуговування та надійність гідравлічних машин і гідроприводів. ЗЛ 

Фінкельштейн, ПМ Андренко, ОВ Дмитрієнко. НТУ" ХПІ", 2014. 

4. Надійність, технічне діагностування та експлуатація гідро- і пневмоприводів". П.М. 

Андренко, А.Ю. Лебедєв, О.В.Дмитрієнко, М.С. Свинаренко ; під ред. проф. П.М. ... Харків : 

ФОП Панов А.М., 2018.-520с. 

5. Аврунин Г.А. Гидравлическое оборудование строительных и дорожных машин: учебное 

пособие / (Г. А. Аврунин, И. Г. Ки¬ри¬ченко, В. Б. Самородов); под ред. Г. А. Аврунина. – Х. 

:  ХНАДУ, 2012. – 467 с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Сырицын Т.А. Эксплуатация и надежность гидро- и пневмоприводов. – М.: 

Машиностроение, 1990. – 248с. 

2. Лозовецкий В.В. Гидро - и пневмосистемы транспортно-технологических машин 

Издательство: Лань, 2012.-551с.  

3. Харазов А.М. Техническая диагностика гидроприводов машин М.: Машиностроение, 1979. 

– 112 с. 

4. В. А. Федорец, М. Н. Педченко, А. Ф. Пичко, Ю. В. Пересадько, В. С. Лысенко; Под ред. д-

ра техн. наук В. А. Федорца. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков, К. : В ища 

шк. Головное изд-во, 1987, — 375 с. 

5. Лепешкин А.В., Михайлин А.А. Гидравлические и пневматические системы, изд-во 

Академия, 2004.-336. 

6. Колчинский Ю.Л., Дудко Г.Д. Монтаж смазочных, гидравлических и пневматических 

систем общепромышленного назначения — М.: Высш. шк. , 1983. — 255. 

7. Богдан Н.В Жилевич М.И., Красневский Л.Г.Техническая диагностика гидросистем 

издание. - Мн.: Белавтотракторостроение ,2000. – 120. 

8. Двукраев И.А. ремонта гидросистем и ее элементов -М.: Машиностроение, 1971. -48. 

9. Башта Т. М. Расчёты и конструкции самолётных гидравлических устройств. — Изд. 3-е, 

перераб. и доп. — М.: Оборонгиз, 1961. — 475. 

10. П.П. Лукин, Г.А. Гаспарянц, В.Ф. Родионов  Конструирование и расчет автомобиля: 

Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и тракторы". 

- Машиностроение, 1984. - 376 с. 

11. Иванов А.М., Солнцев А.Н., Гаевский В.В Основы конструкции автомобиле-.: За рулем 

2005.-336 

12. Свешников  В.К. Станочные гидроприводы. Справочник. – М.: Машиностроение, 2008. 

13. Свешников В.К. Гидрооборудование: Международный справочник. Книга 2. 

Вспомогательные элементы гидропривода: Номенклатура, параметры, размеры, 

взаимозаменяемость. Издательский центр «Техинформ» МАИ - 2003 – 445. 

14. Никитин О.Ф. Надёжность, диагностика и эксплуатация гидропривода мобильных 

объектов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 
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рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач. 

Навчальний контент 

5.Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1.  Вступ. Надійність гідро- і  пневмоприводів систем. (Презентація. Завдання на СРС: 

Показники надійності: працездатний стан, непрацездатний стан, безвідмовність, 

напрацювання, відмова, довговічність, граничний стан, коефіцієнт технічного 

використання, ремонтопридатність, збереженість, відновлення системи. Л-ра: 1 -9 ) 

2.  Основні фактори надійності та причини. несправності агрегатів систем приводів. 

Класифікація відмов.  (Презентація. Завдання на СРС: Застосування рівняння рівноваги 

рідини Проблеми та задачі вдосконалення гідроприводів та їх основні тенденція.  Л-ра: 1-

9) 

3.  Показники надійності та визначення статистичних характеристик приводів. Показники 

надійності невідновлювальних приводів.  Показники надійності невідновлювальних 

приводів.   (Презентація. Завдання на СРС: Поняття відмов та їх причини. Л-ра: 1, 3, 5, 8, 

10, 11, 14 ) 

4.   Джерела інформації про надійності привода. Критерії узгодженоті статистик. 

(Презентація. Завдання на СРС: Основні критерії надійності. Л-ра: 1-9) 

5.   Методи оцінки розподілень. Наближене визначення законів розподілень. (Презентація. 

Завдання на СРС: Методи оцінки розподілень.  Л-ра: 1-9) 

6.   Оцінка кореляційних моментів та коефіцієнтів регресії. Загальні задачі розрахунку 

показників і контролю надійності. (Презентація. Завдання на СРС:Засоби контролю 

надійності. Л-ра: 1-14) 

7.  Загальні рівняння надійності привода. Прогнозування надійності привода в процесі 

експлуатації. (Презентація. Завдання на СРС:Рівняння для розрахунку надійності.  Л-ра: 

1-9) 

8.  Прогнозування надійності привода методом експертних оцінок. Підготовка систем до 

запуску та введення в експлуатацію, експлуатація гідро та пневмосистем. (Презентація. 

Завдання на СРС: Основні етапи підготовки системи для запуску. Л-ра: 1-9) 

9.   Методи діагностування роботи окремих пристроїв та системи в цілому. (Презентація. 

Завдання на СРС: Типи датчиків для діагностування. Л-ра: 1-14) 

10.  Вступ. Надійність гідро- і  пневмоприводів систем. (Презентація. Завдання на СРС: 

Показники надійності: працездатний стан, непрацездатний стан, безвідмовність, 

напрацювання, відмова, довговічність, граничний стан, коефіцієнт технічного 

використання, ремонтопридатність, збереженість, відновлення системи. Л-ра: 1 -9 ) 

11.  Основні фактори надійності та причини . несправності агрегатів систем приводів. 

Класифікація відмов.  (Презентація. Завдання на СРС: Застосування рівняння рівноваги 

рідини Проблеми та задачі вдосконалення гідроприводів та їх основні тенденція.  Л-ра: 1-

9) 

12.  Показники надійності та визначення статистичних характеристик приводів. Показники 

надійності невідновлювальних приводів.  Показники надійності невідновлювальних 

приводів.   (Презентація. Завдання на СРС: Поняття відмов та їх причини. Л-ра: 1, 3, 5, 8, 

10, 11, 14 ) 

13.   Джерела інформації про надійності привода. Критерії узгодженоті статистик. 
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(Презентація. Завдання на СРС: Основні критерії надійності. Л-ра: 1-9) 

14.   Методи оцінки розподілень. Наближене визначення законів розподілень. (Презентація. 

Завдання на СРС: Методи оцінки розподілень.  Л-ра: 1-9) 

15.   Оцінка кореляційних моментів та коефіцієнтів регресії. Загальні задачі розрахунку 

показників і контролю надійності. (Презентація. Завдання на СРС:Засоби контролю 

надійності. Л-ра: 1-14) 

16.  Загальні рівняння надійності привода. Прогнозування надійності привода в процесі 

експлуатації. (Презентація. Завдання на СРС:Рівняння для розрахунку надійності.  Л-ра: 

1-9) 

17.  Прогнозування надійності привода методом експертних оцінок. Підготовка систем до 

запуску та введення в експлуатацію, експлуатація гідро та пневмосистем. (Презентація. 

Завдання на СРС: Основні етапи підготовки системи для запуску. Л-ра: 1-9) 

18.   Методи діагностування роботи окремих пристроїв та системи в цілому. (Презентація. 

Завдання на СРС: Типи датчиків для діагностування. Л-ра: 1-14) 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 46 

2.  Виконання РР 12 

3.  Підготовка до заліку 8 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 

нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 

нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 

види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що 

працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при 

вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 

пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 

загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування 

робочим часом викладача.  

7.Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 

вимог силабусу.  

Семестровий контроль: залік.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів.  
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Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 

контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх лабораторних занять. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 

стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 

отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних (18 занять); 

– виконання модульної контрольної роботи (МКР); 

– виконання розрахункової роботи (РР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів:  

– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

Виконання РР:  

– якісно виконана робота – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 15 балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  

 

Штрафні та заохочувальні бали:  

За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 

запізнення (всього не більше 5 балів).  

Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 

результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 

та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 

Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 

рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  
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– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних причин та наслідків конкретних несправностей та методів 

їх визначення, є розуміння суті процесу діагностики та його звязку з експлуатаційними 

процесами: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад питань залікової роботи 

- Показники надійності та визначення статистичних характеристик приводів. 

- Показники надійності невідновлювальних приводів. 

- Схема стенду випробування гідравлічного амортизатора. 

• Рекомендована тематика РР: 

1.  Випробування та діагностика   клапанів тиску в гідросистемі заданого технологічного 

обладнання. 

2. Випробування та діагностика   керуючих апаратів в гідросистемах з послідовним і 

синхронним рухом виконавчих пристроїв. 

3. Випробування та діагностика   основні види та типів демпферних пристроїв, зняття 

характеристика демпфера.  

4. Контрольні випробування та налаштування елементів клапанно-дросельних груп демпферів 

різного типу та призначення під задану характеристику . 

5. Контрольні випробування напірного клапана з пропорційним електричним управлінням. 

6. Контрольні випробування гідравлічного розподільника з пропорційним електричним 

управлінням. 

7. Випробування гідравлічної арматури. 

8. Контрольні випробування гідроапаратів. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Випробування та діагностика систем 

приводів  

Складено:  

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ночніченком Ігорем Вікторовичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол №17 від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 
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механотроніки 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається у весняному семестрі  

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік / Розрахункова робота 

Розклад занять Лекції 18 годин, лабораторні 36 годин (1 година лекцій та 2 годин лаб. р. 

на тиждень) 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент, Нєженцев Олексій Борисович, 

nezhentsev@meta.ua 
Лабораторні: к.т.н., доцент, Нєженцев Олексій Борисович, 

nezhentsev@meta.ua 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=studysheet&action=view&id=74601 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна «Експлуатація і обслуговування підйомно-транспортних машин» є заключною в 

цілому ланцюжку дисциплін професійної підготовки бакалавра за спеціальністю 131 Прикладна 

механіка (Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи). 

Не існує промислових підприємств, де б не використовувалися підйомно-транспортні машини 

(ПТМ). Щоб повною мірою реалізувати технічні можливості, що закладені в конструкції машин, 

забезпечити високу їх продуктивність при строгому дотриманні правил безпеки і експлуатації, 

необхідно оволодіти знаннями, вміннями і навичками, необхідними для вирішення завдань щодо 

створення і впровадження прогресивних технологій монтажу, експлуатації та ремонту ПТМ. 

Ефективне використання ПТМ передбачає додержання правил їх експлуатації, високоякісно і 

своєчасно виконувані технічне обслуговування та ремонт. У широкому розумінні експлуатація 

обладнання — це не тільки виконання робіт з його безпосереднім використанням, а й комплекс 

різноманітних заходів, що здійснюються для підтримки тривалої працездатності і надійності 

обладнання, здобуття необхідної ефективності від його застосування.  

Технічне обслуговування та ремонт ПТМ повинні забезпечити перебування їх в робочому стані 

при передбачених технологічним регламентом режимах експлуатації, попередження 

непередбаченого виходу із роботи та підвищення надійності. На це спрямована система 

технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) обладнання, що проводиться відповідно до 
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нормативних документів. Система ТОіР включає планування, підготовку та реалізацію 

обслуговування і ремонт ПТМ з додержанням термінів, згідно нормативних документів, з 

заданою послідовністю і періодичністю. 

Метою викладання дисципліни «Експлуатація і обслуговування підйомно-транспортних 

машин» є формування у студентів здатностей: 

- використовувати сучасні методи організації, планування та експлуатації ПТМ; 

- організовувати роботу ремонтної служби підприємства; 

- налагоджувати технічне обслуговування та запроваджувати ремонтні технології деталей і 

вузлів ПТМ; 

- використовувати сучасні методи технічного діагностування ПТМ; 

- підвищувати зносостійкість деталей машин; 

- планувати та нормувати витрати експлуатаційних матеріалів. 

Предмет вивчення дисципліни: методи організації, планування та експлуатації ПТМ; 

принципи організації роботи ремонтної служби підприємства; технології ремонту деталей і 

вузлів ПТМ; методи технічного діагностування ПТМ; прийоми підвищення зносостійкості 

деталей машин. 

Навчання дозволить:  

Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною:  Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування технічних 

об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки. Здатність обирати раціональні підходи і 

технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та систем, машин та механізмів засобами 

механіки, гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати 

конкурентоспроможні технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, 

експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності 

Знання: знати основні підходи до забезпечення стабільності експлуатаційних показників, 

знати сучасні методи організації, планування та експлуатації ПТМ; знати роботу ремонтної 

служби підприємства; знати методи налагодження технічного обслуговування та виконання 

ремонтних технологій деталей і вузлів ПТМ; знати сучасні методи технічного діагностування 

ПТМ; знати підходи та технічні рішення щодо підвищення зносостійкості деталей маши.  

Уміння: організовувати, планувати та керувати експлуатацією машин; запроваджувати 

систему планово-попереджувальних ремонтів; застосовувати нагляд і технічне обслуговування 

ПТМ; організовувати роботу ремонтної служби підприємства; обирати раціональні способи 

виконання ремонтних робіт; використовувати сучасні системи змащення та змащувальні 

матеріали; планувати і нормувати витрати експлуатаційних матеріалів, деталей і вузлів; 

аналізувати та визначати причини виходу з ладу деталей, вузлів і механізмів ПТМ; визначати 

ремонтопридатність деталей з урахуванням методів відновлення зношених поверхонь; 

пропонувати способи усунення дефектів і призначати обладнання та інструмент; замовляти 

запасні частини, вузли, мастильні матеріали з урахуванням їх потреб; дотримуватись правил 

безпечної експлуатації, технічного обслуговування та ремонту ПТМ. Уміння підвищувати 

ступінь та якість автоматизації існуючих об’єктів шляхом модернізації та реінжинірінгу 

систем гідропневмоавтоматики, оптимізації режимів роботи і складу, використання 

інноваційних технічних рішень і підходів, розуміти принципи роботи систем автоматизованого 

керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та використовувати 

оптимальні засоби автоматики  

Досвід: Розв’язувати практичні задачі автоматизації технічних об’єктів шляхом написання 

алгоритму програми керування різними системами та практично перевіряти правильність їх 

написання на учбових стендах, модульних стендах, які являють собою лінії автоматизації 

виробничого процесу.  
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Отримані компетентності дозволять: забезпечувати безаварійну і надійну роботу при 

експлуатації ПТМ; застосовувати сучасні методи проведення такелажних і монтажних робіт; 

виконувати розрахунки та випробування такелажних засобів; використовувати безпечні методи 

монтажу вантажопідйомних машин (мостових, козлових, баштових і портальних кранів, 

підйомників) та машин безперервного транспорту (стрічкових і ланцюгових конвеєрів, ковшових 

елеваторів); проводити випробування вантажопідйомних кранів та машин безперервного 

транспорту. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 

дисциплін «Будівельна механіка і металеві конструкції ПТМ», «Автоматизований електропривод 

і основи електроавтоматики», «Промислові технології і основи інженерної логістики», 

«Вантажопідіймальні машини», «Транспортна і складська логістика».  

Результати вивчення дисципліни «Експлуатація і обслуговування підйомно-транспортних 

машин» є корисними для проходження Переддипломної практики, а також виконання дипломного 

проекту бакалавра. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Введення у предмет вивчення. 

Тема 2. Монтаж підйомно-транспортних машин. 

Тема 3. Експлуатація та ремонт ПТМ. 

Тема 4. Технічне обслуговування підйомно-транспортних машин. 

Тема 5. Основи технології ремонту ПТМ. 

Тема 6. Змащення машин. 

Тема 7. Змащувальні пристрої. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Шабрацький В.І. Експлуатація і обслуговування механізмів і машин: Навчальний посібник: 

Рубіжне: ІХТ СНУ ім. Володимира Даля, 2010. - 243 с. 

2. Севостьянов І.В. Експлуатація та обслуговування машин: Навчальний посібник. – Вінниця: 

ВНТУ, 2007. – 127 с 

3. Карнаухов Н.Н. Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 

машин: Учебник / Н.Н. Карнаухов, Ш.М. Мерданов, В.В. Шефер, А.А. Иванов. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2012. – 456 с. 

4. Ивашков И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин: Учебник 

для студентов вузов по специальности "Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 

машины и оборудование". – 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1991. - 403 с. 

5. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств: 

Навчальний посібник: Лабораторний практикум / В.Ф. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.Г. Циб, Ф.Ю. 

Ялпачик, К.О. Самойчук, В.О. Олексієнко, Т.О. Шпиганович. – Мелітополь, 2014. – 235 с. 

Додаткова література 

1. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів: НПАОП 0.00-1.80-

18. – К.: Основа, 2018. – 214 с. 

2. Тайц В.Г. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин: Учебное пособие / В.Г Тайц. – 

М.: ИКЦ Академкнига, 2005. – 383 с. 

3. Полянський С.К. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів: 

Підручник у 3-х частинах: Частина 2. Заправлення та мащення. Управління технічним станом 

машин / С.К. Полянський, М.О. Білякович. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 448 с. 
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4. Полянський С.К. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів: 

Підручник у 3-х частинах: Частина 3. Технологія діагностування та технічного обслуговування / 

С.К. Полянський, М.О. Білякович. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. – 537 с. 

5. Максименко А.Н. Эксплуатация строительных и дорожных машин: Учебник. – Минск: 

Технопринт, 2004. – 404 с. 

6. Галай Э.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин: учебник / 

Э.И. Галай, В.В. Каверин, И.А. Колядко. – М.: Машиностроение, 1991. – 320 с. 

7. Абгафоров В.А. Техническое обслуживание и ремонт погрузочно-разгрузочных машин / В.А. 

Абгафоров, В.Г. Сатановский, Л.Н. Матюшин. – М.: Транспорт, 1989. – 271с. 

8. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин: Учебник. ч. 1. / В. А. Зорин и 

др.; под. ред. В. А. Зорина. - М.: УМЦ «Триада», 2006. – 472 с. 

9. Монтаж, експлуатація та ремонт підйомно-транспортних машин: Конспект лекцій для 

студентів спеціальності "Підйомно-транспортні, будівельні і шляхові машини і обладнання" / 

О.В. Ухов., О.Б. Кнюх - Одеса: Національний політехнічний університет, 2003.- 72 с. 

10. Справочник по кранам: в 2-х томах / Под ред. М.М. Гохберга. - Л.: Машиностроение, 1988. 

- Т.1. - 536 с., Т.2. - 559 с. 

11. Кох П.И. Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно–транспортных 

машин. – К.: Издательское объединение «Вища школа», 1977. – 352 с. 

12. Герман В.Ф. Експлуатація та обслуговування машин: конспект лекцій для студ. спец. 

7.090209 «Гідравлічні і пневматичні машини» денної та заочної форм навчання. - Суми: СумДУ, 

2009. - 98 с. 

13. Васильева Л.С. Топлива, смазочные материалы и специальные жидкости. Показатели 

качества. Классификации. Ассортимент. Лабораторные работы: Учебное пособие / Л.С. 

Васильева, Ю.В. Панов, А.А. Хазиев. – М.: Наука–Пресс, 2005. – 120 с. 

14. Исаков В.С. Основы производственного сервиса строительных, дорожных и коммунальных 

машин / В.С. Исаков, М.А. Степанов, Н.П. Чухряев. – Новочеркасск: Изд. Южно–Российского ГТУ 

(НПИ), 2003. – 153 с. 

15. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник / А Д. Ананьин, В.М. Михлин, 

И.И. Габитов, А.В. Неговора, А.С. Иванов. - М.: Академия, 2008. - 429 с. 

Рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ. Додаткові джерела спрямовані на більш 

глибоке ознайомлення з методами визначення зусиль та напруг в елементах металоконструкцій, 

методами розрахунків елементів металоконструкцій ПТМ на міцність, жорсткість та 

стійкість при різних видах навантаження, принципами проектування металоконструкцій ПТМ 

та сприяють розширенню світогляду на будову металевих конструкцій. 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для опанування 

дисципліни без виконання залікових лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових 

задач будівельної механіки. 

• Базові джерела містять теоретичні матеріали та приклади за всіма темами дисципліни і їх 

можна використовувати так само, як матеріал лекцій, але під час лекцій надається їх зв'язок з 

фрагментами методик та практичним і лабораторним використанням, чого не можна 

отримати з жодного літературного джерела. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Методика опанування кожної теми складається з наступних компонентів: теоретичні 

відомості за темою, методики їх застосування, приклади вирішення задач, лабораторні роботи, 

самостійна робота. 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

№ 

з/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 
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1 

Тема 1. Введення у предмет вивчення 
Лекція 1. Вступ. Мета і задачі дисципліни, її зміст і значення для практичної діяльності 
інженера. Обладнання машинобудівних підприємств, підйомно-транспортні машини 
(ПТМ). Основні поняття і визначення. Загальні питання експлуатації машин. Життєвий 
цикл машини, його складові. Експлуатація ПТМ, як найважливіша складова частина 
життєвого циклу, визначення і зміст. Технічна документація, що поставляється з машиною. 
Кінематичні схеми механізмів. Реєстрація, технічний нагляд і обслуговування ПТМ. 
Література: [1] 7-10; [4] 294-301 

2 Тема 2. Монтаж підйомно-транспортних машин 
Лекція 2. Підготовка монтажного майданчика та обладнання до монтажу ПТМ. Приймання 
будівельних об’єктів під монтаж. Такелажне оснащення, монтажні пристосування та 
обладнання (канати, стропи, траверси, захвати, блокові обойми, поліспасти, лебідки, 
домкрати, монтажні щогли, шеври, портали, монтажні крани, якоря, опорні майданчики). 
Виконання такелажних і монтажних робіт. Розрахунок і випробування такелажних засобів. 
Література: [1] 107-112; [4] 145-238; [11] 4-72 

3 Тема 2. Монтаж підйомно-транспортних машин (Продовження) 
Лекція 3. Монтаж металоконструкцій, механізмів і деталей ПТМ. Монтаж 
вантажопідйомних машин (мостових, козлових, баштових і портальних кранів, 
підйомників).  
Література: [4] 244-264; [11] 72-130 

4 Тема 2. Монтаж підйомно-транспортних машин (Продовження) 
Лекція 4. Монтаж машин безперервного транспорту (стрічкових, пластинчатих, 
скребкових, підвісних і інших конвеєрів, ковшових елеваторів). Техніка безпеки монтажних 
робіт. 
Література: [1] 161-167; [4] 264-277; [11] 136-149 

5 Тема 3. Експлуатація та ремонт ПТМ 
Лекція 5. Фактори, що викликають погіршення технічного стану машин. Зношення 
деталей. Організація і планування технічного обслуговування і ремонту машин. Система 
планово-попереджувальних ремонтів (ППР). Ремонтні цикли, їх тривалість і структура. 
Планування і нормування робіт по ремонту і обслуговуванню. Одиниці складності ремонту, 
розрахунок трудомісткості ремонтів і технічного обслуговування. 
Література: [1] 16-35; [3] 350-385; [4] 319-336; [11] 156-164; [12] 41-50 

6 Тема 4. Технічне обслуговування підйомно-транспортних машин 
Лекція 6. Основні операції при технічному обслуговуванні ПТМ. Огляд, змазування, 
регулювання, підтяжка різьбових з'єднань. Технічна діагностика стану деталей механізмів, 
елементів металоконструкції ПТМ. Технічне обслуговування типових механізмів і деталей 
ПТМ: муфт, підшипників, зубчатих, черв'ячних, ремінних і ланцюгових передач, канатів, 
металоконструкцій. 
Література: [1] 35-43, 67-76; [4] 340-354; [11] 175-204; [12] 51-105 

7 Тема 5. Основи технології ремонту ПТМ 
Лекція 7. Загальний технологічний процес і основні операції ремонту ПТМ: здача і 
приймання в ремонт; розбирання; миття деталей; дефектація зношених деталей. Ремонт 
деталей і складальних одиниць ПТМ. Ремонт деталей під номінальний і ремонтні розміри. 
Технологічні методи ремонту (відновлення) зношених деталей. 
Література: [1] 98-107; [4] 354-396; [11] 223-243, 274-303; [12] 106-168 

8 Тема 6. Змащення машин 
Лекція 8. Призначення мастила. Види змащувальних матеріалів. Рідкі мінеральні мастила, 
їх характеристики і номенклатура. Пластичні мастила, їх характеристики і номенклатура. 
Тверді мастила і змащуючи матеріали. 
Література: [4] 104-118; [11] 206-223; [12] 38-40 

9 Тема 7. Змащувальні пристрої 
Лекція 9. Способи і системи змащення. Індивідуальні і централізовані системи рідкого і 
пластичного змащення. Монтаж централізованих систем змащення. Технічна документація 
на мастило. Карти змащування, відомості змащувальних матеріалів. 
Література: [1] 85-90; [4] 238-240 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 
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Метою лабораторних робіт з курсу «Експлуатація і обслуговування підйомно-транспортних 

машин» є закріплення у студентів знань та формування навичок з експериментального 

визначення та дослідження: 

- продуктивності підйомно-транспортних машин; 

- апаратури для експериментального дослідження деталей, вузлів, механізмів підйомно-

транспортних машин; 

- міцності деталей і вузлів підйомно-транспортних машин; 

- гальмівних пристроїв підйомно-транспортних машин; 

- робочих органів підйомно-транспортних машин; 

- прийомів збирання підйомно-транспортних машин при монтажі; 

- точності установки і регулювання ходових коліс кранів мостового типу; 

- точності установки підкранових колій вантажопідйомних кранів; 

- методів випробування вантажопідйомних кранів; 

- потреби парку підйомно-транспортних машин в паливно-мастильних матеріалах. 

 

№ з/п Назва лабораторної роботи (комп’ютерного практикуму) 

1.  Лабораторна робота 1. Визначення продуктивності підйомно-транспортних 

машин. Інструктаж з техніки безпеки. 

2.  Лабораторна робота 2. Знайомство з елементною базою апаратури для 

експериментального дослідження деталей, вузлів, механізмів підйомно-

транспортних машин. 

3.  Лабораторна робота 3. Дослідження міцності деталей і вузлів підйомно-

транспортних машин. 

4.  Лабораторна робота 4. Контроль і регулювання гальмівних пристроїв підйомно-

транспортних машин. 

5.  Лабораторна робота 5. Регулювання робочих органів підйомно-транспортних 

машин. 

6.  Лабораторна робота 6. Експериментальне дослідження впливу різних параметрів 

регулювання на величину динамічних навантажень в деталях, вузлах і механізмах 

підйомно-транспортних машин. 

7.  Лабораторна робота 7. Вивчення прийомів збирання підйомно-транспортних 

машин при монтажі. 

8.  Лабораторна робота 8. Контроль точності установки і регулювання ходових 

коліс кранів мостового типу. 

9.  Лабораторна робота 9. Нівелювання підкранових колій вантажопідйомних кранів. 

10.  Лабораторна робота 10. Випробування вантажопідйомних кранів.  

11.  Лабораторна робота 11. Розрахунок потреби парку підйомно-транспортних 

машин в паливно-мастильних матеріалах. 

12.  Лабораторна робота 12. Визначення технічного стану основних елементів 

електрообладнання підйомно-транспортних машин. 

 

Самостійна робота студента 
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 36 

2.  Виконання РР 16 

3.  Підготовка до МКР 8 

4.  Підготовка до заліку 6 

Метою самостійної роботи є засвоєння наданих на лекціях теоретичних матеріалів, для 
підготовки до лабораторних занять, до модульних контрольних робот та розв’язання задач. 
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Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійної роботи, викладено в таких 
матеріалах: 

- література для вивчення матеріалу за дисципліною; 
- методичні вказівки до самостійної роботи. 
Зміст самостійної роботи 
- засвоєння лекційного матеріалу; 
- засвоєння окремих розділів програми, що не викладаються на лекціях, але наведені в 

літературі для самостійної роботи в змісті навчального процесу; 
- підготовка до лабораторних робіт; 
- виконування завдань, які наведені в методичних вказівках до самостійної роботи; 
- підготовка до контрольних заходів. 
Для поточного контролю ступеню засвоєння навчального матеріалу з найбільш важливих 

практичних питань розроблені контрольні завдання. В методичних вказівках до практичних 
занять є контрольні запитання.  

Поточний контроль самостійної роботи студентів проводиться у вигляді опитування та 
контрольних завдань, що проводяться під час аудиторних занять. 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  
˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 

оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в Інтернеті;  
˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні бали не 

входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  
˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, правила 

етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для осіб, що працюють 
і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при вивченні та 
складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим 
часом викладача.  

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу.  
Семестровий контроль: залік.  
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 балів. 
Умовою допуску до заліку може також бути: проходження одного чи двох календарних 
контролів, виконання МКР, відпрацювання всіх практичних занять. 

 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 
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Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які студент 
отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (18 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
– виконання розрахунково-графічної роботи (РР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 36 балів):  
– захищена робота – 2 бали;  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання РР:  
– якісно виконана робота – 20 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 18 балів;  
– роботу виконано з окремими непринциповими помилками – 15 балів: 
– роботу виконано з однією технічною помилкою – 12 балів: 
 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 14 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 12 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 8 балів:  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Штрафні та заохочувальні бали:  
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 0,5 бала.  
За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний тиждень 
запізнення (всього не більше 5 балів).  
Студент отримує позитивну залікову оцінку без додаткових випробувань («автоматом») за 
результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів 
та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має підсумковий 
рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує залікову контрольну роботу. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке визначення всіх 

понять, величин: 30 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 20-25 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача, має місце знання основних понять і показників експлуатації та обслуговування ПТМ, 

розуміння суті обслуговування та реинжинірінгу автоматизованих машин: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової 

роботи: 10-14 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• перелік питань, які виносяться на семестровий контроль (наприклад, як додаток до 

силабусу); 

• можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за 

відповідною тематикою; 

• інша інформація для студентів щодо особливостей опанування навчальної дисципліни. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено  

доцентом кафедри ПГМ, к.т.н., доцентом Нєженцевим Олексієм Борисовичем 

 



К-католог БАКАЛАВР (набір 2020 року)       кафедра ПГМ 

ОПП: Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

280 
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Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол № 11 від 29.08.2022) 

 

 


