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Освітній компонент ПО 1 

 

Кафедра Прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА 
КОНСТРУЮВАННЯ 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  
Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Спеціальність 131 Прикладна механіка 
Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 
Статус дисципліни Нормативна 
Форма навчання очна (денна)  
Рік підготовки, семестр 1 курс, осінній семестр 
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 
Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Екзамен / РГР / комп’ютерні практикуми 

Розклад занять Лекції 18 годин, комп’ютерні практикуми 36 годин ( 1 година лекції та 2 
години комп’ютерних практикумів на тиждень) 

Мова викладання Українська 
Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: докт. наук, доцент, Струтинський  Сергій Васильович, 
strutynskyi@gmail.com 

Практичні / Семінарські:  канд. наук, доцент, Костюк Дмитро Вікторович, 
dvkostyuk@gmail.com. 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=205408 
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=238262  
https://drive.google.com/file/d/1yO3tUhzB0AohcKYXW5uPBbLchAyMXPIb/ 

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

навчання 
Сучасні  методи  проектування  та  конструювання  базуються  на  використанні 

систем автоматизованого проектування. Створення конструкторської документації на 
високому  рівні  вимагає  розробки  твердотільних  моделей  пристроїв  та  вузлів  на  основі 
попередньо проведених розрахунків,  виконаних  із  застосуванням обчислювальної техніки. 
На  основі  твердотільних  моделей  розробляється  конструкторська  документацію,  а 
шляхом застосування чисельних методів проводиться розрахунок машин і конструкцій на 
міцність  та  довговічність.  Інтеграція  математичних  моделей,  твердотільного 
моделювання та чисельних методів у процес проектування є практично необхідною при 
створенні  нових  конструкцій,  пристроїв  та  машин.  Метою  викладання  дисципліни 
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«Автоматизоване проектування та конструювання» є формування у студентів навичок 
щодо:  способів  налаштовування  креслень,  створення  креслень  ;  способів  завдання 
координат  точок,  команд  створення  графічних  примітивів;  основних  інструментів 
графічних редакторів для створення та редагування примітивів двохвимірного креслення; 
штрихування,  нанесення  розмірів  та  створення  специфікацій;  системи  координат 
тривимірного  простору,  світової  системи  координат;  створення  користувацької 
системи  координат,  твердотільного  моделювання,  розроблення  параметричних 
моделей,  розроблення  розрахункових  математичних  моделей.    Предмет  вивчення 
дисципліни:  системи  автоматизованого  проектування,      застосування методу  кінцевих 
елементів; методи створення двохвимірних (2D) та тривимірних (3D) графічних об'єктів 
та системи автоматизованого проектування AutoCAD та Inventor.  

Дисципліна  забезпечує  формування  наступних  компетентностей:  Здатність 
застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної інженерії для знаходження оптимальних 
рішень широкого кола інженерних задач із застосуванням сучасних підходів, методів 
прогнозування, інформаційних технологій та з урахуванням наявних обмежень за умов 
неповної інформації та суперечливих вимог. Проектування. Здатність використовувати 
сучасні методології і інструментальні засоби конструювання і проектування 
автоматизованих і роботизованих механічних систем з механічними, гідравлічними і 
пневматичними компонентами із забезпеченням певних функціональних можливостей. 
Інновації. Здатність до інноваційної діяльності шляхом створення новітніх розробок 
мехатронних, гідравлічних, пневматичних і робототехнічних систем і їх елементів. Здатність 
використовувати вимоги міжнародних стандартів і сучасних методів управління для 
розробки і впровадження інноваційної техніки та підвищення ефективності виробництва 

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

Необхідне  попереднє  успішне  оволодіння  знаннями та  уміннями,  набутими  при  вивченні 
дисциплін  «Математика», «Фізика», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Теорія 
механізмів  і  машин»,  «Деталі  машин».  Результати  вивчення  дисципліни 
«Автоматизоване  проектування  та  конструювання»  є  необхідними  для  виконаня 
магістерських досліджень та під час роботи над магістерською дисертацією. 

Зміст навчальної дисципліни  
Тема 1. Введення у предмет вивчення.  
Тема 2. Графічні системи обробки даних та їх застосування. 
Тема 3. Робота в графічному редакторі. 
Тема 4. Побудова базових геометричних примітивів. 
Тема 5. Робота із блоками та об’єктами. 
Тема 6. Тривимірне моделювання. 
Тема 7. Робота зі збірками. 
Тема 8. Автоматизований розрахунок основних параметрів та розмірів пристроїв  та 

механічних систем. 
Тема 9.  Застосування методу кінцевих елементів при розрахунку деталей на міцність. 

Навчальні матеріали та ресурси 
базова (підручники, навчальні посібники) література 

1. Струтинський С.В. Просторові системи приводів: Монографія / ав. Струтинський 
С.В., Гуржій А.А. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 492 с. 

2. П.О. Киричок, С.В. Струтинський, В.Г. Олійник. Спеціальні методи наукових 
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досліджень: підручник П.О. Киричок, С.В. Струтинський, В.Г. Олійник – К.: Видавничий 
дім «АртЕк», 2016. – 594 с.  

3. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М. Комп’ютерна інженерна графіка в 
середовищі AutoCAD. Навч. Посібник. – К.: Каравела, 2008. – 336 с. 

додаткова (монографії, статті, документи, електронні ресурси) література 

1. Внутренний мир AutoCAD Версия 13с4: Пер. с англ./Ф. Соен, и др. ‐ К.: Издательство 
"ДиаСофт", 1997.‐ 704 с. 

2. Жордж Омура. AutoCAD 3D: трехмерное моделирование. М.: Издательство "Лори". 
1997 г.‐ 544 с.2016.‐ 160с. 

3. Климов А.С. Форматы графических файлов: ‐ К.: НИПФ "ДиаСофт Лтд.", 1995, 480 с. 
4. 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. 

5. Хокс Б. Автоматизированное проектирование и производство: Пер. с англ. – 
М.:Мир, 1991. – 296 с., ил. 

6. Gesner, Rusty. Inside AutoCAD: The complete AutoCAD Guide. Special ed. / by Rusty Gesner 
with assistance from Jim Boyce. New Riders Publishing, Gresham, Oregon. 1991. 1080 p. 

7. Алур Д., Крупи Дж., Малкс Д. Образцы J2EE. Лучшие решения и стратегии 
проектирования. ‐ М.:"Лори", 2004. ‐ 375с. 

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  автоматизованого  проектування,  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  практичних  робіт  та 
самостійного  розв’язання  індивідуальних  завдань  з  автоматизованого 
проектування. 

• 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 
використанням, чого не можна отримати з жодного літературного джерела; 

Навчальний контент 
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, 
комп’ютерного  практикуму  зі  проектування,  створення тривимірних та  розрахункових 
моделей, 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  Тема 1. Введення у предмет вивчення
Лекція 1. Введення у предмет вивчення 
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Терміни та позначення. Предмет та задачі курсу. Поняття конструювання. 
Основні етапи та методи. Структура САПР. Пристрої, які використовуються в 
САПР. Модульна структура програмного забезпечення САПР.  

Література: базова [1] - стор. 13-31; [3] - стор. 10-24; додаткова [2] - стор. 16-
32,45-87; [3] - стор. 17-35, 38-67. 
Завдання на СРС. Проектування за допомогою ЕОМ. Історія розвитку САПР. 

2  Тема 2. Графічні системи обробки інженерних даних та їх застосування 

Лекція 2. Графічні системи обробки інженерних даних та їх застосування 
Графічні системи обробки даних: Catia, Pro/Engineer, Euclid, AutoCAD, 

PE/SolidDesigner, Solid Works, Inventor.  Введення та виведення графічної 
інформації. Обробка графічної інформації. Обчислювальні методи, які 
використовуються при обробці геометричних даних, геометричне моделювання.  

Література: базова [1] - стор. 13-31;  [2] - 370-383; додаткова [2] - стор. 97-135; 
[3] - стор. 72-145. 
Завдання на СРС. Модульна структура програмного забезпечення САПР. Машинне 
представлення об'єктів проектування. Формати графічних файлів. 

3  Тема 3. Робота в графічному редакторі 
Лекція 3. Робота в графічному редакторі 

Налагоджування режиму креслення в графічному редакторі: визначення 
масштабного коефіцієнта та розмірів креслення, встановлення одиниць 
вимірювання креслення, масштабування тексту та символів, відкриття та створення 
креслення, типи ліній, збереження результатів роботи, створення прототипів. 
Організація креслень за допомогою шарів.  

Література: додаткова [1] - стор. 33-36, 12-18; [6] - стор. 25-78; 
Завдання  на  СРС.    Точність  виконання  креслень:  системи  координат;  способи 
введення точок; використання сіток прив'язки; об'єктна прив'язка. 

4  Тема 4. Побудова базових геометричних примітивів

Лекція 4. Побудова базових геометричних примітивів 

Управління екраном: масштабування зображення об'єкту; панорамування 
об'єкту; регенерація креслення; робота з видовими екранами. Креслення базових 
примітивів: ліній, ламаних, дуг, кіл, еліпсів та еліптичних дуг, багатокутників, 
тексту, тощо.  

Література: додаткова [2] - стор. 137-195; [3] - стор. 132-198. 
Завдання на СРС.  Редагування графічних примітивів. 

5  Тема 5. Робота із блоками та об’єктами

Лекція 5. Робота із блоками та об’єктами 

Побудова блоків: типи блоків, їх створення та використання; використання 
блоків в якості символів; зберігання блоків на диску; вставка блоків та креслень в 
поточне креслення; атрибути блоків та їх використання; редагування блоків. 
Використання допусків. Виведення на плотер. 

Література: базова [1] - стор. 13-31; [3] - стор. 35-98; додаткова [4] - стор. 13-
90; [5] - стор. 11-67. 
Завдання на СРС.  Зовнішні посилання на об'єкти. Штрихування та проставлення 
розмірів в кресленнях. 
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6  Тема 6. Тривимірне моделювання

Лекція 6. Тривимірне моделювання 

Види тривимірних моделей. Огляд команд створення каркасних та 
поверхневих моделей Твердотільне моделювання. Створення твердотільних 
примітивів. Використання булевих операцій для створення складних об'єктів.  

Література: основна [1] - стор. 34-59; [2] - стор. 98-113; додаткова  [4] - стор. 
70-95; [5] - стор. 68-88. 
Завдання на СРС.  Редагування твердотільних об'єктів. 

7  Тема 7. Робота зі збірками 

Лекція 7. Робота зі збірками 

Виконання складальних операцій на основі створених твердотільних 
моделей окремих деталей виробів. Побудова видів та розрізів деталей на основі їх 
твердотільних моделей. Застосування технологій  3д друку для виготовлення 
прототипів пристроїв та вузлів. 

Література: базова [1] - стор. 61-101; додаткова [4] - стор. 93-128; [5] - стор. 
95-135. 
Завдання на СРС.  Контроль умов збирання. Підготовка твердо тільних моделей до 
експорту. 

8  Тема 8. Автоматизований розрахунок основних параметрів та розмірів 
пристроїв  та механічних систем. 

Лекція  8. Автоматизований розрахунок основних параметрів та розмірів 
пристроїв  та механічних систем. 

Автоматизований розрахунок основних параметрів та розмірів пристрою. 
Використання середовищ MathCad (Exel), зв’язок параметрів твердо тільної моделі 
із зовнішніми даними. 

Література: базова [1] - стор. 102-146; додаткова [4] - стор. 93-129; [5] - стор. 
137-169; [7] - стор. 20-65. 
Завдання на СРС. Оновлення твердо тільної моделі, використання вбудованих 
функція для розрахунку розмірів безпосередньо при твердотільному моделюванні. 

9  Тема 9.  Застосування методу  кінцевих  елементів  при  розрахунку  деталей  на 
міцність. 

Лекція  9.  Застосування  методу  кінцевих  елементів  при  розрахунку  деталей  на 
міцність. 

Створення твердо тільних моделей деталей та їх підготовка до міцнісних 
розрахунків. Задання початкових умов та параметрів для проведення міцнісних 
розрахунків. Застосування методу кінцевих елементів при розрахунку деталей на 
міцність. 

Література: базова [1] - стор. 182-248; [2] - стор. 134-209; додаткова [4] - стор. 
176-226; [5] - стор. 171-224. 
Завдання на СРС.  Створення користувацького матеріалу, налаштування його 
властивостей. Використання датчиків при аналізі результатів моделювання. 

 
 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

Метою циклу  комп’ютерних практикумів  з  курсу «Автоматизоване проектування  та 
конструювання»  є  набуття  практичних  навичок  по  створенню  креслень  та  тривимірних 
моделей деталей та вузлів машин, розроблення параметричних моделей пристроїв та вузлів, 
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набуття навичок по автоматизованому розрахунку основних параметрів та розмірів технічних 
пристроїв,  розрахунок  деталей  пристрою  на  міцність  із  використанням  методу  кінцевих 
елементів. 

№ 
з/п 

Назва практичного заняття (комп’ютерного практикуму) 
Кількість 
ауд. годин

1. Практичне  заняття  1.  Налаштовування  креслення  та  створення  прототипів 
для  різних  форматів  креслень.  У  роботі  відпрацьовуються  навички  по 
налаштовуванні графічного редактора на конкретне завдання. 

4 

2. Практичне заняття 2. Способи завдання координат точок. Команди створення 
графічних  примітивів.  У  практичній  роботі  використовуються  різні  способи 
завдання  координат  точок  при  створенні  двовимірних  графічних  примітивів 
різних видів. 

4 

3. Практичне  заняття  3.  Виконання  робочого  креслення  деталі.  У  практичній 
роботі  відпрацьовуються  навички  по  використанню  основних  інструментів 
графічних  редакторів  для  створення  та  редагування  примітивів 
двохвимірного  креслення;  штрихування,  нанесення  розмірів  та  створення 
специфікацій. 

4 

4. Практичне  заняття  4.  Системи  координат  тривимірного  простору.  Світова 
система  координат.  Створення  користувацької  системи  координат.  Види  та 
видові екрани. 

4 

5. Практичне  заняття  5.  Створення  тривимірної  моделі  деталі.  Практична 
робота  направлена  на  надбання  студентами  навичок моделювання  виробів 
за допомогою інструментів створення тривимірних моделей. 

4 

6. Практичне  заняття  6.  Виконання  на  основі  моделі  робочих  креслень. 
Використання  простору  аркушу  при  створенні  робочого  креслення  деталі. 
Плаваючі види простору аркушу. Практична робота направлена на надбання 
студентами  навичок  побудови  видів  та  розрізів  деталей  на  основі  їх 
тривимірних моделей і їх застосування в створенні робочих креслень. 

4 

7. Практичне  заняття  7.  Практичне  виконання  автоматизованого  розрахунку 
основних  параметрів  та  розмірів  пристрою  у  середовищі MathCad  (Exel)  за 
заданими початковими даними. 

4 

8. Практичне заняття 9. Розробка  технології  виготовлення прототипу деталі    із 
використанням методів 3д друку. 

4 

9. Практичне  заняття  8.  Створенння  твердо  тільних  моделей  деталей  та  їх 
підготовка до міцнісних розрахунків. Задання початкових умов та параметрів 
для  проведення  міцнісних  розрахунків.Застосування  методу  кінцевих 
елементів при розрахунку деталей на міцність. 

4 

6. Самостійна робота студента 
Метою самостійної роботи є засвоєння наданих на лекціях теоретичних 
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матеріалів для підготовки до виконання практичних завдань та виконання 
розрахунково-графічної роботи (РГР) за індивідуальним завданням з дисципліни 
«Автоматизоване проектування та конструювання» та закріплення студентами 
вміння та навичок самостійного аналізу, формальних підходів автоматизованого 
проектування.  

№ 
з/п Вид самостійної роботи Кількість 

годин СРС

10 Підготовка до аудиторних занять 36 
11 Виконання РГР 24 
12 Підготовка до екзамену 6 

Рекомендована тематика РГР 

Частина  1.  Розробка  математичної  моделі  проектованого  пристрою,  формалізація 
основних розрахункових залежностей. 
Часитна 2. Автоматизований розрахунок основних параметрів та розмірів пристрою у 
середовищі MathCad (Exel) за заданими початковими даними. 
Часитна  3.  Розробка  параметричної  твердо  тільної  моделі  пристрою  у  середовищі 
Inventor,  SolidWorks,  її  зв’язок  результатами  автоматизованого  розрахунку,  що 
отримані на початковому етапі.  
Часитна  4.  Розрахунок  деталей  пристрою  на  міцність  із  використанням  методу 
кінцевих елементів у середовищі Inventor, SolidWorks, Компас. 
Часитна 5. Розробка технології виготовлення прототипу пристрою  із використанням 
методів 3д друку. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 

Основним  засобом  діагностики  успішності  навчання  є  виконання  9  практичних  робіт 
(комп’ютерних  практикумів),  що    засвідчують  компетенцію  фахівця  у  галузі 
використання засобів автоматизації при проектуванні нових технічних пристроїв. 

Відповідно  до  Робочого  навчального  плану  підготовки  студентів  освітньо‐
кваліфікаційного  рівня  «магістр»  спеціальності  131  Прикладна  механіка  освітньої 
програми  «Автоматизовані  та  роботизовані  механічні  системи»  в  рамках  дисципліни 
«Автоматизоване проектування та конструювання» передбачено розрахункову роботу, 
яка є частковим засобом діагностики успішності навчання. 

Для належного засвоєння матеріалів дисципліни потрібно:  

• повне відвідування практичних занять  та більше за 2/3 лекційних; 
• правила  поведінки  на  заняттях  передбачають  активний  діалог  з  викладачем, 

індивідуальну  роба  та  паралельна  робота  в  командах  із  пов’язаними 
математичними  моделями,  швидка  підготовка  рішень  за  наданими  завданнями, 
використання електронних каталогів фірм‐виробників; 
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• засвідченням  виконання  практичної  роботи  є функціонуюча  комп’ютерна модель, 
що виконана  відповідно до завдання; 

• правила  виконання та  захисту  практичних  робіт  полягають  в  представленні  на 
протязі заняття розробленої комп’ютерної моделі, та подальше її налаштування 
згідно параметрів, наданих викладачем; 

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

• політика дедлайнів полягає в виконанні чотирьох поточних практичних робіт   до 
початку сесії та захист РГР до екзамену; 

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

• політика навчальної дисципліни спрямована на розвиток індивідуальних здібностей 
в  напрямку  набуття  компетенцій  щодо  автоматизації  процесу  проектування 
технічних пристроїв. 

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

Засобами  діагностики  успішності  навчання  є  9  практичних  робіт  із  математичного 
моделювання  та  автоматизованого  розрахунку,  РГР  що  виконується  за  індивідуальним 
завданням та потребує публічного захисту та екзамен.  
Поточний контроль: експрес‐опитування, практичні/лабораторні 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 25 
балів. 
Рейтинг студента розраховується виходячи  із 100‐бальної шкали,  з них 50 балів складає 
стартова  складова.  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 (РГР);  
Відповіді на екзамені оцінюються у 50 балів.  

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ (ВАГОВИХ) БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

8.1. Практичні роботи (комп’ютерні практикуми) (r1) 

Ваговий бал однієї практичної роботи становить 2 бали (табл.1). Максимальна кількість 
балів за всі практичні роботи: r1 = 9 робіт х 2 бали = 18 балів. 

Рейтингові бали за одну практичну роботу                             Таблиця 1 

Бали  Критерій оцінювання

2  захищена робота 

1  активна творча робота

0  пасивна робота 
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8.2. Розрахунково‐графічна робота (r2) 

Ваговий бал РГР становить 32 бали (табл.2). 

Рейтингові бали РГР      Таблиця 2 
Бали Критерій оцінювання 

30 …32 творчо виконана робота

23… 29 роботу виконано з незначними недоліками

16 … 22 роботу виконано з певними помилками

0 роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки)

   

8.3. Штрафні та заохочувальні бали 

Загальний рейтинг з дисципліни включає 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. 

Загальна сума штрафних балів не може перевищувати 5 балів.  

Якщо  студент  виконав  умови  РСО  щодо  допуску  до  семестрового  контролю,  але  має 
підсумковий  рейтинг  менше  50  балів  або  хоче  підвищити  поточну  оцінку,  виконує 
додаткову контрольну роботу. 

8.4. Календарний контроль 

На  8‐й  тиждень  навчання  (перша  атестація)  графіком  передбачено  виконання  та 
захист 

мінімально 3 практичних робіт: 6 балів; 

постановочна частина РГР: 9 балів.   

Що становить у сумі 6+9=15 балів. Таким чином для отримання оцінки "задовільно" з 
першої рубіжної атестації студент повинен мати не менше ніж 15х0,5=7,5 балів. 

На  14‐й  тиждень  навчання  (друга  атестація)  графіком  передбачено  виконання  та 
захист мінімально 3 практичних робіт: 6 балів; 

перша  проектна  частина  РГР  (створення  параметричної  твердотільної  моделі):  14 
балів.   

Що становить у сумі 6+14= 20 балів. Таким чином для отримання "задовільно" з другої 
рубіжної атестації студент повинен мати не менше ніж 20х0,5 = 10 балів. 

8.5. Критерії  оцінювання екзамену. 

На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу за двома запитаннями 
та  розв’язують  практичне  завдання.  Кожне  екзаменаційне  завдання  містить  два 
запитання з різних тематичних розділів.  
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Критерій екзаменаційного оцінювання визначається за таблицею 3. 

Кількість балів за одне теоретичне завдання білета екзамену   Таблиця 3 

Бали Критерій оцінювання 

49-50 вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, а 
також відповіді на всі додаткові питання 

45-48 вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, а 
також відповіді на більшість додаткових питань 

42-44 вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, 
відповіді на окремі додаткові питання

38-41 принципові відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання 
37-40 в деяких відповідях мають місце певні неточності 
33-36 допускаються окремі помилки, які можливо виправити за допомогою додаткових 

питань викладача 
30-32 припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань 

 

8.6. 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 ‐ 2). 

Rc = 18 пр +  32 РГР  = 50 балів. 

Екзаменаційна складова RE шкали дорівнює: RE = 50 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає RD = Rc + RE = 58 + 50= 100 балів. 

Відповідність рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою визначається за 
таблицею 4. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою Таблиця 4 

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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Необхідною  умовою  допуску  до  екзамену  є  виконання  і  підготовка  до  захисту  РГР, 
виконання 100% практичних робіт,  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 = 25 
балів, допускаються до екзамену. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни менше 0,5  х R c = 25 
балів, зобов'язані до початку екзаменаційної сесії підвищити його, інакше вони не отримають 
допуск до екзамену з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість. 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• Приклад екзаменаційного білета 
1. Визначення геометричних розмірів силових гідроциліндрів  
2. Зв'язок  параметрів  твердо  тільної  моделі  із  зовнішніми  даними  у  середовищі 

Autodesk Inventor.   
3. Необхідно    розробити  спрощену  параметричну  модель  штоку  гідроциліндру  та 

провести  розрахунки  штоку  на  міцність  (визначити  максимальні  напруження  та 
зміщення елементів деталі) із використанням методу кінцевих елементів. Для імітації 
перекосу штоку, необхідно задати стискуюче зусилля під кутом нахилу 2 градуси щодо 
осі  штоку.  Необхідно  задати  параметри  матеріалу  та  врахувати  реальну  схему 
кріплення штоку. 
Початкові дані наведено  у таблиці: 

загальна довжина  штоку  360 мм

діаметр штоку  32 мм

Діаметр приєднувальної частини 15 мм

Довжина приєднувальної частини 30 мм

Навантаження  1000 Н

Матеріал гільзи  Сталь Х18Н9Т

 
 

Робочу  програму  навчальної  дисципліни  (силабус): Автоматизоване  проектування та 
конструювання 

Складено:  

доцентом кафедри ПГМ, доктором технічних наук, Струтинським Сергієм Васильовичем 

 

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

Погоджено Методичною комісією факультету1 (протокол № 10 від 24.06.2022р. ) 
                                                            
1 Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін. 
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Освітній компонент ПО 2 

 

Кафедра Прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

ГІДРОАВТОМАТИКА І КЕРУВАННЯ  (ГАіК)  

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  
Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Спеціальність 131 Прикладна механіка 
Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 
Статус дисципліни Нормативна 
Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 
Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (осінній) 
Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС 
Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Екзамен 

Розклад занять Лекції 36 годин, лабораторні 18 годин, практичні 18 годин (2 години лекції 
та 1 година лаб/прак. на тиждень),  
http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=71f34f3e-2c85-436b-8626-f293567d656d 

Мова викладання Українська 
Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: д.т.н, професор Луговський Олександр Федорович, atoll-
sonic@ukr.net , 

к.т.н., ст..викл. Зілінський Андрій Іванович 
Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185140 

 

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

навчання 
Програма  навчальної  дисципліни  «Гідроавтоматика  і  керування  (далі  ГАіК)»  складена 
відповідно  до  освітньо‐професійної  програми  підготовки  магістра  з  галузі  знань  13 
«Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців в галузі теорії, розрахунку, 
проектування, конструювання, виробництва та експлуатації елементів та систем 
гідроавтоматики. 

Предметом навчальної дисципліни є: елементна база та системи гідроавтоматики.  
 Програмні результати навчання :  
Компетенції,  що  формуються  дисципліною:  Спеціалізовані  концептуальні  знання 
новітніх  методів та  методик  проектування  і  дослідження  конструкцій,  машин та/або 
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процесів  в  галузі  машинобудування,  Здатність  застосовувати  відповідні  математичні, 
наукові і технічні методи, інформаційні технології та прикладне комп'ютерне програмне 
забезпечення для вирішення  інженерних  і наукових завдань з прикладної механіки. Об’єкт 
детально. Здатність використовувати базові уявлення про різноманітність технічних рішень 
та функцій механічних, електромеханічних, гідравлічних та пневматичних виконавчих 
пристроїв, пристроїв контролю і керування, що входять до складу автоматизованих і 
роботизованих механічних систем з адаптивними алгоритмами функціонування і керування. 
Знання:  
способів  автоматичного  керування  в  гідравлічних  системах  автоматики;  прикладів 
реалізації  гідравлічних  систем  автоматичного  керування;  принципів  побудови 
електрогідравлічних  підсилювачів  до  систем  автоматичного  керування;  методів 
розрахунку  та  моделювання  електрогідравлічних  підсилювачів,  визначення  їх 
характеристик. 
Уміння: 
будувати  за  основними  принципами    гідравлічні  системи  автоматичного  керування 
гідроприводів.  Використання  основних  способів  програмування  подібних  систем 
автоматики.  Вивчення  елементної  бази  сучасних  гідравлічних  систем  автоматичного 
керування.  Розібратися  з  прикладами  реалізації  аналогових  та  дискретних  гідравлічних 
систем автоматичного керування гідроавтоматики. 
Досвід: 
Розраховувати  та  проектувати  гідравлічні  системи  автоматичного  керування. 
Розробляти принципові гідравлічні схеми до систем автоматики. 
Розробляти конструкторську документацію до систем автоматичного керування. 
Підбирати сучасну елементну базу до систем автоматики.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 
Необхідне  попереднє  успішне  оволодіння  знаннями та  уміннями,  набутими  при  вивченні 
дисциплін  «Електрогідропневматичні  системи  з  фізично‐різнорідним  керуванням», 
«Машинобудівна  гідравліка»,  «Дискретні  системи  керування  приводами»,  «Основи 
гідроавтоматики». 

Результати  вивчення  дисципліни  «Гідроавтоматика  і  керування»  є  корисними  для 
подальшого дослідження за програмою магістерської дисертації.  

Зміст навчальної дисципліни  
1. Датчики зворотнього зв’язку. 
2. Стан та нові досягнення в галузі виконавчих гідравлічних пристроїв систем 

гідроавтоматики. Аналіз виконуючих пристроїв засобів автоматизації. 
3. Класифікація датчиків зворотнього зв’язку. Аналогові датчики  зворотнього зв’язку. 
4. Кодові датчики зворотнього зв’язку. 
5. Регулювання швидкості в гідравлічних приводах.  
6. Регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 
7. Дросельний спосіб регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 
8. Однокоординатні копіювальні гідроприводи. Копіювальні приводи з двощільовим 

золотником. 
9. Однокоординатні копіювальні приводи з автоматичним регулюванням подачі, що 

задається. 
10. Двохкоординатні копіювальні гідроприводи. 
11. Гідросистеми збалансованих маніпуляторів 
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12. Гідроприводи маніпуляторів, що збалансовані. Пантограф маніпулятора, що 
збалансований. 

13. Гідропідсилювачі 
14. Принципи побудови електрогідравлічних підсилювачів. 
15. Витрата рідини через робоче вікно золотника. 
16. Статичні характеристики золотникових розподільників. 
17. Порівняльний аналіз перетинів золотникових розподільників. 
18. Рівняння сил, що діють на золотник розподільника. 
19. Статичні характеристики  та ККД гідропідсилювача “сопло‐заслінка”. 
20. Статичні характеристики та ККД струминевого гідропідсилювача. 
21. Ультразвукові кавітаційні виконавчі пристрої 
22. Особливості ультразвукової кавітації 
23. Ультразвукові розпилювачі 
24. Ультразвукові кавітаційні пристрої для обробки рідини 
25. Ультразвукові кавітаційні фільтри 

Навчальні матеріали та ресурси 
Основні інформаційні ресурси  

1. Гідроприводи та гідропневмоавтоматика. Підручник. Федорець В.О.. Педченко М.Н., 
Струтинський В.Б. та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 463 с. 

2. Луговський,  Олександр  Федорович,  1952‐  ,  автор.    Апаратне  забезпечення 
ультразвукових  кавітаційних технологій  : монографія  /  Луговський О.Ф., Мовчанюк 
А.В., Берник І.М., Шульга А.В., Гришко І.А. ‐ Київ : КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021. ‐ 216 
с. 

3. Гідравліка  і  гідропривод  :  довідник  :  для  студентів  спеціальності  "Агроінженерія"  / 
В.Г.  Федоров  [та  ін.]  ;  за  редакцією  В.Г.  Федорова  ;  Міністерство  освіти  і  науки 
України,  Уманський  національний  університет  садівництва.  ‐  Умань  :  Видавець 
"Сочінський  М.  М.",  2017.  ‐  135 
с. https://opac.kpi.ua/F/4FQYNLHBPT7PYTYBITKD7Y71UHE6BMLJXXRFM6PL126QRL5KDX‐
14814?func=full‐set‐set&set_number=008556&set_entry=000004&format=999 

4. Гідроавтоматика  та  робототехніка:  лабораторний  практикум  [Електронний 
ресурс]  :  навчальний  посібник  для  здобувачів  ступеня  бакалавра  за  освітньою 
програмою  «Автоматизовані  та  роботизовано  механічні  системи»  спеціальності 
131 Прикладна механіка / Луговський О. Ф., Струтинський С. В., Гришко І. А., Семінська 
Н. В., Ночніченко І. В., Зілінький А. І. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові 
дані  (1  файл:  5,05  Мбайт).  –  Київ  :  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського,  2022.  –  61  с. - 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48909  

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..‐ 
Вінниця: ВНТУ , 2019.‐  711 с.. 

2. Гідроприводи та гідропневмоавтоматика. Підручник. Федорець В.О.. Педченко М.Н., 
Струтинський В.Б. та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 463 с. 

3. Пасивні  теплові  та  комбіновані  гідроприводи  позиціонування  енергосприймаючих 
елементів  екологічночистих  відновлюваних  джерел  енергії  :  звіт  про  науково‐
дослідну  роботу  (заключ.)  /  М‐во  освіти  і  науки  України,  Національний технічний 
університет  України  "Київський  політехнічний  інститут"  ;  кер.  роб.  О.  Губарев.  ‐ 
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Київ  :  Національний  технічний  університет  України  "Київський  політехнічний 
інститут", 2014. ‐ 190 

4. Піонткевич,  Олег  Володимирович,  автор.    Підвищення  ефективності 
багаторежимного  гідроприводу  фронтального  навантажувача  :  дисертація  ... 
кандидата  технічних  наук  :  05.02.02  –  машинознавство  /  Піонткевич  Олег 
Володимирович. ‐ Київ, 2019. ‐ 248 с. 

5. Гідропривід сільськогосподарської техніки [Текст] : підручник для підгот. бакалаврів 
з  напряму  "Механізація  та  електрифікація  сільського  господарства"  (спец. 
"Механізація сільського господарства") та як навч. посібник для підгот. бакалаврів 
з напряму "Інженерна механіка" (спец. "Машини та обладнання с.‐г. виробництва") 
в аграрних вищих навч. закл. ІІ‐ІV рівнів акредитації / О. М. Погорілець [и др.] ; ред. О. 
М. Погорілець. ‐ К. : Вища освіта, 2004. ‐ 368 с. 

6. Гідропривід гірничих  машин  в  прикладах  та  задачах  [Текст]  :  навч.  посіб.  /  В.  Г. 
Чебан, М. І. Ведерніков ; Донбас. держ. техн. ун‐т. ‐ Алчевськ : ДонДТУ, 2011. ‐ 127 с. 
: рис., табл. ‐ Бібліогр.: с. 111.  

7. Гідравліка та  гідравлічні  машини  в  розрахунках  і  конструюванні  [Текст]  :  навч. 
посібник для студ. вузів України / В. Р. Кулінченко, І. К. Мотуз ; Український держ. ун‐
т харчових технологій. ‐ К. : [б.в.], 1996. ‐ 624 с. 

8. Гідравліка і гідропневмоавтоматика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
/ Ю. О. Сахно ; Чернігівський держ. технологічний ун‐т. ‐ Чернігів : ЧДТУ, 2004. ‐ 148 
с.: рис. ‐ Бібліогр.: с. 147. 

9. Гідравліка і  гідропневмопривод  [Текст]  :  навч.  посіб.  для  студ.  спец.  7.090202  ‐ 
"Технологія машинобудування", 7.090203 ‐ "Металорізальні верстати та системи", 
7.092303  ‐  "Технологія  і  устаткування  відновлення та  підвищення  зносостійкості 
машин і конструкцій" / Ю. А. Бурєнніков [и др.]. ‐ Вінниця : Вінницький національний 
технічний ун‐т, 2003 .Ч. 1 : Гідравліка і гідропривод. ‐ [Б. м.] : [б.в.], 2003. ‐ 123 с. 

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. 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  проектування 
систем керування для об’єктів гідроавтоматики. 
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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. Датчики зворотнього зв’язку. Стан та нові досягнення в галузі виконавчих 
гідравлічних пристроїв систем гідроавтоматики.  

Література: [2-5] , дод. [1-5]. 
2. Аналіз виконуючих пристроїв засобів автоматизації. 

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
3. Класифікація датчиків зворотнього зв’язку.  

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
4. Аналогові датчики  зворотнього зв’язку. Кодові датчики зворотнього зв’язку.  

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
5. Регулювання швидкості в гідравлічних приводах.  

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
6. Регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах.  
7. Дросельний спосіб регулювання швидкості в слідкуючих гідроприводах. 

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
8. Однокоординатні копіювальні гідроприводи.  

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
9. Копіювальні приводи з двощільовим золотником. 
10. Однокоординатні копіювальні приводи з автоматичним регулюванням подачі, що 

задається. 
Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 

11. Двохкоординатні копіювальні гідроприводи. 
Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 

12. Гідросистеми збалансованих маніпуляторів 
13. Гідроприводи маніпуляторів, що збалансовані. 
14. Пантограф маніпулятора, що збалансований. 

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
15. Гідропідсилювачі 

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
16. Принципи побудови електрогідравлічних підсилювачів. 

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
17. Витрата рідини через робоче вікно золотника. 

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
18. Статичні характеристики золотникових розподільників. 

Література: [2‐5] , дод. [1‐5]. 
Самостійна робота студента 

№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 
годин СРС

13 Підготовка до аудиторних занять 36 
14 Виконання РГР 24 
15 Підготовка до екзамену 18
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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: екзамен.  

Умови допуску до  семестрового контролю: мінімальний  семестровий рейтинг більше 40 
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 
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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;  
– відповіді під час лабораторних занять (16 занять);  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
Відповіді на екзамені оцінюються у 40 балів.  
Робота на лабораторних заняттях (максимум 32 бали):  
– захищена робота – 2 бала;  
– активна творча робота – 1 бал;  
– плідна робота – 0,5 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 8 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 7 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).  
Якщо  студент  виконав  умови  РСО  щодо  допуску  до  семестрового  контролю,  але  має 
підсумковий  рейтинг  менше  60  балів  або  хоче  підвищити  поточну  оцінку,  виконує 
додаткову контрольну роботу. 
На  екзамені  студенти  виконують  письмову  контрольну  роботу  за  двома  запитаннями 
та  розв’язують  практичне  завдання.  Кожне  екзаменаційне  завдання  містить  два 
запитання з різних тематичних розділів.  
Критерії екзаменаційного оцінювання:  
–  вичерпні  відповіді  на  всі  питання білету,  вичерпний розв’язок практичного  завдання,  а 
також відповіді на додаткові питання: 36‐40 балів;  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, не 
повні відповіді на додаткові питання: 31‐35 балів;  
– принципові відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, 
не повні відповіді на додаткові питання: 26‐30 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  розуміння  модульної  будови  алгоритму  керування:  15‐20 
балів;  
–  припускаються  суттєві  помилки  у  відповідях  або  відсутня  відповідь  на  одне  з  питань 
залікової роботи: 10‐14 балів. 
 

7.6. 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 = 32лб +  20 РГР  + 8МКР = 60 балів. 
Екзаменаційна складова RE шкали дорівнює: RE = 40 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає RD = Rc + RE = 60 + 40= 100 балів. 
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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

 

Необхідною  умовою  допуску  до  екзамену  є  виконання  і  підготовка  до  захисту 
лабораторних  робіт  їх  виконання  100%,    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 екзамену. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни менше 0,5  х R c = 25 
балів,  зобов'язані  до  початку  екзаменаційної  сесії  підвищити  його,  інакше  вони  не 
допускаються до екзамену з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• Приклад екзаменаційного завдання 

1.  Стан  та  нові  досягнення  в  галузі  виконавчих  гідравлічних  пристроїв  систем 
гідроавтоматики. Аналіз виконуючих пристроїв засобів автоматизації. 
2. Принципи побудови електрогідравлічних підсилювачів. 
3.  Двохкоординатні  копіювальні  гідроприводи.  Навести  приклади  схем  сучасних 
копіювальних приводів. 

 

. Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Гідроавтоматика і керування. 

Складено:  

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Луговським Олександром 

Федоровичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № 17 від 14.06.2022) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол №___від  24.06.2022 року) 
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Освітній компонент ПО 3 

 

Кафедра Прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

Курсовий проект
з гідроавтоматики і керування  (КП ГАіК) 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) 

Галузь знань  13 Механічна інженерія 

Спеціальність  131 Прикладна механіка 

Освітня програма  Автоматизовані та роботизовані механічні системи 
Статус дисципліни  Нормативна  

Форма навчання  очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр  1 курс, осінній семестр (КП ГАіК, 1курс, осінній семестр) 

Обсяг дисципліни  1,5 кредити ЄКТС, 45 год. 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять  http://roz.kpi.ua/ 

Мова викладання  Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Консультації: д.т.н, професор Луговський Олександр Федорович, 
к.т.н., ст..викл. Зілінський Андрій Іванович 
Кафедра: корпус КПІ 1, кімната 132, тел. (044)204‐82‐55 
Пошта: atoll‐sonic@ukr.net 

Розміщення курсу  https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185140 

Програма навчальної дисципліни 

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

Дана дисципліна є заключною кредитних модулів: ГАіК, яка є основою для підготовки 
висококваліфікованих  фахівців,  здатних  вирішувати  базові  науково‐технічні  задачі  в 
області машинобудівної гідравліки на основі знань про гідроавтоматику та гідропривод. 

Метою  дисципліни  є  розширення  та  поглиблення  теоретичних  знань  в  галузі   
розрахунку,  проектування,  конструювання,  виробництва та  експлуатації  елементів та 
систем гідроавтоматики. 
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Основні  завдання  навчальної  дисципліни,  згідно  з  вимогами  освітньо‐професійної 
програми  студенти  після  засвоєння  навчальної  дисципліни  мають  отримати  наступні 
програмні компетенції: 

Фахові компетентності: 
ФК5  Об’єкт. Здатність використовувати базові уявлення про різноманітність підходів 

та  засобів  створення  автоматизованих  і  роботизованих  механічних  систем  з  адаптивними 
алгоритмами  функціонування  і  керування,  до  складу  яких  входять    механічні,  гідравлічні, 
пневматичні і електромеханічні компоненти  

ФК7  Проектування. Здатність використовувати сучасні методології і інструментальні 
засоби конструювання і проектування автоматизованих і роботизованих механічних систем з 
механічними,  гідравлічними  і  пневматичними  компонентами  із  забезпеченням  певних 
функціональних можливостей 

 
Та продемонструвати такі програмні результати навчання: 
РН  7  Зрозуміло  і  недвозначно  презентувати  результати  досліджень  та  проектів, 

доносити власні висновки, аргументи та пояснення державною та іноземною мовами усно і 
письмово  колегам,  здобувачам  освіти  та  представникам  інших  професійних  груп  різного 
рівня. 

РН  14  Розробляти  робочі  проекти  і  конструкторську  документацію,  системи  та 
алгоритми  керування  до  сучасних  мехатронних  систем  згідно  вимог  нормативних 
документів, зокрема, інноваційні технічні рішення. 

 

2. Пререквізити та місце дисципліни (місце в структурнологічній 
схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна  «Курсовий  проект  з  гідроавтоматики  і  керування»    (КП  ГАіК)  базується  на 
наступних  дисциплінах:  «Електрогідропневматичні  системи  з  фізично‐різнорідним 
керуванням»,  «Машинобудівна  гідравліка»,  «Дискретні  системи  керування  приводами», 
«Основи  гідроавтоматики».  У  свою  чергу  дисципліна  «Курсовий  проект  з  з 
гідроавтоматики і керування» є базою для виконання дисертаційної роботи..  

3. Зміст навчальної дисципліни  
Тема 1. Електрогідравлічний підсилювач моменту 

Тема 2. Електрогідравлічний позиційний привід 

Тема 3. Гідросистема збалансованого маніпулятора 

Тема 4. Електрогідравлічний слідкуючий привід 

4. Навчальні матеріали та ресурси 
Базова література 

 Луговський,  Олександр  Федорович,  1952‐  ,  автор.    Апаратне  забезпечення 
ультразвукових кавітаційних технологій : монографія / Луговський О.Ф., Мовчанюк 
А.В., Берник  І.М., Шульга А.В., Гришко І.А.  ‐ Київ  : КПІ  імені  Ігоря Сікорського, 2021.  ‐ 
216 с. 

 Гідравліка  і гідропривод  : довідник  : для студентів спеціальності "Агроінженерія" / 
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В.Г.  Федоров  [та  ін.]  ;  за  редакцією  В.Г.  Федорова  ;  Міністерство  освіти  і  науки 
України,  Уманський  національний  університет  садівництва.  ‐  Умань  :  Видавець 
"Сочінський  М.  М.",  2017.  ‐  135 
с. https://opac.kpi.ua/F/4FQYNLHBPT7PYTYBITKD7Y71UHE6BMLJXXRFM6PL126QRL5KDX‐
14814?func=full‐set‐set&set_number=008556&set_entry=000004&format=999 

 Гідроавтоматика  та  робототехніка:  лабораторний  практикум  [Електронний 
ресурс]  :  навчальний  посібник  для  здобувачів  ступеня  бакалавра  за  освітньою 
програмою «Автоматизовані та роботизовано механічні  системи»  спеціальності 
131  Прикладна  механіка  /  Луговський  О.  Ф.,  Струтинський  С.  В.,  Гришко  І.  А., 
Семінська Н. В., Ночніченко І. В., Зілінький А. І. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 
текстові дані (1 файл: 5,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім.  Ігоря Сікорського, 2022. – 61 с. - 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48909  

 Гурко, Олександр Геннадійович, автор.   Сучасні методи моделювання та керування 
екскаваторами  : монографія / О.Г.  Гурко,  І.Г. Кириченко,  Г.А. Аврунін, О.В. Ярижко  ; 
Міністерство  освіти  і  науки  України,  Харківський  національний  автомобільно‐
дорожній  університет.  ‐  Харків  :  ХНАДУ,  2020.  ‐  203  с. 
https://opac.kpi.ua/F/4FQYNLHBPT7PYTYBITKD7Y71UHE6BMLJXXRFM6PL126QRL5KDX‐
15566?func=full‐set‐set&set_number=008574&set_entry=000001&format=040  
 
Додаткова література 
 

 Яхно О.М. та інш. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка / Під ред. Яхна О.М..‐ 
Вінниця: ВНТУ , 2019.‐  711 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27532. 

 Гідроприводи та гідропневмоавтоматика. Підручник. Федорець В.О.. Педченко М.Н., 
Струтинський В.Б. та ін. – К.: Вища школа, 1995. – 463 с. 

 Пасивні  теплові  та  комбіновані  гідроприводи  позиціонування  енергосприймаючих 
елементів  екологічночистих  відновлюваних  джерел  енергії  :  звіт  про  науково‐
дослідну  роботу  (заключ.)  /  М‐во  освіти  і  науки  України,  Національний технічний 
університет  України  "Київський  політехнічний  інститут"  ;  кер.  роб.  О.  Губарев.  ‐ 
Київ  :  Національний  технічний  університет  України  "Київський  політехнічний 
інститут", 2014. ‐ 190 

 Піонткевич,  Олег  Володимирович,  автор.    Підвищення  ефективності 
багаторежимного  гідроприводу  фронтального  навантажувача  :  дисертація  ... 
кандидата  технічних  наук  :  05.02.02  –  машинознавство  /  Піонткевич  Олег 
Володимирович. ‐ Київ, 2019. ‐ 248 с. 

 Гідропривід сільськогосподарської техніки [Текст] : підручник для підгот. бакалаврів 
з  напряму  "Механізація  та  електрифікація  сільського  господарства"  (спец. 
"Механізація сільського господарства") та як навч. посібник для підгот. бакалаврів 
з напряму "Інженерна механіка" (спец. "Машини та обладнання с.‐г. виробництва") 
в аграрних вищих навч. закл. ІІ‐ІV рівнів акредитації / О. М. Погорілець [и др.] ; ред. О. 
М. Погорілець. ‐ К. : Вища освіта, 2004. ‐ 368 с. 

 Гідропривід гірничих  машин  в  прикладах  та  задачах  [Текст]  :  навч.  посіб.  /  В.  Г. 
Чебан, М. І. Ведерніков ; Донбас. держ. техн. ун‐т. ‐ Алчевськ : ДонДТУ, 2011. ‐ 127 с. 
: рис., табл. ‐ Бібліогр.: с. 111.  
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 Гідравліка та  гідравлічні  машини  в  розрахунках  і  конструюванні  [Текст]  :  навч. 
посібник для студ. вузів України / В. Р. Кулінченко, І. К. Мотуз ; Український держ. ун‐
т харчових технологій. ‐ К. : [б.в.], 1996. ‐ 624 с. 

 Гідравліка і гідропневмоавтоматика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
/ Ю. О. Сахно ; Чернігівський держ. технологічний ун‐т. ‐ Чернігів : ЧДТУ, 2004. ‐ 148 
с.: рис. ‐ Бібліогр.: с. 147. 

 Гідравліка і  гідропневмопривод  [Текст]  :  навч.  посіб.  для  студ.  спец.  7.090202  ‐ 
"Технологія машинобудування", 7.090203 ‐ "Металорізальні верстати та системи", 
7.092303  ‐  "Технологія  і  устаткування  відновлення та  підвищення  зносостійкості 
машин і конструкцій" / Ю. А. Бурєнніков [и др.]. ‐ Вінниця : Вінницький національний 
технічний ун‐т, 2003 .Ч. 1 : Гідравліка і гідропривод. ‐ [Б. м.] : [б.в.], 2003. ‐ 123 с. 

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 курсового проекту. 
 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього 
компонента) 

Лекційні заняття 

Не передбачено. 

Практичні заняття 

Не передбачено. 

Лабораторні заняття 

Не передбачено. 

6. Самостійна робота студента 

Курсовий проект 

Курсовий  проект  з  гідроавтоматики  і  керування»    (КП  ГАіК)  є  творчим 
індивідуальним завданням, кінцевим результатом виконання якого є розробка нового або 
вдосконалення існуючих гідравлічних вузлів в системах гідроавтоматики. 

Курсовий  проект  містить  розрахунково‐пояснювальну  записку,  кресленики  та  інші 
матеріали, які визначаються завданням на курсове проектування.  

Курсовий проект має бути захищений до початку екзаменаційної сесії. 
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Студенту  видається  індивідуальне  завдання  на  курсовий  проект,  яке  складається  з 
окремих індивідуальних завдань з переліку: 

Завдання 1. Електрогідравлічний підсилювач моменту. 
 Вихідні данні до проекту:  

однокаскадний  гідропідсилювач  з  золотником  осьового  переміщення; 
виконавчий орган – гідромотор: 

 р=12,5 МПа;  М=3,2 кГм; n=2000 об/хв.;   

 р=16 МПа;  М=6,4 кГм; n=4000 об/хв.;   

 р=6,3 МПа;  М=1,6 кГм; n=2000 об/хв.;   

 р=6,3 МПа;  М=1,6 кГм; n=2000 об/хв.;   

 р=6,3 МПа;  М=63 кГм;  =3000 Гц;   

 р=6,3 МПа;  М=125 кГм;  =2000 Гц;   

 р=12,5 МПа;  М=63 кГм;  =4000 Гц;   

 р=12,5 МПа;  М=125 кГм;  =4000 Гц;   

 р=6,3 МПа;  М=1,6 кГм;  =4000 об/хв;   

 р=6,3 МПа;  М=3,2 кГм; =2000 об/хв;   

Завдання 2. Електрогідравлічний позиційний привід. 
 Вихідні данні до проекту:  

однокаскадний гідропідсилювач з золотником осьового переміщення;  

виконавчий орган – лінійний гідроциліндр; 

головний зворотній зв’язок ‐ тросик 

 р=12,5 МПа;  Р=8000 Н; m=50кг;   =8000 Гц;  ;l=0,8 

м. 
 р=6,3 МПа;   Р=9000 Н; m=25кг;    =2000 Гц;  ;l=0,5 

м. 
 

 р=6,3 МПа;   Р=5000 Н; m=30кг;    =6000 Гц;  =0,6 мм;    l=1,0 

м. 
 р=12,5 МПа;  Р=7000 Н; m=40кг;   =8000 Гц;  =0,3 мм;  l=0,5 

м. 
 р=12,5 МПа;  Р=6000 Н; m=35кг;   =2000 Гц;  ; l=0,5 

м. 
 

Завдання 3. Гідросистема збалансованого маніпулятора. 
 Вихідні данні до проекту:  

однокаскадний гідропідсилювач з золотником осьового переміщення;  

виконавчий орган – лінійний гідроциліндр; 

головний зворотній зв’язок ‐ тросик  
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 р=6,3 МПа;   m=150 кг; Vверт=0,3 м/с 
 р=12,5 МПа;   m=125 кг; Vверт=0,4 м/с 

Завдання 4.   Електрогідравлічний позиційний привід. 
 Вихідні данні до проекту:  

двохкаскадний гідропідсилювач з кроковим електромеханічним перетворювачем;  

внутрішній одиничний гідравлічний зворотній зв’язок;  

виконавчий орган – лінійний гідроциліндр; 

головний зворотній зв’язок ‐ тросик; 

 р=12,5 МПа;  Р=2000 Н; m=25 кг;   =2000 Гц;  =0,6 мм;  l=0,8 

м. 
 р=14,0 МПа;  Р=3000 Н; m=30 кг;   =4000 Гц;  ; 

 l=0,5 м. 
 р=6,3 МПа;  Р=7000 Н; m=30 кг;   =4000 Гц;  =0,1 мм;  l=0,5 

м. 
 

Завдання 5.   Електрогідравлічний слідкуючий привід. 
 Вихідні данні до проекту:  

двохкаскадний  гідропідсилювач  статичного  типу  з  аналоговим 
електромеханічним перетворювачем;  

осьовий золотник; 

головний зворотній зв’язок – гвинтова передача;  

виконавчий орган – лінійний гідроциліндр; 

 р=6,3 МПа;  Р=7000 Н; m=30 кг;   =4000 Гц;  =0,1 мм;  l=0,5 

м. 

Завдання 5.   Електрогідравлічний позиційний привід. 

 Вихідні данні до проекту:  

двохкаскадний  гідропідсилювач  з  аналоговим  електромеханічним 
перетворювачем;  

внутрішній одиничний гідравлічний зворотній зв’язок;  

виконавчий орган – лінійний гідроциліндр; 

головний зворотній зв’язок ‐ ОТ; 

 р=16,0 МПа;  Р=5000 Н; m=25 кг;  V=1 м/с; l=0,5 м. 
р=12,5 МПа;  ω=2000 об/хв.; М=1,6 кГм 
 

 р=16,0 МПа;  ω=2000 об/хв.; М=3,2 кГм 
 р=16,0 МПа;  ω=100 град/с; М=4000 Нм 



28 
 

 р=6,3 МПа;  ω=120 град/с; М=500 Нм 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять 

Правила  відвідування  занять  регламентується:  «Положення  про  організацію 
освітнього  процесу  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського»   https://osvita.kpi.ua/node/39; «Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ  ім.  Ігоря Сікорського» 
https://osvita.kpi.ua/node/121.  

Правила  поведінки  на  заняттях  (активність,  підготовка  коротких  доповідей  чи 
текстів,  відключення телефонів,  використання  засобів  зв’язку для пошуку  інформації  на 
гугл‐диску викладача чи в Інтернеті тощо) регламентується «Положення про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського»  https://osvita.kpi.ua/node/39. 

Правила захисту  

Кожен студент особисто здає курсовий проект перед комісією.  

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.  Детальніше:  НАКАЗ №НОН/228/2022 
ВІД  21.07.2022  "Про  затвердження  нової  редакції  положення  про  апеляції  в  КПІ  ім.  Ігоря 
Сікорського",  https://document.kpi.ua/2022_HOH‐228. 

Академічна доброчесність  

Політика  та  принципи  академічної  доброчесності  визначені  у  розділі  3  Кодексу 
честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені  Ігоря  Сікорського».  Детальніше:  https://kpi.ua/code  та  регламентуються 
«Положення  про  систему  запобігання  академічного  плагіату  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського» 
https://osvita.kpi.ua/node/47;  положенням  «Положення  про  вирішення  конфліктних 
ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського» https://osvita.kpi.ua/2020_7‐170. 

Норми етичної поведінки  

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 та регламентуються «Положення про 
систему  запобігання  академічного  плагіату  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського» 
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https://osvita.kpi.ua/node/47;  положенням  «Положення  про  вирішення  конфліктних 
ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського» https://osvita.kpi.ua/2020_7‐170. 
 
8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 
навчання (РСО) 
Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно 

до «Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
затверджено та уведено в дію наказом № 1/273  від 14.09.2020  р.,  зі  змінами,  внесеними 
наказом № НОН/131/2022 від 03.05.2022 р.,   
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologennia_RSO_2022.pdf  

Розподіл навчального часу  
за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом 

Таблиця 8.1. 

Семестр  Всього 
Розподіл за семестрами та видами занять

МКР  РГР  Залік 
Лек.  Прак.  Лаб.  СРС 

7  45  –  –  –  45  –  –  + 
Всього  45  –  –  –  45  –  –  + 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
‐ виконання 3 завдань курсового проекту  ‐  60 балів; 
‐ відповідь під час захисту курсового проекту  ‐ 40 балів. 
РСО курсового проєкту має дві складові: 
•  стартова  –  характеризує  якість  пояснювальної  записки,  текстового  та 

графічного  (ілюстративного)  матеріалу:  дотримання  встановленого  графіка  виконання 
курсового  проєкту,  сучасність  та  обґрунтування  прийнятих  рішень,  правильність 
застосування  методів  аналізу  і  розрахунку,  якість  оформлення,  виконання  вимог 
нормативних документів,  якість  графічного матеріалу  і  дотримання вимог  стандартів 
тощо. Розмір стартової складової дорівнює 60 балів; 

•  складова  захисту  –  характеризує  якість  захисту  курсового  проєкту:  якість 
доповіді, ступінь володіння матеріалом, ступінь обґрунтування прийнятих рішень, вміння 
захищати свою думку, відповідей на запитання членів комісії з проведення семестрового 
контролю тощо. Розмір складової за захист курсового проекту дорівнює 60 балів. 
Курсовий проект (r1) 

Курсовий  проект  складається  з  4‐х  завдань  (кресленики формату  А1).  Рейтингові 
бали  нараховуються  за  кожне  завдання.  Максимальна  кількість  балів  за  завдання 
нараховується  за  правильне  та  своєчасне  виконання.  Терміни  виконання  завдань 
встановлюються викладачем на консультаціях. 

Максимальна кількість балів становить: r1=60 балів. 
Ваговий бал одного завдання курсового проекту становить 15 балів . Максимальна 

кількість балів за курсовий проект: 
r1 = 4 завдання × 15 балів  = 60 балів. 

Максимальна кількість штрафних балів «‐ 6 балів» або заохочувальних «+6 балів» за 
весь проект. 

Рейтингові бали за одне завдання курсового проекту 
Таблиця 8.2 

Бали  Критерій оцінювання 

15 
Завдання виконано в повному обсязі,  зауважень до результатів та графічної 
частини нема 

13  Завдання виконано в повному обсязі, є зауваження до графічної частини 
11  Зауваження до отриманих результатів та графічної частини 
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9  Завдання та/або графічна частина мають помилки 
7  Завдання та/або графічна частина виконано не в повному обсязі 
0  Завдання не виконано, звіт відсутній 

Штрафні та заохочувальні бали (r2) 
Загальний  рейтинг  з  дисципліни  включає  штрафні  та  заохочувальні  бали 

(табл.8.3). Загальна сума штрафних балів не може перевищувати 60 х 0,1 =  (‐ 6) балів, а  
заохочувальних балів –  60 х 0,1 = (+ 6) балів. 

Штрафні та заохочувальні бали 
Таблиця 8.3 

Дія  Бали 
Несвоєчасне представлення результатів виконання 
завдання 

мінус 2 бали 
(але в сумі не більш, ніж мінус 6 балів)

Застосування оригінального підходу при виконанні 
завдання 

плюс 2 бали 
(але в сумі не більш, ніж плюс 6 балів 

Виконання додаткового дослідження при виконанні 
завдання 

плюс 2 бали 
(але в сумі не більш, ніж плюс 6 балів) 

Умови рубіжної атестації 
На  8‐й  тиждень  навчання  (перша  атестація)  графіком  передбачено  виконання:  

1‐го  завдання  курсового  проєкту  –  15  балів.  Таким  чином  для  отримання  "задовільно"  з 
першої рубіжної атестації студент повинен мати не менше ніж 15х0,5=7,5балів.  

На  14‐й  тиждень  навчання  (друга  атестація)  графіком  передбачено  виконання:  
3‐х  завдань  курсового  проєкту:  3  завд  х  15  балів;  що  становить  у  сумі  45  балів.  Таким 
чином для отримання "задовільно" з другої рубіжної атестації студент повинен мати не 
менше  ніж  
45 х 0,5 = 22,5 балів. 
Критерії  оцінювання заліку (Rз) 

Для  оцінки  результатів  за  курсовий  проект  кафедрою  створюється  комісія  з 
проведення семестрового контролю. 

Залікова  оцінка  з  курсового  проекту  виставляється  за  результатами  захисту 
проекту перед комісією з проведення семестрового контролю. 

Захист  курсового  проекту  проводиться  в  період  останніх  двох  тижнів 
теоретичного навчання в семестрі, до початку екзаменаційної сесії. 

Залік  проводиться  в  усній  формі.  Залік  складається    з  чотирьох  питань.  Кожне 
питання оцінюється у 10 балів. Максимальна кількість балів отриманих за залік складає 
40 балів: 

Rз=10 балів × 4 питання = 40 балів. 
Критерій оцінювання визначається як сума якості відповідей на кожне питання за  

табл. 8.4. 
Кількість балів за відповіді на одне питання заліку 

Таблиця 8.4 
Бали  Критерій оцінювання 

10 
Відмінна  відповідь  (не менше  95%  інформації),  можливі  несуттєві  зауваження 
та неточності 

9 
Дуже  добра  відповідь  (не менше 85%  інформації),  помилок  немає,  відповідь  на 
переважну більшість питань, творче мислення 

8 
Добра  відповідь  (не  менше  75%  інформації),  помилок  немає,  відповідь  на 
більшість питань, окремі недоліки 

7 
Достатня відповідь  (не менше 60%  інформації)  є  зауваження,  відповідь тільки 
на частину питань 
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6 
Задовільна відповідь  (не менше 60%  інформації),  суттєві помилки, відповідь на 
поодинокі питання, не може пояснити результати 

0  Відповідь не вірна або менше 60% інформації, або відсутня 
 
Розрахунок шкали рейтингу з дисципліни (RD): 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:  
Rс = r1 + r2 

рейтингові або вагові бали за кожний вид робіт з дисципліни, штрафні та заохочувальні 
бали  (табл. 8.2‐8.3).  

Rс = (15 + 15 + 15+15) + (± 6) = (54…66) балів 
Залікова складова Rз шкали дорівнює (табл. 8.4):  

Rз = 4 × 10 балів = 40 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  

RD = Rc + Rз = (54…66) + 40= (94…106) балів. 
Для  отримання  відповідної  оцінки  з  дисципліни  студент  має  набрати  певну  кількість 
балів, згідно з таблицею перерахунку (табл. 8.5). 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою 
Таблиця 8.5 

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 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус) склав:  
професор, д.т.н, професор кафедри прикладної 
гідроаеромеханіки і механотроніки    Олександр  ЛУГОВСЬКИЙ 

Ухвалено кафедрою прикладної гідроаеромеханіки 

і механотроніки  (Протокол 
№ 
17 від  14.06.2022 р.) 

Погоджено методичною комісією  
навчально‐наукового механіко‐ 

машинобудівного інституту  (Протокол 
№ 
10 від  24.06.2022 р.) 
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Освітній компонент ПО 4 

 

Кафедра Прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ 
АВТОМАТИЗОВАНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ  

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  
Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Спеціальність 131 Прикладна механіка 
Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 
Статус дисципліни Нормативна 
Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 
Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС 
Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Іспит 

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 
9. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати 

навчання 
Програма  навчальної  дисципліни  «Особливості  проектування  автоматизованих 
механічних систем» (далі ОПАМС) 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  автоматизованих  автоматичних  систем,  ‐  виконувати  модернізацію 
та  реінжиніринг  автоматизованих  механічних  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 автоматизованих механічних систем з 
використанням  гідро‐  та  пневмоприводів,  автоматизація  технічних  об’єктів  засобами 
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гідропневмоприводу  та  механотронних  засобів  керування,  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  формуються  нормативною  дисципліною:  Здатність  виявляти, 
ставити та вирішувати  інженерно‐технічні та науково‐прикладні проблеми.  Здатність 
розробляти  проєкти  та  управляти  ними.  Здатність  використовувати  базові  уявлення 
про  різноманітність  технічних  рішень  та  функцій  механічних,  електромеханічних, 
гідравлічних та пневматичних виконавчих пристроїв, пристроїв контролю і керування, що 
входять до складу автоматизованих і роботизованих механічних систем з адаптивними 
алгоритмами  функціонування  і  керування.  Здатність  використовувати  сучасні 
методології і інструментальні засоби конструювання і проектування автоматизованих і 
роботизованих  механічних  систем  з  механічними,  гідравлічними  і  пневматичними 
компонентами  із  забезпеченням  певних  функціональних  можливостей.  Зрозуміло  і 
недвозначно  презентувати  результати  досліджень  та  проектів,  доносити  власні 
висновки,  аргументи та  пояснювати  державною та  іноземною мовами  усно  і  письмово 
колегам,  здобувачам  освіти  та  представникам  інших  професійних  груп  різного  рівня. 
Підвищувати ступінь та якість автоматизації існуючих об’єктів шляхом модернізації та 
реінжинірингу  систем  гідропневмоавтоматики,  оптимізації  режимів  роботи  і  складу, 
використання  інноваційних  технічних  рішень  і  підходів  на  засадах  мехатроніки, 
робототехніки, штучного інтелекту, у тому числі за платформою INDUSTRY 4.0.  
Знання:  знати  основні  підходи  керування  в  автоматизованих  механічних  системах; 
методи синтезу, технічні  засоби керування в промислових автоматизованих механічних 
системах.  
Уміння:  застосовувати  методики  та  методи  проектування  автоматизованих 
механічних  систем  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  автоматизованих  механічних  систем  в  машинобудуванні; 
проводити оцінку ефективності систем керування автоматизованих механічних систем; 
обирати  раціональні  технічні  засоби  відповідно  до  конкретних  практичних  задач; 
складати,  налагоджувати,  корегувати  системи  керування  промислових  машин  з 
пневматичними, електричними і гідравлічними пристроями.  

10. 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  «Особливості  проектування  автоматизованих 
механічних  систем»  є  корисними  для  подальшого  вивчення:  ПО  6  «Особливості 
проектування автоматизованих механічних систем. Курсовий проект», ПО 9 «Практика»,  
ПО 10 «Робота над магістерською дисертацією».  

11. Зміст навчальної дисципліни  
1. Напрямки застосування автоматизованих механічних систем.  
2. Загальні відомості про склад та призначення автоматизованих механічних систем.  
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3. Принципи реалізації логічної послідовності роботи автоматизованих механічних 
систем.  

4. Розробка логіки роботи автоматизованих механічних систем з використанням 
таблиць стану системи.  

5. Розробка логіки роботи автоматизованих механічних систем з використанням 
крокових діаграм.  

6. Розробка логіки роботи автоматизованих механічних систем з використанням 
GRAFCET. 

7.  Розробка логіки роботи автоматизованих механічних систем з використанням 
функціональних графів.  

8. Автоматизовані механічні системи з контролем по положенню робочого органу 
виконавчих пристроїв.  

9. Реалізація автоматизованих механічних систем з використанням контролю по 
зусиллю на робочому органі виконавчого пристрою.  

10. Реалізація автоматизованих механічних систем з використанням контролю по тиску.  
11. Контроль по часу в автоматизованих механічних системах з виконавчими пристроями 

обертального руху.  
12. Класи логічної складності автоматизованих механічних систем.  
13. Логічно‐невизначені автоматизовані механічні системи.  
14. Основи проектування та вибору обладнання автоматизованих механічних систем. 

12. 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.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. 
3.Узунов  О.В.  Методичні  вказівки  до  курсової  роботи  з  дисципліни  „Проектування 
інтелектуальних мехатронних систем”  студентам спеціалізації „ Мехатронні  і робо 
технічні  системи  в  машинобудуванні  ”/О.В.  Узунов;  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського.  –  
Електронні текстові дані (1 файл: 426.78 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 
– 26 с 
4.  Методи  та  системи  штучного  інтелекту  :лабораторний  практикум  /Р.М. 
Камінський,  Н.Б.  Шаховська,  В.М.  Хавалко,  А.М.  Худий  ;  Міністерство  освіти  і  науки 
України,  Національний  університет  "Львівська  політехніка",  Інститут  комп'ютерних 
наук  та  інформаційних  технологій,  Кафедра  систем  штучного  інтелекту.  Львів  : 
Видавництво Тараса Сороки, 2021. 
5.  Методи  та  системи  штучного  інтелекту:  Навчальний  посібник  для  студентів 
напряму  підготовки  6.050101.  «Компютерні  науки»  /  Уклад.:  А.С.  Савченко  О. 
О.Синельніков – К. : НАУ 2017. ‐ 190 с. 
Додаткові інформаційні ресурси 

1. Ölhydraulik,  Handbuch  der  hydraulischen  Antriebe  und  Steuerungen,  Dietmar  Findeisen, 
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Siegfried Helduser, 6. Auflage, ©Springer‐Verlag Berlin Heidelberg, 2015, DOI 10.1007/978‐
3‐642‐54909‐0 

2. Synthesis  of  discrete  drives  control  systems, M.  Cherkashenko,  Hydraulic machines  and 
hydrounits 1322 (46), 4‐9 

3. Hydraulik, Grundlagen, Komponenten, Systeme, Dieter Will, Norbert Gebhardt, 6. Auflage, 
© Springer‐Verlag Berlin Heidelberg, 2014, DOI 10.1007/978‐3‐662‐44402‐3 

4. Mobile  equipment  hydraulics:  a  systems  and  troubleshooting  approach,  Ben Watson, © 
2011 Delmar, Cengage Learning 

5. Synthesis of control schemes for hydroficated automation objects.‐ GmbH & Co. KG. Printed 
in Germany, 2018 Y. Sokol, M. Cherkashenko, etc 

6. Lisa  Guana,  Guangnan  Chenb  Pumping  Systems:  Design  and  Energy  Efficiency  / 
Encyclopedia of Energy Engineering and Technology, Second Edition, 2015.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, 
додаткові  джерела  спрямовані  на  ознайомлення  з  елементною  базою,  відомими 
теоретичними  підходами  до  автоматизованого  проектування,  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  практичних  робіт  та 
самостійного  розв’язання  індивідуальних  завдань  з  автоматизованого 
проектування. 

• 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 
використанням, чого не можна отримати з жодного літературного джерела. 

Навчальний контент 
13. 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, 
комп’ютерного  практикуму  зі  проектування,  створення тривимірних та  розрахункових 
моделей, 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) 
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1. Напрямки застосування автоматизованих механічних систем.
Література: 1 (вступ, розд.1, 3, 4), 3 (вступ, розд. 1, 2), 5 дод.  (с. 8 – 22), 8 – 11 дод.  

2. Загальні відомості про склад та призначення автоматизованих механічних систем. 
Література: 2 (вступ, розд. 4), 4 (вступ, розд. 1, 2) 

3. Принципи реалізації логічної послідовності роботи автоматизованих механічних систем.  
Література: 1 (розд. 2, 5), дод. 6‐11. 

4. Розробка логіки роботи автоматизованих механічних систем з використанням таблиць 
стану системи.  
 Література: 4 (розд. 4), 5 дод. (с. 3 – 26) 

5. Розробка логіки роботи автоматизованих механічних систем з використанням крокових 
діаграм. 
Література: 1 (розд 4), 3 (розд.2) 

6. Розробка логіки роботи автоматизованих механічних систем з використанням GRAFCET. 
Література: 3 (розд.2), 4 дод.  

7. Розробка логіки роботи автоматизованих механічних систем з використанням 
функціональних графів.  
Література: 5 (розд 2), 3 (розд.2) 

8. Автоматизовані механічні системи з контролем по положенню робочого органу 
виконавчих пристроїв.  
Література: 5 (розд 2), дод. 13 ,доп. 8‐11. 

9. Реалізація автоматизованих механічних систем з використанням контролю по зусиллю 
на робочому органі виконавчого пристрою.  
Література: 1 (розд. 3). 

10. Реалізація автоматизованих механічних систем з використанням контролю по тиску.  
Література: 2 (розд. 4). 

11. Контроль по часу в автоматизованих механічних системах з виконавчими пристроями 
обертального руху.  
Література: 4 (розд. 2). дод. 5,6, доп. 8‐11. 

12. Класи логічної складності автоматизованих механічних систем.  
Література: 3 (розд.2,3,4) 

13. Логічно‐невизначені автоматизовані механічні системи.  
Література: 1 (розд 5,6), 3 (розд.2). 

14. Основи проектування та вибору обладнання автоматизованих механічних систем. 
Література: 3 (розд.2, 4) 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

Метою  циклу  практичних  занять  з  курсу  «Особливості  проектування 
автоматизованих  механічних  систем»  є  набуття  практичних  навичок  по  створенню  систем 
керування,  підбору  виконавчих  пристроїв  та  налаштування  основних  параметрів 
автоматизованих механічних систем. 
№ 
з/п 

Назва практичного заняття 
Кількість 
ауд. годин

1. Практичне  заняття  1.  Ознайомлення  зі  складом  та  призначенням 
автоматизованих механічних систем. 

4 

2. Практичне  заняття  2.  Практична  реалізація  логічної  послідовності  роботи 
автоматизованих механічних систем. 

4 
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3. Практичне  заняття  3.  Ознайомлення  з  особливостями  розробки  логіки 
роботи  автоматизованих механічних  систем  з  використанням  таблиць  стану 
системи. 

4 

4. Практичне  заняття  4.  Практична  розробка  логіки  роботи  автоматизованих 
механічних систем з використанням крокових діаграм 

4 

5. Практичне  заняття  5.  Реалізація  розробки  логіки  роботи  автоматизованих 
механічних систем з використанням GRAFCET. 

4 

6. Практичне  заняття  6.  Виконання  розробки  логіки  роботи  автоматизованих 
механічних  систем  з  використанням  функціональних  графів.  Створення 
автоматизованих  механічних  систем  з  контролем  по  положенню  робочого 
органу виконавчих пристроїв. 

4 

7. Практичне  заняття  7.  Практична  реалізація  автоматизованих  механічних 
систем  з  використанням  контролю  по  зусиллю  на  робочому  органі 
виконавчого  пристрою.  Реалізація  автоматизованих  механічних  систем  з 
використанням контролю по тиску. 

4 

8. Практичне  заняття  9.  Практичне  застосування  контролю  по  часу  в 
автоматизованих  механічних  системах  з  виконавчими  пристроями 
обертального  руху.  Класи  логічної  складності  автоматизованих  механічних 
систем. 

4 

9. Практичне  заняття  8.  Практична  реалізація  логічно‐невизначених 
автоматизованих механічних систем. 

4 

Самостійна робота студента 
Метою самостійної роботи є засвоєння наданих на лекціях теоретичних матеріалів для 

підготовки  до  виконання  практичних  завдань  та  виконання модульної  контрольної  роботи 
(МКР)  за  індивідуальним  завданням  з  дисципліни  «Особливості  проектування 
автоматизованих  механічних  систем»  та  закріплення  студентами  вміння  та  навичок 
самостійного  аналізу,  формальних  підходів  проектування  автоматизованих  механічних 
систем. 

Самостійна робота студента 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 
годин СРС

16 Підготовка до аудиторних занять 52

17 Підготовка до іспиту 14
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Політика та контроль 
14. 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. 

Основним засобом діагностики успішності навчання є виконання 9 практичних робіт, що  
засвідчують  компетенцію  фахівця  у  галузі  використання  засобів  автоматизації  при 
проектуванні нових технічних пристроїв. 

Відповідно  до  Робочого  навчального  плану  підготовки  студентів  освітньо‐
кваліфікаційного  рівня  «магістр»  спеціальності  131  Прикладна  механіка  освітньої 
програми  «Автоматизовані  та  роботизовані  механічні  системи»  в  рамках  дисципліни 
«Особливості проектування автоматизованих механічних систем» передбачено модульну 
контрольну роботу, яка є частковим засобом діагностики успішності навчання. 

Для належного засвоєння матеріалів дисципліни потрібно:  

- повне відвідування практичних занять  та більше за 2/3 лекційних; 
- правила  поведінки  на  заняттях  передбачають  активний  діалог  з  викладачем, 

індивідуальну  роботу  та  паралельну  роботу  в  командах  із  пов’язаними 
автоматизованими  механічними  системами,  швидка  підготовка  рішень  за 
наданими завданнями, використання електронних каталогів фірм‐виробників; 

- засвідченням  виконання  практичної  роботи  є  функціонуюча  модель,  що  виконана  
відповідно до завдання; 

- правила  виконання  та  захисту  практичних  робіт  полягають  в  представленні 
протягом  заняття  розробленої  моделі  автоматизованої  механічної  системи, та 
подальше її налаштування згідно параметрів, наданих викладачем; 
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- заохочувальні  бали  надаються  у  відповідності  до  «системи  оцінювання 
результатів»,  штрафні  бали  є  засобом  протидії  плагіату  та  несамостійному 
виконанню робіт; 

- політика дедлайнів полягає в виконанні чотирьох поточних практичних робіт   до 
початку сесії та здачу МКР до екзамену; 

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

- політика навчальної дисципліни спрямована на розвиток індивідуальних здібностей 
в  напрямку  набуття  компетенцій  щодо  автоматизації  процесу  проектування 
технічних пристроїв. 

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

Засобами  діагностики  успішності  навчання  є  9  практичних  робіт  із  розробки 
автоматизованих механічних систем, МКР що виконується за  індивідуальним завданням 
та потребує вчасної здачі та екзамен.  
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 25 
балів. 
Рейтинг студента розраховується виходячи  із 100‐бальної шкали,  з них 50 балів складає 
стартова  складова.  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 екзамені оцінюються у 50 балів.  

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ (ВАГОВИХ) БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

8.1. Практичні роботи (комп’ютерні практикуми) (r1) 

Ваговий бал однієї практичної роботи становить 2 бали (табл.1). Максимальна кількість 
балів за всі практичні роботи: r1 = 9 робіт х 2 бали = 18 балів. 

Рейтингові бали за одну практичну роботу                             Таблиця 1 

Бали  Критерій оцінювання 
2  захищена робота 
1  активна творча робота 
0  пасивна робота 
8.2. Модульна контрольна робота (r2) 

Ваговий бал МКР становить 32 бали (табл.2). 
 

Рейтингові бали МКР      Таблиця 2 
Бали Критерій оцінювання 

30 …32 творчо виконана робота

23… 29 роботу виконано з незначними недоліками
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16 … 22 роботу виконано з певними помилками

0 роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки)

   

8.3. Штрафні та заохочувальні бали 

Загальний рейтинг з дисципліни включає 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. 

Загальна сума штрафних балів не може перевищувати 5 балів.  
Якщо  студент  виконав  умови  РСО  щодо  допуску  до  семестрового  контролю,  але  має 
підсумковий  рейтинг  менше  50  балів  або  хоче  підвищити  поточну  оцінку,  виконує 
додаткову контрольну роботу. 

8.4. Календарний контроль 

На  8‐й  тиждень  навчання  (перша  атестація)  графіком  передбачено  виконання  та 
захист 

мінімально 3 практичних робіт: 6 балів; 
постановочна частина МКР: 9 балів.   
Що становить у сумі 6+9=15 балів. Таким чином для отримання оцінки "задовільно" з 
першої рубіжної атестації студент повинен мати не менше ніж 15х0,5=7,5 балів. 
На  14‐й  тиждень  навчання  (друга  атестація)  графіком  передбачено  виконання  та 
захист мінімально 3 практичних робіт: 6 балів; 
перша частина МКР: 14 балів.   
Що становить у сумі 6+14= 20 балів. Таким чином для отримання "задовільно" з другої 
рубіжної атестації студент повинен мати не менше ніж 20х0,5 = 10 балів. 
 
8.5. Критерії  оцінювання екзамену. 

На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу за двома запитаннями 
та  розв’язують  практичне  завдання.  Кожне  екзаменаційне  завдання  містить  два 
запитання з різних тематичних розділів.  

Критерій екзаменаційного оцінювання визначається за таблицею 3. 

Кількість балів за одне теоретичне завдання білета екзамену   Таблиця 3 

Бали Критерій оцінювання 

49-50 вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, а 
також відповіді на всі додаткові питання 

45-48 вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, а 
також відповіді на більшість додаткових питань 

42-44 вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, 
відповіді на окремі додаткові питання 

38-41 принципові відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання 
37-40 в деяких відповідях мають місце певні неточності 
33-36 допускаються окремі помилки, які можливо виправити за допомогою додаткових 

питань викладача 
30-32 припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань 
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8.6. 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 ‐ 2). 
Rc = 18 пр +  32 МКР  = 50 балів. 
Екзаменаційна складова RE шкали дорівнює: RE = 50 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає RD = Rc + RE = 58 + 50= 100 балів. 
Відповідність рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою визначається за 

таблицею 4. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою Таблиця 4 

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  екзамену  є  виконання  і  підготовка  до  здачі  МКР, 
виконання 100% практичних робіт,  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 = 25 
балів, допускаються до екзамену. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни менше 0,5  х R c = 25 
балів, зобов'язані до початку екзаменаційної сесії підвищити його, інакше вони не отримають 
допуск до екзамену з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• Приклад екзаменаційного білета 
1. Принципи  реалізації  логічної  послідовності  роботи  автоматизованих  механічних 

систем.  
2. Розробка  логіки  роботи  автоматизованих  механічних  систем  з  використанням 

GRAFCET. 
3. Розробити  систему  керування  для  логічно‐невизначеної  автоматизованої 

механічної системи. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): ОПАМС 

Складено:  

доцентом  кафедри  ПГМ,  кандидатом  технічних  наук,  доцентом  Левченком  Олегом 
Васильовичем 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № 17 від 14.06.2022 року) 

Погоджено Методичною комісією факультету2 (протокол № 10 від 24.06.2022 року) 
                                                            
 



42 
 

Освітній компонент ПО 5 

 

Кафедра прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

ЕЛЕКТРОПРИВОД З 
ПРОГРАМОВАНИМ КЕРУВАННЯМ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  
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 1 курс, 1 семестр 
Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS 
Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Залік/Лабораторні роботи/Практичні роботи/РГР 

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 
Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати 

навчання 
Програма навчальної дисципліни «Електропривод з програмованим керуванням» складена 
відповідно  до  освітньо‐професійної  програми  підготовки  магістрів  (наукового  і 
професійного  спрямувань)  з  галузі  знань  13  «Механічна  інженерія»  за  спеціальністю  131 
«Прикладна механіка».   

Метою  викладання  дисципліни  «Електропривод  з  програмованим  керуванням»  є 
формування  у  студентів  здатностей:  визначати  основні  характеристики 
електроприводів  різних  видів;  складати  принципові  схеми  керування  електроприводами; 
виконувати  розрахунок  і  вибір  обладнання  для  систем  керування  електроприводом; 
проводити  вимірювання  контрольних  величин  в  системах  керування  електроприводом; 
розробляти алгоритми керування системами електроприводів.  
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Предмет  вивчення  дисципліни:  класифікація  електроприводів;  базові  конструкції 
електродвигунів  і  електромеханічних  передач;  контрольно‐вимірювальна  апаратура; 
апаратура  схем  керування;  принципи  і  закони  керування  електроприводами;  засоби 
керування електроприводом.  

Навчання  дозволить:  виконувати  типові  розрахунки  з  підбору  обладнання  систем 
керування  електроприводом;  розробляти  принципові  схеми  і  специфікації  обладнання 
систем  керування;  розробляти алгоритми  керування  електроприводом  і  їх  реалізація  за 
допомогою програмного забезпеченння. 

Компетентності,  що  формує  дисципліна:  Об’єкт детально. Здатність використовувати 
базові уявлення про різноманітність технічних рішень та функцій механічних, 
електромеханічних, гідравлічних та пневматичних виконавчих пристроїв, пристроїв 
контролю і керування, що входять до складу автоматизованих і роботизованих механічних 
систем з адаптивними алгоритмами функціонування і керування. Керування. Здатність 
виконувати структурний і логічний синтез та розробляти алгоритми та системи керування 
для автоматизованих і роботизованих механічних систем з механічними, гідравлічними і 
пневматичними компонентами. Інновації. Здатність до інноваційної діяльності шляхом 
створення новітніх розробок мехатронних, гідравлічних, пневматичних і робототехнічних 
систем і їх елементів. Здатність використовувати вимоги міжнародних стандартів і сучасних 
методів управління для розробки і впровадження інноваційної техніки та підвищення 
ефективності виробництва. 

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

Для  успішного  засвоєння  матеріалу  з  навчальної  дисципліни  Електропривод  з 
програмованим  керуванням  студенту  необхідно  успішно  пройти  навчання  з  наступних 
дисциплін: 

Загальна фізика;  Теоретична механіка;  Інформатика; Матеріалознавство;  Теоретичні основи 
теплотехніки; Механіка матеріалів  і  конструкцій; Метрологія,  стандартизація  і  сертифікація; 
Теорія  механізмів  і  машин;  Електротехніка  і  електроніка;  Деталі  машин  і  основи 
конструювання;  Основи  математичного  моделювання  фізично  різнорідних  систем; 
Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем. 

Результати  навчання  за  дисципліною  Електропривод  з  програмованим  керуванням 
можуть бути використані в подальшій науковій  і  інженерній діяльності,  як в профільних 
дисциплінах, так і при роботі над кваліфікаційною роботою. 

Зміст навчальної дисципліни 
1. Класифікація електричних двигунів. 

2. Принципи роботи і конструкції двигунів постійного струму. Основні характеристики. 

3. Схеми підключення і області застосування двигунів постійного струму 

4. Принципи роботи і конструкції двигунів змінного струму 

5. Схеми підключення і області застосування двигунів змінного струму 

6. Принципи роботи і конструкції крокових двигунів. Основні характеристики. 

7. Схеми підключення і області застосування крокових двигунів 
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8. Принципи роботи і конструкції сервомоторів і сервоприводів. Основні характеристики. 

9. Схеми підключення і області застосування серводвигунів10. Основні елементи систем 
керування електродвигунами. Основні характеристики. 

11. Архітектура систем електроприводів з програмованим керуванням 

12. Контролери, драйвери і перетворювачі частоти в системах керування двигунами. 

13. Електромеханічні передачі в мехатронних системах. 

14. Електродвигуни в роботизованих системах 

15. Основи програмування систем із електроприводом 

16. Графічні мови програмування систем електроприводів 

17. Текстуальні мови програмування в системах електроприводів 

18. Сучасні проблеми систем електроприводів з програмованим керуванням 

Навчальні матеріали та ресурси 
1. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи: Навч. посібник/ 

М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський, В. Б. Клепіков та ін.; За ред. М. Г. Поповича, О. Ю. 

Лозинського. – К.: Либідь, 2005. – 680 с 

2. Електропривод: Підручник / Ю. М. Лавріненко, О. С. Мар‐ ченко, П. І. Савченко, О.Ю. 

Синявський, Д. Г. Войтюк, В.П. Лисенко // Видавництво "ЛІра‐К". ‐ К., 2009. ‐ 504с. 

3. А. А. Видмиш, Л. В. Ярошенко. Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. / 

Навчальний посібник. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 387 с. 

4. Функціональні модулі систем мехатроніки з пневматичними, електромеханічними та 

гідравлічними виконавчими пристроями [Електронний ресурс] : навчальний посібник для 

студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» 

та освітньої програми «Автоматизовані і роботизовані механічні системи» / О. П. Губарев, 

О. С. Ганпанцурова, К. О. Бєліков, А. М. Муращенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 2,35 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 

104 с. 

5. ДСТУ 2313‐93 Електроприводи. Терміни та визначення 

6. ДСТУ 3595‐97 Електроприводи змінного струму загального призначення. Загальні 

технічні вимоги 
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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.   Класифікація електричних двигунів.

2.   Принципи роботи і конструкції двигунів постійного струму. Основні 
характеристики. 

3.   Схеми підключення і області застоування двигунів постійного струму 

4.   Принципи роботи і конструкції двигунів змінного струму

5.   Схеми підключення і області застосування двигунів змінного струму 

6.   Принципи роботи і конструкції крокових двигунів. Основні характеристики.

7.   Схеми підключення і області застосування крокових двигунів 

8.   Принципи роботи і конструкції сервомоторів і сервоприводів. Основні  

характеристики. 

9.   Схеми підключення і області застосування серводвигунів

10.   Основні елементи систем керування електродвигунами. Основні 
характеристики. 

11.   Архітектура систем електроприводів з програмованим керуванням 

12.   Контролери, драйвери і перетворювачі частоти в системах керування 
двигунами. 

13.   Електромеханічні передачі в мехатронних системах.

14.   Електродвигуни в роботизованих системах

15.   Основи програмування систем із електроприводом

16.   Графічні мови програмування систем електроприводів

17.   Текстуальні мови програмування в системах електроприводів 

18.   Сучасні проблеми систем електроприводів з програмованим керуванням 
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Самостійна робота студента 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 
годин СРС

18 Підготовка до аудиторних занять 12

19 Підготовка до лабораторних занять 16

20 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:  опитування за темою заняття,  тести. 

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

Семестровий контроль: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за індивідуальне 
завдання, зарахування усіх практичних/лабораторних  робіт. 
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Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система 
і університетська шкала. 

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 (протягом семестру) і 
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 100. 
 
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
– захищена творча робота – 3 бали;  
– захищена робота – 2 бали;  
– виконана робота – 1 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 28 балів;  
– роботу виконано в повному обсягу – 25-27 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 24 бали;  
– роботу виконано з непринциповими помилками – 22-23 бали;  
– роботу виконано з незначними помилками – 20-21 бал;  
– роботу виконано з певними помилками – 18-19 балів;  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях (максимум 24 бали): 
За правильні відповіді під час експрес-опитувань – 2 бали за основне питання, 1 бал за 
додаткове питання.  
Штрафні та заохочувальні 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. 
Якщо студент виконав умови РСО щодо допуску до семестрового контролю, але має 
підсумковий рейтинг менше 60 балів або хоче підвищити поточну оцінку він виконує залікову 
роботу. При цьому здобувач отримує більшу з оцінок, що отримані за результатами 
залікової контрольної роботи або за рейтингом. 
На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
запитання з різних тематичних розділів. 
Критерії залікового оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання завдання, а також на додаткові питання: 95 … 100 
балів;  
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– вичерпні відповіді на всі питання завдання і на частину додаткових питань: 85-94 
бали;  
– принципово вірні відповіді на всі питання завдання: 80-84 бали;  
– є всі відповіді, деякі відповіді неповні: 71-79 балів;  
– є всі відповіді але є  помилки, які виправлено за додатковими питаннями: 66-70 балів;  
– є помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової роботи: 60-65 
балів. 
– роботу не виконано або є грубі помилки – 0 балів. 

 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
Приклад запитань для складання заліку: 

1. Способи керування вихідними характеристиками електропривода 

2. Типові елементи електросхем 

3. Практичне завдання  

Робочу  програму  навчальної  дисципліни  (силабус):  Електропривод  з  програмованим 
керуванням 

Складено:  

Старшим  викладачем  кафедри  ПГМ,  кандидатом  технічних  наук,  Бєліковим  Костянтином 
Олександровичем 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № 17 від 14.06.2022 року) 

Погоджено Методичною комісією факультету3 (протокол № 10 від 24.06.2022року) 

                                                            
 



49 
 

Освітній компонент ПО 6 

 

Емблема 
кафедри(за 

наявності) 

Кафедра прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЕКТУВАННЯ 
АВТОМАТИЗОВАНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізитинавчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти  Другий (магустерський)  
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  2 курс, весняний семестр  
Обсяг дисципліни  1.5 кредити ЄКТС 
Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

2 атестації, залік 

Розклад занять   
Мова викладання  Українська 
Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: д.т.н, професор, Узунов Олександр Васильович, uzua@i.ua 
 

Розміщення курсу  Електронний Кампус 

Програманавчальної дисципліни 

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

Програма навчальної дисципліни «Курсовий проект з особливостей проектування 
автоматизованих механічних систем» (далі КПОПАМС) складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна 
інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   
‐ Метою  навчальної  дисципліни  є  підсилення  у  студентів  здатностей:  ‐  розв’язувати 
практичні  задачі  проектування  технічних  об’єктів  шляхом  створення,  налагодження, 
експлуатації та модернізації стаціонарних та мобільних  мехатронних систем на основі 
сенсорів,  електромеханічних,  електропнематичних  та  електрогідравлічних  приводів  з 
управлінням від контролеру з використанням інтелектуальних алгоритмів. 
Предметом навчальної дисципліни є: метод проектування мехатронних об’єктів, 
принципи організації  складних систем, принципи формування каналів керування, 
особливості виконання розрахунків кінематичної, механічної та електронної частин, 
особливості організації управління від контролеру та формування інтелектуальних 
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властивостей. Питання розглядаються комплексно на прикладі автономного мобільного 
робота. 
Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: ФК: 7. Проектування. 
Здатність використовувати сучасні методології і інструментальні засоби конструювання і 
проектування автоматизованих і роботизованих механічних систем з механічними, 
гідравлічними і пневматичними компонентами із забезпеченням певних функціональних 
можливостей. ФК: 8. Моделювання. Здатність моделювати, визначати характеристики та 
функціональні можливості, визначати обмеження експлуатаційних режимів та оцінювати 
ефективність пнемо-гідро-електро-механічних компонентів та систем в складі 
автоматизованих та роботизованих технічних об’єктів 
Знання: знати основні принципи функціонування, будови та проектування мехатронних 
систем з інтелектуальними властивостями; методи розроблення кінематичних та 
принципових схем та виконання розрахунків основних параметрів механічних та 
електронних частин систем, структур програм та алгоритмів управління  контролером 
взаємодією компонентів, та конструювання систем в цілому.  
Уміння: застосовувати методику проектування, будувати структуру мехатронної 
системи, деталізувати структуру до кінематичних та принципових схем, виконувати 
розрахунки, вибирати обладнання, розробляти алгоритми та програми керування, 
налаштовувати, тестувати системи, перевіряти виконання системою заданих функцій та 
підтверджувати її інтелект.  
Досвід: вибору та використання методик та технічних засобів при проектуванні 
мехатронних систем, практичної роботи з побудови систем та (або) її складових частин з 
їх налаштування та тестування, написання алгоритмів та програм керування з елементами 
штучного інтелекту. 

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

Вивчення  дисципліни  «Курсовий  проект  з  особливостей  проектування 
автоматизованих механічних систем» ґрунтується на знаннях, здобутих студентами під 
час  освоєння  таких  дисциплін,  як  «Деталі  машин  і  основи  конструювання»,«Основи 
математичного  моделювання  фізично  різнорідних  систем»,«Математичного 
моделювання  та  проектування  фізично  різнорідних  систем»,  «Дискретні  системи 
керування  виконавчим  пристроями»,  «Проектування  агрегатів  автоматизованих 
механічних систем. Знання, одержані при вивченні курсу, можуть бути використання при 
виконанні фахових атестаційних робіт. 

Зміст навчальної дисципліни 

            Курсовий проект 

Курсовий  проект  з  особливостей  проектування  автоматизованих  механічних 
систем  є творчим  індивідуальним  завданням,  кінцевим  результатом  виконання  якого  є 
розробка нового технічного об’єкту з заданими функціональними властивостями. 
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Курсовий  проект  містить  розрахунково‐пояснювальну  записку,  кресленики  та  інші 
матеріали, які визначаються завданням на курсове проектування.  

Орієнтовний перелік завдань при виконанні курсового проекту: 

Навчальні матеріали та 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.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. 

3.Узунов  О.В.  Методичні  вказівки  до  курсової  роботи  з  дисципліни  „Проектування 
інтелектуальних  мехатронних  систем”  студентам  спеціалізації  „  Мехатронні  і  робо 
технічні системи в машинобудуванні ”/О.В. Узунов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. –  Електронні 
текстові дані (1 файл: 426.78 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 26 с 

4. Методи та системи штучного інтелекту :лабораторний практикум /Р.М. Камінський, 
Н.Б.  Шаховська,  В.М.  Хавалко,  А.М.  Худий  ;  Міністерство  освіти  і  науки  України, 
Національний  університет  "Львівська  політехніка",  Інститут  комп'ютерних  наук  та 
інформаційних  технологій,  Кафедра  систем  штучного  інтелекту.  Львів  :  Видавництво 
Тараса Сороки, 2021. 

1. Підготовка інформаційного огляду про стан питання
2. Формування технічного завдання на розробку нового зразка технічної системи або 

автоматизованого обладнання 
3. Розробка структури технічної системи або автоматизованого обладнання 
4. Розробка  кінематичної  схеми  механічної  частини  технічної  системи  або 

автоматизованого обладнання. Виконання розрахунків. 

5. Розробка  принципової  електричної/пневматичної/гідравлічної/електронної  або 
комбінованої схеми системи керування. Виконання розрахунків. 

6. Підбір обладнання. 

7. Компонування  та  конструювання  технічної  системи  або  автоматизованого 
обладнання.  

8. Розроблення алгоритму та програми інтелектуального керування. 
9. Оформлення графічних матеріалів та пояснювальної записки. 
10. Представлення проекту до захисту та його захист. 
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5. Методи та системи штучного інтелекту: Навчальний посібник для студентів напряму 
підготовки  6.050101.  «Компютерні  науки»  /  Уклад.:  А.С.  Савченко О.  О.Синельніков  –  К.  : 
НАУ 2017. ‐ 190 с.  

6.  FLProg  ‐  система  візуального  програмування  для  Arduino.  Програмування  Arduino  за 
допомогою ArduBloсk  Графічне середовище програмування arduino.  

https://gadgets‐room.ru/flprog‐sistema‐vizualnogo‐programmirovaniya‐dlya‐arduino‐
programmirovanie‐arduino‐s/ 

7. Tinkercad Arduino – сімулятор ардуіно 

https://arduinomaster.ru/program/simulyator‐arduino‐tinkercad‐circuits/ 

Додаткові інформаційні ресурси 

8. Назаренко І.І., Бернік І.М. Основи проектування і конструювання машин та обладнання 
виробництв.  Навчальний  посібник  для  вищих  навчальних  закладів.  Видавництво  «Аргар 
Медіа Груп». ‐К.:‐ 2013, ‐ 544.4 

9. Dudziak, R., Kohn, C., Sell, R., 2008, Integrated systems and design, TUT Press, Tallinn, 208 p. 

10. Stania, M.  Mechatronics engineering on the example of multipurpose mobile robot/ Solid state 
phenomena/ M. Stania, R. Stetter  // Mechatronic Systems and Materials III/ Volume 147-149 
(2009) P.61-66. ISSN 1012-0394. 
10.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. 

11. Балагурин, А.А. Экспериментальное исследование электрогидропривода со 
встроенной моделью/ А.А. Балагурин, А. В.  Узунов// Вісник Кременчуцького 
державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 
2008. - №2 (49), ч.2. - С. 28-32.   
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 
мехатронних інтелектуальних систем; 

Навчальний контент 
Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього 
компонента) 
Навчальна  дисципліна  опановується  шляхом  виконання  самостійної  роботи,  під 

керівництвом  викладача,  у  формі  курсового  проекту  за  індивідуальним  завданням. 
Завдання курсового проекту є таким, що потребує знань і умінь розроблення нових зразків 
технічних  систем  або  автоматизованого  обладнання.  Створення  вказаних  технічних 
систем  або  обладнання    потребує  використання  компонентів  різної  фізичної  природи, 
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таких  як  електро‐,  пнемо‐,  гідро‐,  механічних  та  електронних  з  забезпеченням  їх 
функціонування  під  управлінням  програмованих  контролерів  в  умовах  взаємодії  з 
середовищем  експлуатації  через  сенсори  та  сигналізатори.  Конфігурація  технічної 
системи  або    автоматизованого  обладнання,  її  складові  частини,  алгоритм  і  програма 
управління  визначаються  індивідуальним  завданням  студента.    Задача  вирішується 
студентом  за  допомогою  застосування  алгоритму  проектування,  методик  виконання 
розрахунків  та  інструментальних  засобів  виконання  обчислень  (Матлаб,  Сімулінк), 
конструювання (Компас/AutoCAD/SolidWorks),  та програмування  Arduino IDE.    

5.1. Орієнтовний план виконання курсового проекту 

Самостійна робота студента 

Виконання  курсового  проекту  складається  з  3‐х  взаємопов’язаних  частин  згідно 
переліку плану 5.1. Перша частина – виконання пп. 1‐3, друга частин – виконання п.п. 4‐6,  
третя частина – виконання п.п. 7‐9.  

Курсовий проект має бути захищений до початку екзаменаційної сесії. 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

В процесі навчання студенти мають виконувати наступні вимоги 
• відвідувати  лекційні,  практичні  та  лабораторні  заняття  відповідно  до  розкладу 

без запізнень; 
• студенти мають приймати активну участь в обговоренні дискусійних питань, які 

будуть запропоновані викладачем в ході занять та самостійно вирішувати; 

  Перелік основних питань та порядок їх опрацювання 

1.   Підготовка інформаційного огляду про стан питання 

2.   Формування  технічного  завдання  на  розробку  нового  зразка  технічної  системи 
або автоматизованого обладнання 

3.   Розробка структури технічної системи або автоматизованого обладнання 
4.   Розробка  кінематичної  схеми  механічної  частини  технічної  системи  або 

автоматизованого обладнання. Виконання розрахунків. 

5.   Розробка  принципової  електричної/пневматичної/гідравлічної/електронної  або 
комбінованої схеми системи керування. Виконання розрахунків. 

6.   Підбір обладнання. 

7.   Компонування  та  конструювання  технічної  системи  або  автоматизованого 
обладнання.  

8.   Розроблення алгоритму та програми керування.

9.   Оформлення графічних матеріалів та пояснювальної записки. 

10.   Представлення проекту до захисту та його захист.

№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 
годин СРС

21 Виконання проекту 40

22 Підготовка до заліку 5
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• систематично  готуватись  до  поточних  занять  виконуючи  завдання  для 
самостійної роботи; 

• сприяти  своєю  поведінкою  ефективному  проведенню  занять  і  не  створювати 
зайвих перешкод (тримати мобільні телефони у відключеному стані).   

• самостійно  виконувати  індивідуальні  завдання  з  практичних  занять  та 
лабораторних робіт; 

• сумлінно дотримуватись термінів захисту лабораторних робіт та індивідуальних 
завдань та перескладань; 

• додержуватись академічної доброчесності.  
 

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 
навчання (РСО) 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно 
до «Положення про систему оцінювання результатів навчанняв КПІ  ім.  Ігоря Сікорського, 
затверджено та уведено в дію наказом № 1/273  від 14.09.2020  р.,  зі  змінами,  внесеними 
наказом № НОН/131/2022 від 03.05.2022 р., 

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologennia_RSO_2022.pdf 

Розподіл навчального часу  
за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом 

Таблиця 7.1. 

Семестр  Всього 
Розподіл за семестрами та видами занять

МКР  РГР  Залік 
Лек.  Прак. Лаб. СРС

7  45  –  – – 45 –  –  +

Всього  45  –  – – 45 –  –  +

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
‐ виконання  завдання курсового проекту  ‐  60балів; 
‐ відповідь під час захисту курсового проекту  ‐ 40 балів. 
РСО курсового проекту має дві складові: 
•  стартова  –  характеризує  якість  пояснювальної  записки,  текстового  та 

графічного  (ілюстративного)  матеріалу:  дотримання  встановленого  графіка  виконання 
курсового  проекту,  сучасність  та  обґрунтування  прийнятих  рішень,  правильність 
застосування  методів  аналізу  і  розрахунку,  якість  оформлення,  виконання  вимог 
нормативних документів,  якість  графічного матеріалу  і  дотримання вимог  стандартів 
тощо. Розмір стартової складової дорівнює 60 балів; 

•  складова  захисту  –  характеризує  якість  захисту  курсового  проекту:  якість 
доповіді, ступінь володіння матеріалом, ступінь обґрунтування прийнятих рішень, вміння 
захищати свою думку, відповідей на запитання членів комісії з проведення семестрового 
контролю тощо. Розмір складової за захист курсового проекту дорівнює 40 балів. 
Курсовийпроект (r1) 

Курсовий  проект  складається  з  3‐х  завдань.  Рейтингові  бали  нараховуються  за 
кожне завдання. Максимальна кількість балів за завдання нараховується за правильне та 
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своєчасне  виконання.  Терміни  виконання  завдань  встановлюються  викладачем  на 
консультаціях. 

Максимальна кількість балів становить: r1=60 балів. 
Ваговий бал одного завдання курсового проекту становить 20 балів . Максимальна 

кількість балів за курсовий проект: 
r1= 3 завдання×20 балів  = 60 балів. 

Максимальна кількість штрафних балів «‐6 балів» або заохочувальних «+6 балів» за 
весь проект. 

Рейтингові бали за одне завдання курсового проекту 
Таблиця 7.2 

Бали  Критерій оцінювання

20 
Завдання виконано в повному обсязі,  зауважень до результатів та графічної 
частини нема 

18  Завдання виконано в повному обсязі, є зауваження до графічної частини

16  Зауваження до отриманих результатів та графічної частини 

14  Завдання та/або графічна частина мають помилки

12  Завдання та/або графічна частина виконано не в повному обсязі 

0  Завдання не виконано, звіт відсутній

Штрафні та заохочувальні бали (r2) 
Загальний  рейтинг  з  дисципліни  включає  штрафні  та  заохочувальні  бали 

(табл.7.3). Загальна сума штрафних балів не може перевищувати 60 х 0,1 =  (‐ 6) балів, а 
заохочувальних балів –  60 х 0,1 = (+ 6) балів. 

Штрафні та заохочувальні бали 
Таблиця 7.3 

Дія  Бали 
Несвоєчасне представлення результатів виконання 
завдання 

мінус 2 бали 
(але в сумі не більш, ніж мінус 6 балів)

Застосування оригінального підходу при виконанні 
завдання 

плюс 2 бали 
(але в сумі не більш, ніж плюс 6 балів 

Виконання додаткового дослідження при виконанні 
завдання 

плюс 2 бали 
(але в сумі не більш, ніж плюс 6 балів) 

Умови рубіжної атестації 
На  8‐й  тиждень  навчання  (перша  атестація)  графіком  передбачено  виконання: 

1‐го  завдання  курсового  проекту  –  20  балів.  Таким  чином  для  отримання  "задовільно"  з 
першої рубіжної атестації студент повинен мати не менше ніж 20х0,5=10 балів. 

На  14‐й  тиждень  навчання  (друга  атестація)  графіком  передбачено  виконання: 
2‐х завдань курсового проекту: 2завд х 20 балів;що становить у сумі 40 балів. Таким чином 
для отримання "задовільно" з другої рубіжної атестації студент повинен мати не менше 
ніж  
40 х0,5= 20 балів. 
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Критерії  оцінювання заліку (Rз) 
Для  оцінки  результатів  за  курсовий  проект  кафедрою  створюється  комісія  з 

проведення семестрового контролю. 
Залікова  оцінка  з  курсового  проекту  виставляється  за  результатами  захисту 

проекту перед комісією з проведення семестрового контролю. 
Захист  курсового  проекту  проводиться  в  період  останніх  двох  тижнів 

теоретичного навчання в семестрі, до початку екзаменаційної сесії. 
Залік  проводиться  в  усній  формі.  Залік  складається    з  чотирьох  питань.  Кожне 

питання оцінюється у 10 балів. Максимальна кількість балів отриманих за залік складає 
40 балів: 

Rз=10 балів × 4 питання = 40 балів. 
Критерій оцінювання визначається як сума якості відповідей на кожне питання за  

табл. 7.4. 
 

Кількість балів за відповіді на одне питання заліку 
Таблиця 7.4 

Бали  Критерій оцінювання 

10 
Відмінна  відповідь  (не менше  95%  інформації),  можливі  несуттєві  зауваження 
та неточності 

9 
Дуже  добра  відповідь  (не менше 85%  інформації),  помилок  немає,  відповідь  на 
переважну більшість питань, творче мислення 

8 
Добра  відповідь  (не  менше  75%  інформації),  помилок  немає,  відповідь  на 
більшість питань, окремі недоліки 

7 
Достатня відповідь  (не менше 60%  інформації)  є  зауваження,  відповідь тільки 
на частину питань 

6 
Задовільна відповідь  (не менше 60%  інформації),  суттєві помилки, відповідь на 
поодинокі питання, не може пояснити результати 

0  Відповідь не вірна або менше 60% інформації, або відсутня 
Розрахунок шкали рейтингу з дисципліни (RD): 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:  
Rс = r1 + r2 

рейтингові або вагові бали за кожний вид робіт з дисципліни, штрафні та заохочувальні 
бали  (табл. 7.2‐7.3). 

Rс = (20 + 20 + 20) + (± 6) = (54…66) балів 
Залікова складова Rз шкали дорівнює (табл. 8.4):  

Rз = 4 × 10 балів = 40 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  

RD = Rc + Rз = (54…66) + 40= (94…106) балів. 
Для  отримання  відповідної  оцінки  з  дисципліни  студент  має  набрати  певну  кількість 
балів, згідно з таблицею перерахунку (табл. 7.5). 
 
 Відповідність рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Таблиця 7.5 
Кількість балів  Оцінка 

100‐95  Відмінно 
94‐85  Дуже добре 
84‐75  Добре 
74‐65  Задовільно 
64‐60  Достатньо 
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Менше 60  Незадовільно 
Не виконані умови допуску  Не допущено 

 

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• в процесі опанування навчальної дисципліни використовуються учбове обладнання – 
мобільні  роботи  з  гнучкою  архітектурою,  середовище  програмування Arduino  IDE 
та комп’ютерні програмні засоби для моделювання типу Tinkercad Arduino. Також 
за  бажанням  студентів  можуть  бути  використані  інструментальні  програми  з 
аналогічними можливостями. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено професор, д.т.н., професор, Узунов Олександр Васильович 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № 6 від 23.12.2020) 

Погоджено Методичною комісією інституту (протокол № 6 від 25 січня 2021 року) 
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Освітній компонент ПО 7 
Кафедра 

Прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

ГІДРОПРИВОД З ПРОПОРЦІЙНИМ 
КЕРУВАННЯМ (ГП_ПРОП)  

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  
Галузь знань 13 Механічна інженерія 
Спеціальність 131 Прикладна механіка 
Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 
Статус дисципліни Обов’язкова 
Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 
Рік підготовки, семестр 1 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, 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 
Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати 

навчання 
Програма  навчальної  дисципліни  «Гідропривод  з  пропорційним  керуванням  »  (далі 
ГП_ПРОП)  складена  відповідно  до  освітньо‐професійної  програми  підготовки магістрів  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 
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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 формують дисципліною:  

Здатність  генерувати  нові  ідеї  (креативність).    Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними 
знаннями.        Керування:  здатність  виконувати  структурний  і  логічний  синтез  та  розробляти 
алгоритми та системи керування для автоматизованих і роботизованих механічних систем з 
механічними, гідравлічними і пневматичними компонентами. 
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 отриманні 
диплому «бакалавр»  зі  спеціальності 131 Прикладна механіка,  знання базових понять та 
типових технічних рішень з систем гідроприводу та засобів електроніки. 

Результати  вивчення  дисципліни «Гідропривод  з  пропорційним  керуванням»  є  корисними 
для  подальшого  вивчення  дисциплін:  «Модульні  промислові  системи»,  «Структурно‐
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модульний  синтез  систем мехатроніки»,  а  також  для  виконання  досліджень  за темою 
магістерської дисертації.  

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. 

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 
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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  

4. Яхно О.М.  та  інш. Прикладна  гідроаеромеханіка  і мехатроніка  / Під ред.  Яхна О.М..‐ 
Вінниця: ВНТУ , 2019.‐  711 с. 

5. 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. 

6. Губарев  О.П.,  Ганпанцурова  О.С.  ―Дискретні  системи  керування 
гідропневмоавтоматики  (частина  4  Гідропривод  з  пропорційним  керуван  ням) 
Методичні вказівки до лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні  і 
пневматичні  машини".‐  Київ:  НТУУ«КПІ».‐  Вид.  Біла  Церква:  ВАТ―Білоцерківська 
друкарня.‐ 2009.‐ 56с.  

7. Губарев  О.П.,  Ганпанцурова  О.С.  Мехатроніка:  Циклічно‐модульний  підхід  до 
вирішення  практичних  задач  автоматизації.‐  Київ:  НТУУ«КПІ».‐  ВАТ ―Білоцерківська 
друкарня, 2016, 160с.  

8. Бурєнніков  Ю.А.  Гідравліка,  гідро‐  та  пневмоприводи  : навчальний  посібник 
/Ю.А.Бурєнніков, І.А.Немировський, Л.Г.Козлов. Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с. 

9. Аврунін  Г.А.  Основи  об’ємного  гідропривода  і  гідропневмоавтоматики:  навчальний 
посібник / (Г. А. Аврунін,  І. Г.  Кириченко, І. І. Мороз); під ред. Г. А. Авруніна. – Харків : 
ХНАДУ, 2009. – 424 с. 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Ebel  F.,  von  Terzi M.    Festo Didactic. Mechatronics.:  Festo Didactic GmbH&Co., D73770 
Denkendorf, 2000.‐ 108 S.   

2. Proportional Hydraulics. Workbook Basic Level/ D. Scholz, A. Zimmermann, Festo Didactic 
GmbH&Co, OCKER Ingenieurbüro, Denkendorf 1998, 352 S.  

3. Elektrohydraulik: elektrische Steuerungen fur Hydraulik.‐ Ruksaldruk, Berlin: Beuth.‐1990.‐
90 S. 

4. Mechatronika/ pod kier. Dietmara Schmida.‐ Polish edition REA, Warshawa.‐ 2002.‐ 384p. 
5. Mobilhydraulik  und  Elektronik. Mannesmann Rexroth.‐ Bonitas‐Bauer.‐ Wurzburg.‐1992.‐

416 S. 
6. Proportional Hydraulics. Workbook Basic Level/ D. Scholz, A. Zimmermann, Festo Didactic 

GmbH&Co, OCKER Ingenieurbüro, Denkendorf 1998, 352 S. 
7. 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. 
8. Шольц  Д.  Пропорциональная  гидравлика.  Основной  курс:    Учебник.‐  ДП  „ФЕСТО”.‐ 

Киев.‐ 2002.‐ 123с. 
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9. Гидравлические средства автоматики: Основной курс/Перевод на русский язык, изд‐
во: «Фесто дидактик КГ», Д‐7300, Эсслинген.‐1988.‐410с. 

10. Губарев А.П. Дискретно‐логическое  управление  в  системах  гидропневмоавтоматики: 
Учебное пособие.‐ К.: ИСМО, 1997.‐ 224с.  

11. Губарев  А.П.,  Левченко  О.В.  Механотроника:  от  структуры  системы  к  алгоритму 
управления: Учеб. Пособие.‐ К.: НТУУ «КПИ», 2007.‐ 180с. 

12. 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 

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 
і в Кампусі; 

• 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) 

19. Загальні відомості і принципи пропорційного контролю і керування гідроприводу 
Література: 1, 3, 5, 6, дод 1, 2, 6 

20. Особливості робочих рідин для гідроприводів з пропорційним керуванням. 

Література: 1 (розд. 2), 4,5,  доп 5.   

21. Насоси з пропорційними засобами контролю і керування, LS‐система. 

Література: 3, дод. 2, 5, 6, [каталоги виробників]. 

22. Сервоприводи гідравлічні з прямолінійним рухом вихідної ланки
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Література: 2, 4, дод. 5, 6 [каталоги виробників].

23. Сервоприводи гідравлічні з поворотним рухом вихідної ланки

Література: 1, 4, дод. 5, 6 [каталоги виробників]. 

24. Запірно‐регулюючі пристрої гідроапаратів з електричним контролем і керуванням.

Література: 2, 4, дод. 6, 11, [каталоги виробників]. 

25. Спрямовуючі гідроапарати з пропорціним керуванням, пілотні клапани. 

Література: 2, 4, дод. 6, 11, [каталоги виробників]. 

26. Регулюючі гідроапарати з пропорційним керуванням, сервоклапани. 

Література: 2,3, 5,6, дод. 6, 11, [каталоги виробників]. 

27. Клапани витрати з пропорційним керуванням

Література: 1, 2, 3, дод. 6, 11, [каталоги виробників]. 

28. Клапани тиску з пропорційним керуванням

Література: 1, 3, дод. 6, 11, [каталоги виробників]. 

29. Регулювання швидкості робочих органів.

Література: 1, 2, 3, дод. 6 

30. Регулювання зусилля робочих органів 

Література: 1, 2, 3, дод. 6 

31. Пропорційні гідроприводи з автоматичним керуванням.

Література: 1, 2, 5, 6, дод. 2, 6. 

32. Багаторежимний пропорційний гідропривод

Література: 1, 2, 3, дод. 5 

33. Кондиціонери робочих рідин пропорційного гідроприводу

Література: 1, 4, дод. 7, 11, 12  

34. Підвищення енергоефективності засобами пропорційної гідравліки 

Література: 2, 3, дод. 2 

35. Пропорційні датчики положення, тиску і витрати

 Література: 3, 4, дод. 6,  [каталоги виробників]. 

36. Пристрої живлення та керування пропорційними клапанами.

Література: 2, 3, дод. 3,  [каталоги виробників]. 
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Самостійна робота студента 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи 
Кількість 
годин СРС

23 Підготовка до аудиторних занять 32

24 Виконання РГР 8

25 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:  опитування за темою заняття,  тести. 
Календарний  контроль:  провадиться  двічі  на  семестр  як  моніторинг  поточного  стану 
виконання вимог сілабусу. 
Семестровий контроль: залік. 
Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за індивідуальне 
завдання, зарахування усіх практичних/лабораторних  робіт. 

Для  оцінювання  результатів  навчання  застосовується  100‐бальна  рейтингова 
система і університетська шкала. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка

100‐95  Відмінно
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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  (протягом семестру)  і 
складається з балів, які студент отримує за:  
– відповіді під час проведення експрес‐опитувань на лекціях;  
– відповіді під час лабораторних/практичних занять (16 занять);  
– виконання розрахунково‐графічної роботи (РГР).  
– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  
Відповіді на заліку оцінюються у 100. 
Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 48 балів):  
– захищена творча робота – 3 бали;  
– захищена робота – 2 бали;  
– виконана робота – 1 бал; 
– пасивна робота – 0 балів.  
Виконання РГР:   
– творчо виконана робота – 18 балів;  
– роботу виконано в повному обсягу – 16…17 балів;  
– роботу виконано з непринциповою помилкою – 14…15 балів;  
– роботу виконано з помилкою – 12 … 13 балів;  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Виконання МКР:   
– творчо виконана робота – 14 балів;  
– роботу виконано в повному обсягу – 10…13 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 9 балів;  
– роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 0 балів.  
Відповіді під час проведення експрес‐опитувань на лекціях (максимум 20 балів): 
За  правильні  відповіді  під  час  експрес‐опитувань  –  2  бали  за  основне  питання,  1  бал  за 
додаткове питання.  
Штрафні та заохочувальні 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. 
Якщо  студент  виконав  умови  РСО  щодо  допуску  до  семестрового  контролю,  але  має 
підсумковий  рейтинг  менше  60  балів  або  хоче  підвищити  поточну  оцінку  він  виконує 
залікову  роботу.  При  цьому  здобувач  отримує  більшу  з  оцінок,  що  отримані  за 
результатами залікової контрольної роботи або за рейтингом. 
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 завдання, а також на додаткові питання: 95 … 100 
балів;  
–  вичерпні  відповіді  на  всі  питання  завдання  і  на  частину  додаткових  питань: 85‐94 
бали;  
– принципово вірні відповіді на всі питання завдання: 80‐84 бали;  
– є всі відповіді, деякі відповіді неповні: 71‐79 балів;  
– є всі відповіді але є  помилки, які виправлено за додатковими питаннями: 66‐70 балів;  
– є помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань залікової роботи: 60‐
65 балів. 
– роботу не виконано або є грубі помилки – 0 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• можливе  зарахування  сертифікатів  проходження  літньої школи «Мехатроніка  в 

машинобудуванні» за 2 лабораторних роботи. 
• Рекомендована тематика завдань для самостійної роботи 
‐ Розробка електро‐гідросхеми принципової гідроприводу навантажувача; 
‐ Розробка  електро‐гідросхеми  принципової  пропорційного  циклового  гідроприводу 

токарного верстату; 
‐ Розробка електро‐гідросхеми принципової пропорційного гідроприводу вантажного 

ліфту з обмеженням швидкості і навантаження; 
‐ Розробка  електро‐гідросхеми  принципової  гідроприводу  маніпулятора  з 

переміщенням за не фіксованими позиціями; 
‐ Розробка електро‐гідросхеми принципової сервогідроприводу підйомника; 
‐ Розробка конструкції сервоциліндру; 
‐ Розробка конструкції 4/3 сервоклапану непрямої дії. 

Робочу  програму  навчальної  дисципліни  (силабус):  Гідропривод  з  пропорційним 
керуванням  

Складено:  

доцентом  кафедри  ПГМ,  кандидатом  технічних  наук,  доцентом  Ганпанцуровою  Оксаною 
Сергіївною 

доцентом  кафедри  ПГМ,  кандидатом  технічних  наук,  доцентом  Левченком  Олегом 
Васильовичем 

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Губаревим Олександром 
Павловичем 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № _17_ від _14.06.2022) 

Погоджено Методичною комісією факультету4 (Протокол №10 від 30.06.2022)  

 

                                                            
4 Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін. 



67 
 

Освітній компонент ПО 8 

 

Кафедра прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
ДИСЕРТАЦІЇ‐1. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) 

Галузь знань  13 Механічна інженерія 
Спеціальність  131 Прикладна механіка 
Освітня програма  Автоматизовані та роботизовані механічні системи 
Статус дисципліни  Обов’язкова (нормативна) 
Форма навчання  очна(денна)/дистанційна/змішана 
Рік підготовки, семестр  1 курс, викладається в осінньому, весняному семестрі  
Обсяг дисципліни  2 кредити ЄКТС 
Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Залік / Поточний контроль на практичних заняттях 

Розклад занять  http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 
Лекції 9 годин, практичні заняттяі 18 годин (0,5 годин лекцій та 1 година 
практичних занять на тиждень) 

Мова викладання  Українська 
Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент, Нєженцев Олексій Борисович, 
nezhentsev007@gmail.com 
Практичні заняття: 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 
Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 
Сучасний  етап  науково‐технічного  розвитку  суспільства  висуває  високі  вимоги  до  творчого 

потенціалу  фахівців,  що  передбачає  володіння  новими  науковими  методами,  вміння 
орієнтуватися  в  потоці  наукової  інформації,  знаходити  найраціональніші  конструкторські, 
технологічні  та  організаційні  рішення.  Перед  випускниками  магістратури  за  спеціальністю  131 
Прикладна  механіка  постануть  завдання,  які  вимагатимуть,  окрім  фахової  кваліфікації,  знання 
методів  опрацювання  результатів  спостережень,  планування  експериментів,  математичних 
методів  моделювання  та  оптимізації  процесів  дослідження.  Отже,  сучасний  фахівець  повинен 
мати  не  тільки  глибоку  професійну  підготовку,  а  й  певний  обсяг  знань  у  галузі  наукових 
досліджень,  що  передбачає  засвоєння  методологічних  засад  наукової  праці,  уміння  збирати  і 
опрацьовувати  інформацію,  розробляти  програми  наукових  досліджень,  аналізувати  одержані 
результати та оформляти їх у вигляді наукового звіту. 

Навчальна  дисципліна  «Наукова  робота  за  темою  магістерської  дисертації‐1.  Основи 
наукових досліджень» належить до нормативних і спрямована на поглиблення у студентів знань 
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щодо  специфіки  наукових  досліджень,  вивчення  термінології  та  методології  сучасної  науки, 
застосування отриманих знань на практиці в освітньому та дослідницькому процесах. Дисципліна 
орієнтує  на  вибір  методів  та  інструментарію  наукових  досліджень,  дотримання  принципів 
академічної доброчесності. 

Предмет  навчальної  дисципліни:  методологічні  основи  наукових  досліджень;  методи 
теоретичних  і  експериментальних  досліджень;  методи  планування,  обробки  і  оформлення 
результатів наукових досліджень; планування експерименту при пошуку екстремальної області. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: 

1. вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
2. ознайомитись з теоретичними засадами науково‐дослідної діяльності;  
3. опанувати  методичні  рекомендації  щодо  виконання  конкретних  видів  наукових  та 

навчально‐дослідних робіт; 
4. оволодіти  основними  положеннями  раціональної  організації  експериментальних 

досліджень; 
5. планувати і проводити багатофакторні експерименти; 
6. формувати гіпотези щодо виду математичної моделі досліджуваного об’єкту; 
7. аналізувати домінуючі фактори, їх взаємовпливи та взаємозв’язки; 
8. будувати плани натурних та комп’ютерних експериментів; 
9. проводити  вимірювання  та  статистичну  обробку  результатів  експериментальних 

досліджень; 
10. оцінювати значимість і перспективи використання результатів досліджень; 
11. розробляти рекомендації щодо практичного використання отриманих результатів; 
12. спілкуватися  з  представниками  інших  професійних  груп  різного  рівня  (зокрема  з 

експертами з інших галузей знань); 
13. зрозуміло  і  недвозначно  доносити  власні  висновки,  знання  та  пояснення  до  фахівців  і 

нефахівців, зокрема і в процесі викладацької діяльності, а також розуміти роботу інших, давати і 
отримувати чіткі інструкції. 

Згідно  з  вимогами  освітньо‐професійної  програми  студенти  після  засвоєння  навчальної 
дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання (компетентності): 

знання:  принципів  планування  та  організації  наукового  і  промислового  експерименту;  методів 
планування  експерименту  при  пошуку  оптимальних  умов;  методів  і  алгоритмів  планування 
вимірювань та випробувань, а також обробки їх результатів і оцінки їх якості; 

уміння:  виявляти,  ставити  та  вирішувати  проблеми;  спілкуватися  з  представниками  інших 
професійних груп різного рівня (зокрема з експертами з інших галузей знань); виконувати обробку 
результатів експерименту; визначати необхідну кількість повторних вимірювань для отримання 
результатів  із  заданою  точністю;  виділяти  домінуючі  фактори  серед  всіх  інших  факторів  за 
ступенем  їх  впливу  на  вихідну  величину;  формувати  узагальнений  параметр  оптимізації,  за 
допомогою  узагальненої  функції  бажаності;  визначати  оцінки  коефіцієнтів  рівняння  регресії; 
перевіряти  статистичну  значущість  оцінок  коефіцієнтів  регресії  та  адекватність 
математичної моделі; зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення до 
фахівців і нефахівців, зокрема і в процесі викладацької діяльності, а також розуміти роботу інших, 
давати і отримувати чіткі інструкції; 

досвід:  визначення  необхідної  кількості  повторних  вимірювань;  виділення  домінуючих  факторів 
серед  всіх  інших факторів  за  ступенем  їх  впливу на  вихідну  величину; формування  узагальненого 
параметру  оптимізації  за  допомогою  узагальненої  функції  бажаності;  визначення  оцінок 
коефіцієнтів рівняння регресії; перевірки статистичної значущості оцінок коефіцієнтів регресії та 
адекватності математичної моделі. 
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Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурнологічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Необхідне  попереднє  успішне  оволодіння  знаннями  та  уміннями,  набутими  при  вивченні 
дисциплін: «Вища математика», «Загальна фізика», «Теоретична механіка», «Теорія механізмів  і 
машин», «Деталі машин і основи конструювання», «Основи математичного моделювання фізично 
різнорідних  систем»,  «Дискретні  системи  керування  виконавчими  пристроями»,  «Основи 
промислового електроприводу». 

Результати  вивчення  дисципліни  «Наукова  робота  за  темою  магістерської  дисертації‐1. 
Основи наукових досліджень» є необхідними для подальшого вивчення дисциплін: «Наукова робота 
за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково‐дослідна робота за темою магістерської 
дисертації»,  «Динаміка  підйомно‐транспортних  машин»,  «Переддипломна  практика»,  а  також 
виконання  випускної  магістерської  дисертації  за  освітньою  програмою  «Автоматизовані  та 
роботизовані механічні системи». 

Зміст навчальної дисципліни  
Тема 1. Введення у предмет вивчення. Загальні відомості про наукові дослідження 
Тема 2. Параметри оптимізації 
Тема 3. Варійовані фактори 
Тема 4. Плани факторних експериментів 
Тема 5. Проведення експерименту та статистична обробка його результатів 
 

Навчальні матеріали та ресурси 
Базова література 
1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник / М.Т. Білуха. ‐ К.: АБУ, 2002. ‐ 480 с. 
2. Шейко  В.М.  Організація  та  методика  науково‐дослідницької  діяльності:  підручник  /  В.М. 

Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 7‐ме вид. – К.: Знання, 2010. – 295 с. 
3. Романчиков  В.І.  Основи  наукових  досліджень:  навч.  посібн.  /  В.І.  Романчиков  –  К.:  Центр 

учбової літератури, 2007. – 254 с. 
4. Корягін М.В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень: навч. посіб. 2‐ге вид. ‐ К.: Алерта, 2019. ‐ 

492 с. 
5. Важинський  С.Е., Щербак  Т.І. Методика та організація  наукових  досліджень:  навч.  посіб.  ‐ 

Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. ‐ 260 с. 

Додаткова література 
6. Свердан  М.М.  Основи  наукових  досліджень:  навч.  посiб.  /  М.М.  Свердан,  М.Р.  Свердан.  ‐ 

Чернівці: Рута, 2006. – 352 с. 
7. Основи наукових досліджень: навч.  посіб. /  за  заг.  ред.  Т.В.  Гончарук. —  Тернопіль, 2014. — 

272 с. 
8. Любич  О.Й.  Експериментальне  забезпечення  наукових  досліджень:  навчальний  посібник  / 

О.Й. Любич, А.Ф. Будник. – Суми: Вид‐во СумДУ, 2009. ‐ 186 с. 
9. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. ‐ Рівне: 

НУВГП, 2016. ‐ 151 с. 
10. Філіппенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспекти лекцій: посібник. – К.: Академвидав, 

2005. – 208 с. 
11. Гуторов  О.І.  Методологія  та  організація  наукових  досліджень  :  навч.  посібник  /  О.І. 

Гуторов; Харк. нац. аграр. ун‐т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2017. – 272 с. 
12. Конверський  А.Є.  Основи  методології  та  організації  наукових  досліджень.  ‐  К.:  Центр 

навчальної літератури, 2017. ‐ 350 с. 
13. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. − К.: Персонал, 2004. − 

215 с. 
14. П'ятницька‐Позднякова I.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посiб. для вузiв 

/ I.С. П'ятницька‐Позднякова. ‐ К.: Центр навч. л‐ри, 2003. – 116 с. 
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15. Макогон  Ю.В.  Основи  наукових  досліджень  /  Ю.В.  Макогон,  В.В.  Пилипенко.  −  Донецьк: 
Альфа‐прес, 2007. − 144 с. 

16. Закон  України  "Про  науку  і  науково‐технічну  діяльність"  №1977‐ХІІ  від  13.12.91  р.  // 
Нормативно‐правові  акти  про  науку  і  науково‐технічну  діяльність  у  вищих  навчальних  закладах 
України: у 2 кн. –Х.: Право, 2001. 

17. Основи  наукових  досліджень:  конспект лекцій  /  укладач А.В.  Булашенко. –  Суми:  Сумський 
державний університет, 2011. ‐ 92с. 

18. Теорія планування експерименту: навч. посіб. / В.П.Нечаєв, Т.М.Берідзе, В.В.Кононенко і ін.  – 
К.: Кондор, 2005. – 232 с. 

19. Основы научных исследований: Учебник для техн. вузов / Под ред В.И. Крутова, В.В. Попова. ‐ М.: 
Высш. шк., 1989. ‐ 399 с. 

20. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення 
/ В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е.І. Славенко. − К.: Лібра, 2004. − 344 с. 

 
Рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ. Додаткові джерела спрямовані на більш глибоке 
ознайомлення з методами організації, планування та проведення науково‐дослідних робіт. 
• Жодне  джерело  не  є  достатнім  для  опанування  дисципліни  без  виконання  залікових 
контрольних робіт та самостійного розв’язання типових задач з наукових досліджень. 
• 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 використанням. 

Навчальний контент 
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) 

1  Тема 1. Загальні відомості про наукові дослідження  
Лекція 1.  Вступ. Предмет і мета курсу. Наука і наукові дослідження. Основні поняття. 

Фундаментальні  і прикладні дослідження. Методологічні основи наукових 
досліджень.  Загальнонаукові  методи  дослідження.  Наукові  методи 
емпіричного  та  теоретичного  дослідження.  Загальне  уявлення  про 
планування  експериментів.  Пасивний  і  активний  експеримент.  Задачі 
оптимізації та задачі інтерполяції. 
Література: [1]; [8]; [17]; [19] 

2  Тема 2. Параметри оптимізації  
Лекція 2.  Параметри  оптимізації.  Вимоги  до  параметрів  оптимізації.  Узагальнений 

параметр  оптимізації.  Функція  бажаності.  Односторонні  та  двосторонні 
обмеження на параметри оптимізації. Узагальнена бажаність. 
Література: [8]; [18] 

3  Тема 3. Варійовані фактори 
Лекція 3.  Фактори.  Види  факторів,  склад  і  кількість  факторів.  Вимоги  до  факторів  і 

сукупності  факторів.  Залежність  обсягу  експериментів  від  числа  факторів. 
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Область  визначення  факторів.  Рівні  та  інтервали  варіювання  факторів. 
Методи  виділення  статистично  значимих  факторів  (методи  апріорного 
ранжирування, експериментальні методи вибору факторів). 
Література: [8]; [18] 

4  Тема 4. Плани факторних експериментів 
Лекція 4.  Вибір математичної моделі. Рівняння регресії і коефіцієнти регресії. 

Адекватність моделі та статистична значимість коефіцієнтів регресії. 
Плани  факторних  експериментів.  Повний  факторний  експеримент  (ПФЕ) 
типу  2k.  Ротатабельні,  ортогональні,  композиційні  плани.  D‐оптимальні 
плани.  Їх  властивості  та  раціональні  області  застосування.  Розрахунок 
коефіцієнтів  регресії.  Дробовий  факторний  експеримент  (ДФЕ)  типу  2k‐p. 
Визначальний  контраст  і  генеруюче  співвідношення.  Нерегулярні  репліки. 
Повний і дробовий факторний експеримент для багаторівневих факторів. 

Література: [8]; [18] 

5  Тема 5. Проведення експерименту та статистична обробка його результатів 

Лекція 5.  Проведення  експерименту  та  статистична  обробка  його  результатів. 
Розрахунок  коефіцієнтів  регресії  і  перевірка  їх  статистичної  значущості. 
Перевірка  гіпотези  про  адекватність  рівняння  регресії.  Рух  по  градієнту 
лінійного  рівняння.  Розрахунок  кроку  крутого  сходження  по  кожному 
фактору. Круте сходження по поверхні відгуку. 
Література: [8]; [18] 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Метою  практичних  занять  з  курсу  «Наукова  робота  за  темою  магістерської  дисертації‐1. 
Основи  наукових  досліджень»  є  закріплення  у  студентів  знань  та  формування  навичок  з 
визначення та дослідження: 
‐ визначення необхідного числа повторних вимірювань для отримання результатів експерименту 
із заданою точністю; 
‐ визначення домінуючих факторів; 
‐ побудова математичної моделі параметра оптимізації; 
‐  визначення  коефіцієнтів  рівняння  регресії,  перевірка  їх  статистичної  значущості,  перевірка 
адекватності отриманого рівняння регресії; 
‐ рішення оптимізаційної задачі з використанням повного факторного експерименту; 
‐ рішення оптимізаційної задачі з використанням дробового факторного експерименту. 
 

№ 
з/п  Назва практичного заняття (комп’ютерного практикуму) 

Кількість ауд. 
годин 

1.  Практичне  заняття 1.  Визначення  необхідного  числа  повторних  вимірювань для 
отримання результатів експерименту із заданою точністю. 

2 

2.  Практичне  заняття  2.  Визначення  домінуючих  факторів  методом  апріорного 
ранжирування (методом експертних оцінок) 

2 

3.  Практичне  заняття  3.  Побудова  параметра  оптимізації,  за  допомогою 
узагальненої функції бажаності 

2 
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4.  Практичне заняття 4. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії першого порядку, 
перевірка  їх  статистичної  значущості,  перевірка  адекватності  отриманого 
рівняння регресії 

2 

5.  Практичне  заняття  5.  Рішення  оптимізаційної  задачі  з  використанням  повного 
факторного експерименту типу 2k 

4 

6.  Практичне заняття 6. Рішення оптимізаційної задачі з використанням дробового 
факторного експерименту типу 2k‐p 

4 

7.  Практичне  заняття  7.  Розгляд  правил  оформлення  науково‐технічної 
документації відповідно до ДСТУ 3008‐95. 

2 

Самостійна робота студента 
Метою  самостійної  роботи  є  засвоєння  наданих  на  лекціях  теоретичних  матеріалів,  для 

підготовки до практичних занять, до модульних контрольних робот та розв’язання задач. 
Поточний  контроль  самостійної  роботи  студентів  проводиться  у  вигляді  опитування  та 

контрольних завдань, що проводяться у період проведення практичних занять. 
 

Політика та контроль 
Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 
‐ основними засобами діагностики успішності навчання є поточний контроль на практичних 
заняттях,  дві  модульних  контрольних  роботи  та  письмовий  «залік»,  який  містить 
теоретичні та практичні завдання. 

�  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.  

�  правила  поведінки  на  заняттях:  студент має можливість  отримувати  бали  за  відповідні 
види  навчальної  активності  на  лекціях  і  практичних  заняттях,  передбачених  РСО 
дисципліни; 

� використання засобів пошуку інформації в інтернеті; 
‐  політика  дедлайнів  полягає  в  завчасному  виконанні  всіх  поточних  практичних  робіт  та 
виконання всіх контрольних робіт до початку залікової сесії; 

� 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, 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  соцмережах  тощо)  необхідно  дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм. 

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, перевірка 5 поточних 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  поточні 

контрольні роботи на усіх практичних заняттях, семестровий рейтинг не менше 25 балів. 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
‐  відвідування  практичних  занять,  виконання  та  захист  поточних  контрольних  робіт  на 

практичних заняттях – від 25 до 50 балів; 
‐ відповідь на заліку ‐ до 50 балів. 
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СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ (ВАГОВИХ) БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

8.1. Залікова практична робота (r1) 
Необхідною  умовою допуску до  залікової  практичної  роботи  є  відпрацювання 100%  поточних 

контрольних робіт. Ваговий бал однієї контрольної роботи становить від 5 до 10 балів (табл. 1). 
Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи: r1 = 5кон.роб. х 10 балів = 50 балів. 

Максимальна кількість штрафних балів мінус 2 бали, або заохочувальних +2 бали за всі поточні 
практичні  заняття.  Бали  додаються  за  оригінальні  рішення.  Бали  втрачаються  за  некоректну 
поведінку на заняттях та запозичення чужих рішень. 

 
8.2. Поточна контрольна робота (r4) 
Ваговий бал за одну поточну контрольну роботу становить до 10 балів. 
 

Рейтингові бали за одну поточну контрольну роботу       Таблиця 1 

Бали  Критерій оцінювання 

10  Рішення правильне, зауважень до рішення поточної контрольної роботи немає

8  Рішення в цілому правильне, але є несуттєві зауваження до поточної контрольної роботи

5  Хід рішення правильний, але є помилки

0  Поточна контрольна робота не вирішена

 
8.3. Штрафні та заохочувальні бали 
Загальний рейтинг  з дисципліни включає штрафні та заохочувальні бали  (табл. 2).  Загальна 

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

 
Штрафні та заохочувальні бали       Таблиця 2 

Дія  Бали 

Відсутність на практичному занятті без поважної причини  мінус 0,2 бали 

(але в сумі не більш ніж мінус 2) 

Не  своєчасне  відпрацювання  поточної  контрольної  роботи
(термін виконання роботи ‐ два тижні). 

мінус 0,5 балу 

(але в сумі не більш ніж мінус 1) 

Оригінальне  рішення  за  завданням  поточної  контрольної 
роботи 

плюс 2 бали 

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

атестації студент повинен мати сумарно не менше ніж 3х5,0=15 балів. 
На 14‐й тиждень навчання (друга атестація.  
Для  отримання  «задовільно»  з  другої  рубіжної  атестації  студент також  повинен  мати  не 

менше ніж 5х5,0=25 балів.  
Всього, перед заліковим тижнем, студент повинен мати щонайменше: 25 балів. 
 
8.5. Критерії  оцінювання заліку. 
Залік  складається  з  двох  теоретичних  питань  та  практичного  завдання.  Вага  кожного 

теоретичного питання від 5  до 10  балів,  практичного  завдання від 15  до 30  балів  Таким чином, 
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кількість балів за відповідь на заліку може становити від (5 + 5) +15 = 25 балів до (10 + 10) +30 = 50 
балів (табл. 3, 4). 

Критерій  оцінювання  відповіді  на  заліку  визначається  як  сума  якості  відповідей  на  кожне 
запитання і рішення практичного завдання (за табл. 3 і 4). 

 

Кількість балів за одне теоретичне питання на заліку    Таблиця 3 

Бали  Критерій оцінювання 

10,0 
Відмінна відповідь (не менше 95% інформації), можливі несуттєві зауваження до рисунків 
(схем, графіків) 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 вона відсутня 
 

Кількість балів за практичне завдання на заліку      Таблиця 4 

Бали  Критерій оцінювання 
30,0  Рішення повністю відповідає завданню, можливі несуттєві зауваження до схем або 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 в основному відповідає завданню, можливі зауваження до схем та графіків, неточності 
у відповідях 

0,0  Рішення не відповідає завданню або відсутнє 
 

8.6. 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 ‐ 4). 

Rc = від 25 балів до 50 балів. 

відповідь на заліку RE шкали дорівнює до RE = 50 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає RD = Rc + RE = 50 + 50= 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 
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Не виконані умови допуску  Не допущено 

Необхідною  умовою  допуску  до  заліку  є  виконання  5‐ти  поточних  контрольних  робіт, 
виконання 100% поточних практичних робіт, 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 не менш RC = 0,5х50 = 25 балів, 
допускаються до заліку. 

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• перелік питань, які виносяться на семестровий контроль; 
• 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 
 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № _17_ від _14.06.2022) 

Погоджено Методичною комісією факультету5 (Протокол №10 від 30.06.2022)  

                                                            
5 Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін. 
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Освітній компонент ПО 9 

 

Кафедра  Прикладної 
гідроаеромеханіки  і 
механотроніки 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Галузь знань  13 Механічна інженерія 

Спеціальність  131 Прикладна механіка 

Освітня програма  Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни  Нормативна  

Форма навчання  очна (денна) 

Рік підготовки, семестр  2 курс, осінній семестр 

Обсяг дисципліни  14 кредитів ЄКТС, 420 год. 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Залік 

Розклад занять  Згідно наказу 

Мова викладання  Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

к.т.н., старший викладач Костюк Дмитро Вікторович. 

Розміщення курсу  Кампус "КПІ ім. Ігоря Сікорського"  http://login.kpi.ua/ 

Програма навчальної дисципліни 

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

Переддипломна  практика  є  нормативним  та  заключним  освітнім  компонентом 
практичної підготовки здобувачів, дозволяє поглибити та закріпити теоретичні знання з усіх 
дисциплін  навчального  процесу  для  підготовки  магістрів  за  освітньою  програмою 
«Автоматизовані та роботизовані механічні системи»  

Метою  переддипломної  практики  є  застосування,  узагальнення  і  закріплення 
отриманих в Університеті  знань в практичній діяльності, оволодіння професійним досвідом 
та навичками  самостійної  трудової  діяльності  в  умовах підприємства,  установи,  організації; 
оволодіння  сучасними методами,  формами  організації  праці,  знаряддями  праці  в  галузі  їх 
майбутньої спеціальності. 
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Задачею  переддипломної  практики  є  формування  і  підтвердження  у  здобувачів 
вищої освіти здатностей (компетентностей):  

Загальні компетентності 

ЗК 4  Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК 5  Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших  професійних  груп  різного  рівня  (з 
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

Фахові компетентності 

ФК 3  Здатність  до  самостійної  роботи  і  ефективного функціонування  в  якості  керівника 
групи. 

ФК 4   Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення 
до фахівців і нефахівців, зокрема і в процесі викладацької діяльності. 

ФК 6  Об’єкт  детально.  Здатність  використовувати  базові  уявлення  про  різноманітність 
технічних  рішень  та  функцій  механічних,  електромеханічних,  гідравлічних  та 
пневматичних виконавчих пристроїв, пристроїв контролю  і керування, що входять 
до  складу  автоматизованих  і  роботизованих  механічних  систем  з  адаптивними 
алгоритмами функціонування і керування 

ФК 11  Інновації. Здатність до інноваційної діяльності шляхом створення новітніх розробок 
мехатронних,  гідравлічних,  пневматичних  і  робототехнічних  систем  і  їх  елементів. 
Здатність  використовувати  вимоги  міжнародних  стандартів  і  сучасних  методів 
управління  для  розробки  і  впровадження  інноваційної  техніки  та  підвищення 
ефективності виробництва 

ФК 12  Ефективність.  Здатність  оцінювати  ефективність  автоматизованих  і  роботизованих 
механічних систем та  їх складових з механічними, гідравлічними і пневматичними 
компонентами з використанням комплексних критеріїв та сучасних методів 

Після  проходження  переддипломної  практики  здобувачі  вищої  освіти  мають 
продемонструвати такі програмні результати навчання: 

РН 5   Самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного характеру, аргументувати і 
захищати отримані результати та прийняті рішення  

РН 10   Вести  пошук  необхідної  інформацію  в  науково‐технічній  літературі,  електронних 
базах та інших джерелах, засвоювати, оцінювати та аналізувати цю інформацію. 

РН 12  Виконувати конструювання, проектування, моделювання та дослідження пристроїв, 
механізмів,  автоматизованих  механічних  систем  на  стадії  проектування  з 
використанням сучасних комп’ютерних систем. 

РН 14  Розробляти робочі проекти і конструкторську документацію, системи та алгоритми 
керування до сучасних мехатронних систем згідно вимог нормативних документів, 
зокрема, інноваційні технічні рішення. 

РН 15  Комплектувати, монтувати, налагоджувати та вводити в експлуатацію мехатронні та 
роботизовані механічні системи з механо‐гідро‐пневмо‐електричними пристроями 
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та  складними  алгоритмами  керування  і  функціонування,  перевіряти  відповідність 
системи управління якістю вимогам міжнародних стандартів. 

РН 17  Розробляти  робочі  проекти  і  конструкторську  документацію  до  виконавчих, 
керуючих,  контролюючих  і  допоміжних  пристроїв  автоматизованих  та 
роботизованих  систем  та  агрегатів  систем  гідропневмоавтоматики  згідно  вимог 
нормативних документів, зокрема, оптимізовані та інноваційні технічні рішення. 

Пререквізити  та  місце  дисципліни  (місце  в  структурнологічній 
схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

Переддипломна практика базується на попередньо отриманих знаннях студентів з усіх 
навчальних дисциплін та практик. 

У  свою  чергу  переддипломна  практика  є  основою  для  роботи  над  магістерською 
дисертацією.  

Зміст навчальної дисципліни  

Переддипломна  практика  проводиться  у  навчально‐виробничих  та  наукових 
підрозділах  вищих  навчальних  закладів,  дослідних  підприємствах,  організаціях,  установах, 
які мають необхідні обладнання і досвід. 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим 
навчальним планом наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань 

Семестр  Всього 
Розподіл за семестрами та видами занять

МКР  РГР  Залік 
Лек.  Прак. Лаб. СРС

3  420  –  – – 420 –  –  +

Всього  420  –  – – 420 –  –  +

Бази практики 

Переддипломна  практика  проводиться  на  підприємствах,  установах,  організаціях 
різних  видів  економічної  діяльності,  форм  власності  в  Україні,  які  відповідають  умовам 
програми  практики,  а  також  структурних  підрозділах  Університету,  які  мають  необхідне 
обладнання, за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі програм практик. 

За  наявності  вакантних  місць  здобувачі  вищої  освіти  Університету  можуть  бути 
зараховані  на штатні  посади,  якщо  робота  на  них  відповідає  вимогам  програми  практики. 
При  цьому  не  менше  50  відсотків  часу  відводиться  на  загально‐професійну  підготовку  за 
програмою практики. 

Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчальних підрозділів на основі 
прямих  договорів  із  підприємствами,  установами,  організаціями,  а  також  договорів  про 
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партнерство та співробітництво незалежно від організаційно‐правових форм і форм власності 
підприємства, установи, організації. 

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом кафедри, 
обирати  базу  практики  і  пропонувати  її  для  використання  за  умови  її  повної  відповідності 
вимогам програм практики. 

Організація практики 

Для  керівництва  практикою  призначаються  керівники  практики  від  кафедр 
Університету  та  від  підприємства.  Керівник  практики  від  кафедри  здійснює  загальне 
керівництво  практикою,  контролює  виконання  робочої  програми  практики,  здійснює 
контроль  за  відвідуванням  практики,  спільно  з  керівником  практики  від  підприємства 
приймає залік з практики. 

Кожний  здобувач  отримує  індивідуальне  завдання  на  практику  який  є  основою  для 
проходження практики та заноситься керівником практики в щоденник. 

На підприємстві  здобувач перебуває 5 днів у  тиждень, використовуючи частину часу 
для  самостійної  роботи  з  матеріалами  практики  (робота  з  літературою),  для  оформлення 
звіту  і  напрацювання  матеріалів  для  виконання  магістерської  дисертації.  За  матеріалами 
практики студенти складають звіт з практики і виконаного індивідуального завдання. 

Керівник  практики  від  підприємства,  установи,  організації  забезпечує  проходження 
здобувачем  вищої  освіти  інструктажу  з  техніки  безпеки  та  ознайомлення  з  Правилами 
внутрішнього розпорядку підприємства, установи, організації здійснює керівництво роботою 
здобувача вищої освіти безпосередньо на робочому місці, контролює виконання здобувачем 
вищої освіти конкретних індивідуальних завдань календарного графіку, забезпечує допомогу 
у  зібранні необхідних матеріалів для  звіту,  оцінює  якість  роботи  кожного  здобувачів  вищої 
освіти під час проходження практики. 

Керівник  практики  від  Університету  разом  із  керівництвом  підприємства,  складає 
графік  проходження  студентом  практики,  який  є  обов'язковим для  студента  та  наведено  в 
таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Календарний план переддипломної практики 

№  Зміст  Термін виконання

1.  Прибуття студента на практику, оформлення і отримання 
перепусток 

згідно наказу по 
університету 

2.  Проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці перші дні практики

3.  Проведення екскурсій по підприємству, ознайомлення з 
місцем роботи 

перший тиждень практики 

4.  Проведення екскурсій по підприємству  протягом терміну практики

5.  Виконання програми практики та індивідуального завдання  
(з щотижневою перевіркою) 

з другого по п’ятий 
тиждень практики 



80 
 

6.  Оформлення щоденника з практики протягом терміну практики

7.  Оформлення звіту з практики  останній тиждень практики

8.  Здача перепустки  останній день практики

9.  Складання заліку з практики  за графіком навчального 
процесу 

Після  закінчення  терміну  практики  студенти  звітують  про  виконання  програми  та 
індивідуального  завдання.  Загальна  форма  звітності  студента  за  практику  ‐  це  подання 
письмового звіту і щоденника з практики, підписаного і оціненого безпосередньо керівником 
від бази практики. 

Керівник практики від Університету повинен: 

– оформити журнал виходу на практику, а також провести інструктаж з техніки безпеки, 
якщо здобувачі вищої освіти проходять практику на кафедрах університету; 

– виписати  направлення  на  практику  на  підприємство,  установу,  організацію  для 
здобувача вищої освіти або групи здобувачів вищої освіти; 

– видати здобувачам вищої освіти щоденники з індивідуальним завданням.  
– забезпечити  вчасне  прибуття  здобувачів  вищої  освіти  до  місць  практики  та 

контролювати проходження практики; 
– систематично, не рідше одного разу в тиждень, консультувати та контролювати етапи 

виконання індивідуального завдання; 
– допомагати  керівнику  практики  від  підприємства  при  складанні  характеристики 

кожного здобувача вищої освіти; 
– брати участь у прийняті заліків з практики; 
– передбачити  (при  необхідності)  можливість  дистанційного  керування  практикою 

відповідно до розроблених методичних рекомендацій. 

Здобувачів вищої освіти Університету при проходженні практики зобов’язані: 

– до початку практики отримати від керівника практики від Університету направлення, 
методичні  матеріали  (методичні  вказівки,  програму,  щоденник,  індивідуальне 
завдання) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

– своєчасно прибути на базу практики; 
– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою практики 

та вказівками її керівників; 
– вивчити  і  суворо дотримуватись правил охорони праці,  техніки безпеки,  виробничої 

санітарії та внутрішнього розпорядку; 
– нести відповідальність за виконану роботу; 
– своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики. 

Організація практики в дистанційному режимі 

Практика,  яка  передбачає  її  проходження  на  базі  підприємств,  установ  або 
організацій,  може  бути  проведена  дистанційно  або  безпосередньо  на  території 
підприємства,  організації  або  установи  за  заявою повнолітнього  здобувача  за  умови,  якщо 
база практики розташована максимально наближено до місця його проживання. 
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Індивідуальне завдання 

З метою більш глибокого вивчення особливостей процесів, роботи устаткування, 
кожному здобувачу видається індивідуальне завдання. Виконання індивідуального завдання 
активізує діяльність здобувачів і робить проходження практики більш конкретним і 
цілеспрямованим.  

Тема індивідуального завдання формулюється керівником від університету та 
підприємства перед початком практики або після закріплення здобувачів на робочих місцях 
підприємства. 

Зміст  індивідуального  завдання  повинен  узгоджуватися  з  тематикою  магістерської 
дисертаційної  роботи  та  відповідати  як  завданням  освітнього  процесу,  так  і  потребам 
виробництва, враховувати можливості та пропозиції підприємства, організації, установи.  

Результати виконання індивідуального завдання відображають у звіті з практики. 
Матеріали, отримані здобувачами під час виконання індивідуального завдання у подальшому 
використовуються для виконання магістерської дисертації. 

Індивідуальне завдання може носити характер літературного огляду з теоретичних 
питань, містити опис раніше виконаних у даному напрямку робіт, може бути присвячено 
опису результатів досліджень, вимірювань, виконаних на практиці самим студентом, їхньому 
аналізу або результатам проектно-пошукових розрахунків, виконаних студентом за завданням 
підприємства. Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, в 
подальшому використовуються для виконання магістерської дисертації або для інших цілей 
по узгодженню з кафедрою та базою практики. 

Теоретичні заняття та екскурсії під час практики 

Для більш ефективного виконання програми практики, керівники від університету і 
підприємства спільно допомагають організовувати лекції, семінари, бесіди, екскурсії, які 
сприятимуть поглибленню теоретичної та практичної підготовки студентів. Для проведення 
таких занять необхідно залучати найбільш кваліфікованих вчених і співробітників бази 
практики. 

На початку практики керівництво підприємства разом із керівником практики 
організовує ряд екскурсій по цехах і підрозділам підприємства. У період екскурсій студенти 
ознайомляться з роботою підрозділів що забезпечують не виробничу діяльність підприємства. 

У період проходження практики для студентів організовуються теоретичні заняття на 
яких фахівці підприємства знайомлять студентів з особливостями технології виготовлення 
виробів та інструментів, із питаннями експлуатації інструмента. Особлива увага варто 
звернути на вивчення методик проектування, розрахунку інструмента. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1.  Положення  про  організацію  освітнього  процесу  в  КПІ  ім.Ігоря  Сікорського:  затверджено 
наказом  Ректора,  НАКАЗ №  7‐124  від  20.07.2020.  [електроний  ресурс]  .  ‐  Режим  доступу  ‐ 
https://document.kpi.ua/regulations . ‐ Назва з екрану.‐ Мова укр. 

2.  Положення  про  порядок  проведення  практики  здобувачів  вищої  освіти  Національного 
технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського» 
затверджено наказом Ректора, НАКАЗ № 7/172 від 24.09.2020. [електроний ресурс] . ‐ Режим 
доступу ‐ https://document.kpi.ua/files/2020_7‐172.pdf. ‐ Назва з екрану.‐ Мова укр. 
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3.  Методичні  рекомендації  з  питань  організації  практики  студентів  та  складання  робочих 
програм практики Національного  технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут  імені  Ігоря Сікорського»  [Текст] / Уклад.: Н. М. Лапенко,  І.Л. Співак,  І.В. Федоренко, 
О.М. Шаповалова; за заг. ред. П.М. Яблонського. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 29 с. 

Додаткова література 

1.  Яхно  О.М.  та  інш.  Прикладна  гідроаеромеханіка  і  мехатроніка  /  Під  ред.  Яхна  О.М..‐ 
Вінниця: ВНТУ , 2019.‐  711 с. 

2.  Струтинський  С.В.  Просторові  системи  приводів:  Монографія  /  ав.  Струтинський  С.В., 
Гуржій А.А. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 492 с. 

3.  П.О.  Киричок,  С.В.  Струтинський,  В.Г.  Олійник.  Спеціальні  методи  наукових  досліджень: 
підручник П.О. Киричок, С.В. Струтинський, В.Г. Олійник – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. 
– 594 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.  Електромеханічні  системи  автоматичного  керування  та  електроприводи:  Навч. 
посібник/ М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський, В. Б. Клепіков та ін.; За ред. М. Г. Поповича, О. Ю. 
Лозинського. – К.: Либідь, 2005. – 680 с 

6.  Моделювння  електромеханічних  систем:  Підручник  /  Чорний  О.П.,  Луговой  А.В., 
Д.Й.Родькін, Сисюк Г.Ю., Садовой О.В.– Кременчук, 2001. – 410 с. 

7.  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. 

Інформаційні ресурси 

 Кампус "КПІ ім. Ігоря Сікорського". – URL:  http://login.kpi.ua/ 
 Науково‐технічна бібліотека НТУУ  "КПІ ім. Ігоря Сікорського". – URL:  
http://library.kpi.ua/ 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього 
компонента) 

Індивідуальне завдання 

З метою більш глибокого вивчення особливостей процесів, роботи устаткування, 
кожному здобувачу видається індивідуальне завдання. Виконання індивідуального завдання 
активізує діяльність здобувачів і робить проходження практики більш конкретним і 
цілеспрямованим.  
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Тема індивідуального завдання формулюється керівником від університету та 
підприємства перед початком практики або після закріплення здобувачів на робочих місцях 
підприємства. 

Зміст  індивідуального  завдання  повинен  узгоджуватися  з  тематикою  магістерської 
дисертаційної  роботи  та  відповідати  як  завданням  освітнього  процесу,  так  і  потребам 
виробництва, враховувати можливості та пропозиції підприємства, організації, установи.  

Результати виконання індивідуального завдання відображають у звіті з практики. 
Матеріали, отримані здобувачами під час виконання індивідуального завдання у подальшому 
використовуються для виконання магістерської дисертації. 

Індивідуальне завдання може носити характер літературного огляду з теоретичних 
питань, містити опис раніше виконаних у даному напрямку робіт, може бути присвячено 
опису результатів досліджень, вимірювань, виконаних на практиці самим студентом, їхньому 
аналізу або результатам проектно-пошукових розрахунків, виконаних студентом за завданням 
підприємства. Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, в 
подальшому використовуються для виконання магістерської дисертації або для інших цілей 
по узгодженню з кафедрою та базою практики. 

У період проходження практики студент веде запис в щоденник по практиці, а також 
збирає  інформацію  в  звіт  з  практики.  Після  закінчення  практики  керівник  практики  від 
підприємства виставляє оцінку за практику, складає рецензію на студента про проходження 
практики  та  підписує  звіт.  Звіт  завіряється  печаткою  відділу  кадрів  або  відділу  підготовки 
фахівців. Завірений звіт по закінченню практики здається керівникові практики від інституту, 
який виставляє остаточну оцінку. 

Магістр  повинен  засвоїти:    методи  дослідження  й  проведення  експериментальних 
робіт;    правила  експлуатації  дослідницького  устаткування,  методи  аналізу  та  обробки 
експериментальних  даних;    фізичні  й  математичні  моделі  процесів  і  явищ  щодо 
досліджуваного  об’єкта;    інформаційні  технології  в  наукових  дослідженнях,  програмні 
продукти щодо професійної сфери;  вимоги до оформлення науково‐технічної документації та 
дипломної роботи. 

Самостійна робота студента 

Години,  відведені  на  самостійну  роботу  студента,  призначені  для  опанування 
індивідуального завдання на переддипломну практику, зокрема, підготовка звіту з практики 
та щоденника практики. 

Загальна  форма  звітності  студента  за  практику  ‐  це  подання  письмового  звіту  і 
щоденника практики, які підписані і оцінені безпосередньо керівником від бази практики. 

Під  час  проходження  переддипломної  практики  студент  зобов’язаний  вести 
щоденник  практики,  з  вимогами  і  правилами  ведення  якого  його  ознайомлює  керівник 
практики.  

Вимоги до звіту 

На  основі  зібраного  матеріалу  і  набутого  виробничого  досвіду  студенти  складають 
письмовий звіт, який оформляють систематично, в міру проходження практики. 

Звіт з практики має містити: 

– титульний  аркуш  з  оцінкою  керівника  практики  від  підприємства  та  печаткою 
підприємства; 
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– вступ,  в якому повинні бути висвітлені питання проблематики досліджень поведінки 
інструмента чи процесу; 

– зміст; 
– основні  результати  практики  –  повинні  відображати  результати  виконання 

індивідуального завдання здобувачу вищої освіти на практику, наприклад: 
− загальні відомості про наукову проблему, яку розв’язує здобувачу вищої освіти; 
− результат бібліографічних досліджень і патентного пошуку;  
− опис  програмного  забезпечення,  алгоритмів  оброблення  результатів 

досліджень, результати математичного моделювання;  
− конструкторську частину за темою індивідуального завдання; 
− технологічну частину за темою індивідуального завдання; 
− матеріали  статей,  які  планують  опублікувати;  матеріали  щодо  оформлення 

заявки на винахід; 
– заключна частина, яка повинна містити висновки по суті досліджень; 
– висновки і пропозиції; 
– список використаної літератури; 
– додатки (за потреби). 

Звіт  з  практики  оформлюють  згідно  вимог  ДСТУ  3008  «Інформація  та  документація. 
Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання». 

Звіт  оформлюють,  використовуючи  текстовий  редактор  Microsoft Word,  на  одному 
боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), відповідно до вимог: 

− шрифт – Times New Roman чорного кольору прямого накреслення; 
− кегель – 14 типографських пунктів; 
− міжрядковий інтервал – 1,5; 
− абзацний відступ – 1,25 см; 
− вирівнювання основного тексту – по ширині  

Мову  звіту  з  практики  визначено  у  статті  21  Закону  України  «Про  засади  державної 
мовної політики», а саме державною мовою. 

Звіт з практики друкують залишаючи поля таких розмірів: 

− ліве   – не менше ніж 25 мм;

− праве   – не менше ніж 10 мм;

− верхнє  – не менше ніж 20 мм;

− нижнє  – не менше ніж 20 мм;

Усі  рисунки,  написи,  формули  заповнюються  відповідно  до  вимог  ДСТУ  3008 
«Інформація  та  документація.  Звіти  у  сфері  науки  і  техніки.  Структура  та  правила 
оформлювання», або з врахуванням Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). 

Графічну  частину  звіту  з  практики  оформлюють  у  вигляді  креслеників  та  інших 
графічних матеріалів з дотриманням вимог ЄСКД (стандартів, що входять до єдиної системи 
конструкторської документації)  та ОСТ   на аркушах паперу формату А1  (594 x 841 мм) – А4 
(210х297 мм) за допомогою САПР, за вибором здобувача вищої освіти. 
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Оформлений  звіт  перевіряється  і  затверджується  керівниками  практики  від 
підприємства  та  від  Університету.  На  титульному  листі  має  бути  печатка  установи,  де 
відбувалась практика. 

Щоденник практики 

Щоденник  є  основним  документом  здобувача  вищої  освіти  під  час  проходження 
практики та водночас посвідченням відрядження на практику, журналом обліку роботи що 
виконує здобувач і містить розділи: 

− календарний план проходження практики з індивідуальним завданням; 
− зауваження  керівників  в  період  практики,  відгук  керівника  від  підприємства  про 

проходження практики здобувачем вищої освіти; 
− висновок  керівника  від  кафедри  про  практику  здобувача  вищої  освіти  із  заліковою 

оцінкою практики. 
Записи у щоденнику потрібно вести чітко, акуратно, чорнилом; один раз на тиждень 

необхідно  здавати  щоденник  на  перевірку  одному  з  керівників  практики.  У  відповідних 
розділах  щоденника  керівники  практики  записують  свої  зауваження,  дають  ділову 
характеристику на студента. 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять 

Відвідування бази практики студентами є обов’язковим, оскільки на них відбувається 
ознайомлення  теоретичними  матеріалами,  виконуються  практичні  завдання  згідно 
індивідуального  завдання  та  розвиваються  практичні  навички,  необхідні  для  виконання 
індивідуального  завдання.  Також  студенти  мають  можливість  проконсультуватися  з 
фахівцями бази практики по всіх питаннях не тільки індивідуального завдання. 

Правила захисту  

Кожен студент особисто здає залік з Переддипломної практики перед комісією. 

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. Детальніше: НАКАЗ №НОН/228/2022 ВІД 21.07.2022 "Про 
затвердження  нової  редакції  положення  про  апеляції  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського"  ‐ 
https://document.kpi.ua/2022_HOH‐228 

Академічна доброчесність  

Політика  та принципи академічної доброчесності  визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 
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Норми етичної поведінки  

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  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 
навчання (РСО) 

Поточний  контроль  проходження  переддипломної  практики  здійснює  керівник 
практики від університету (під час відкриття та при її завершенні) і керівник від підприємства. 
Основним документом, за яким здійснюється контроль проходження практики, є щоденник 
практики, який видається кафедрою із календарним планом проходження практики.  

Керівник  практики  від  підприємства  щотижня  перевіряє  щоденник  і  заносить  свої 
зауваження. Після закінчення терміну практики керівник від підприємства надає відгук про 
проходження  практики  студентом  і  оцінює  її  результати  диференційованою  оцінкою,  яку 
заносить у щоденник. 

Система  поточного  та  підсумкового  контролю  виконання  окремих  розділів  та  всієї 
програми практики студентів вимагає від них виконання установленого режиму праці,  часу 
початку  та  закінчення  роботи,  виконання  правил  ведення  поточних  записів  у  щоденнику, 
складання  підсумкового  звіту  з  практики,  виконання  графіку  розподілу  часу  в  період 
практики. 

Після  закінчення  терміну  практики  здобувачі  вищої  освіти  звітують  про  виконання 
програми та індивідуального завдання.  

Форма  звітності  за  практику  –  подання  письмового  звіту,  підписаного  і  оціненого 
безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, 
встановленими  Університетом,  подаються  на  рецензування  керівнику  практики  від 
Університету.  

Звіт  має  містити  відомості  про  виконання  здобувачем  вищої  освіти  усіх  розділів 
програми  практики  згідно  індивідуального  завдання,  висновки  і  пропозиції,  список 
використаної літератури тощо.  

Звіт  захищається  здобувачами  вищої  освіти  у  комісії,  призначеній  завідувачем 
кафедри.  До  складу  комісії  входять  викладачі‐керівники  практики  від  кафедри  та  (по 
можливості) керівник від бази практики. Комісія приймає залік у здобувача вищої освіти на 
базах практики в останні дні її проходження або в Університеті протягом перших десяти днів 
після закінчення практики. Звіт з практики зберігається на кафедрі три роки. 

Здобувач  вищої  освіти,  який  не  виконав  програму  практики  без  поважних  причин, 
може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених 
Університетом. Здобувач вищої освіти, який востаннє отримав негативну оцінку по практиці в 
комісії, відраховується з Університету. 

Результат заліку за практику вноситься в заліково‐екзаменаційну відомість і в залікову 
книжку  здобувача  вищої  освіти  за  підписом  голови  комісії  і  враховується  стипендіальною 
комісією  при  визначенні  розміру  стипендії  разом  з  його  оцінками  за  результатами 
підсумкового контролю. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а  загальні підсумки 
практики підводяться на засіданні Вченої ради навчального підрозділу не менше одного разу 
протягом навчального року. 
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Оцінювання результатів практики 

Перед початком переддипломної практики студенти ознайомлюються із рейтинговою 
системою оцінювання (РСО), яка побудована на основі Положення про систему оцінювання 
результатів навчання 
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologennia_RSO_2022.pdf 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 

− виконання індивідуального завдання практики  : 

− оформлення звіту і щоденника з практики  ; 

− заохочувальні та штрафні бали  ; 

− захист практики rЗ. 

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання практики (  ) 

Індивідуальне  завдання  практики  складається  з  декількох  розділів,  які  повинні  бути 
представлені  у  звіті  з  практики.  Рейтингові  бали  нараховуються  за  відповідність  звіту  темі 
індивідуального  завдання  і  повноту  його  розкриття  та  виставляються  керівником  практики 
від  підприємства  або  установи  після  проходження  практики.  Оцінювання  виконання 
індивідуального завдання практики здійснюється відповідно до таблиці 8.1. 

Максимальна  кількість  балів  за  виконання  індивідуального  завдання  практики 
становить: 

 

Мінімальна кількість балів за виконання  індивідуального завдання практики складає 
не менше 60% від максимальної кількості: 

 

Таблиця 8.1 

Рейтингові бали за виконання індивідуального завдання практики 

Бали   Критерій оцінювання 
40  зміст індивідуального завдання розкрито повністю або з незначними зауваження 

щодо змісту (не менше 95% інформації). 

36  зміст  індивідуального завдання розкрито з незначними зауваження щодо змісту 
(не менше 85% інформації). 

32  зміст  індивідуального завдання розкрито не в повному обсязі або при наявності 
чисельних зауважень непринципового характеру при грамотному викладенні матеріалу 
(не менше 75% інформації). 

28  зміст  індивідуального  завдання  розкрито  з  суттєвими  зауваження  щодо  змісту 
при  наявності  зауважень  принципового  характеру  та  зауважень  (не  менше  65% 
інформації). 

24  зміст  індивідуального завдання розкрито з суттєвими зауваження щодо змісту з 
великою кількістю зауважень принципового характеру (не менше 65% інформації) 

0  зміст  індивідуального  завдання  не  розкрито  повністю  або  з  великою  кількістю 
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суттєвих зауваженнь щодо змісту принципового характеру (менше 60% інформації)

Критерії оцінювання оформлення звіту і щоденника з практики (  )  

Форма звітності за практику – звіт і щоденник з практики, які повинні бути оформлені 
відповідно рекомендацій щодо їх структури та оформлення. Рейтингові бали нараховуються 
за  правильність  оформлення  звіту  і  щоденника  з  практики  та  виставляються  керівником 
практики  від  Університету  після  проходження  практики.  Оцінювання  оформлення  звіту  і 
щоденника з практики здійснюється відповідно до таблиці 8.2. 

Максимальна кількість балів за оформлення звіту і щоденника з практики становить: 

 

Мінімальна  кількість  балів  за  оформлення  звіту  і  щоденника  з  практики  складає  не 
менше 60% від максимальної кількості: 

 

Таблиця 8.2 

Рейтингові бали за оформлення звіту і щоденника з практики 

Бали   Критерій оцінювання 
20  Звіт та щоденник практики оформлені відповідно до вимог, зауважень немає, 

представлені всі розділи. 
18  Звіт та щоденник практики оформлені з несуттєвими зауваженнями, представлені 

всі розділи. 
16  Звіт та щоденник практики оформлені з зауваженнями, представлені не всі 

розділи. 
14  Звіт та щоденник практики оформлені з помилками, представлені не всі розділи. 
12  Звіт та щоденник практики оформлені із значними помилками, представлені лише 

окремі розділи. 
0  Звіт та щоденник практики не представлені. 

Штрафні та заохочувальні бали (  )   
За  несвоєчасне  виконання  програми  практики  нараховуються  штрафні  бали,  а  за 

додаткові  творчі  дослідження  нараховуються  заохочувальні  бали,  які  додаються  або 
віднімаються  від  суми  вагових  балів  усіх  контрольних  заходів.  Бали  виставляються 
керівником практики від Університету згідно таблиці 8.3. 

Загальна сума штрафних балів не може перевищувати   .  

Загальна сума заохочувальних балів не може перевищувати   . 

Таблиця 8.3 

Рейтингові штрафні та заохочувальні бали 

Дія  Штрафні бали Заохочувальні 
бали 

Несвоєчасний  початок міну але в  ‐
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проходження практики с 3 бали сумі

не 
більш, ніж 
мінус 6 

Несвоєчасне  подання  звіту  про 
проходження практики 

міну
с 3 бали 

‐ 

Підкріплення  звіту 
розрахунками,  зразками  продукції, 
отриманими  на  місці  проходження 
практики,  доповідями  на  наукових 
конференціях,  статтями  в  наукових 
журналах,  застосування  оригінального 
підходу при вирішенні задач тощо 

‐ 

плю
с 1 бал  
за кожне 
додаткове 
завдання 

але 
в сумі  

не більше, 
ніж плюс 6

Критерії залікового оцінювання  

Рейтингова  система  оцінювання  складається  з  балів,  отриманих  здобувачем  за 
результатами контролю виконання переддипломної практики,  заохочувальних та штрафних 
балів.  

Відповідно  до  “Положення  про  організацію  навчального  процесу  в  КПІ  ім.  Ігоря 
Сікорського”,  затвердженого  наказом  Національного  технічного  університету  України 
“Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського”  20.07.2020р.  –  наказ  №  7/124, 
необхідними умовами допуску до заліку є проходження практики, здача звіту з практики, а 
також стартовий рейтинг (rС) не менше 60% від від суми балів  , тобто:  

 

Здобувачі,  які  виконали  всі  умови  допуску  до  заліку  та мають  рейтингову  оцінку  не 
менше 36  балів  захищають  звіт  з  практики  у  комісії,  призначеній  завідувачем  кафедри.  До 
складу  комісії  входять  викладачі‐керівники  практики  від  кафедри  та  (по  можливості) 
керівник  від  бази  практики.  Комісія  приймає  залік  у  здобувача  вищої  освіти  у  вигляді 
співбесіди.  

Максимальна кількість балів залікового оцінювання становить: 

 

Критерій залікового оцінювання визначається як сума якості відповідей на всі питання 
згідно таблиці 8.4. 

Таблиця 8.4 

Кількість балів залікового оцінювання 

Бали   Критерій оцінювання 
40  Відмінна відповідь (не менше 95% інформації), можливі несуттєві неточності 
36  Дуже добра відповідь (не менше 85% інформації), можливі незначні помилки. 
32  Добра відповідь (не менше 75% інформації), є помилки та неточності. 
28  Задовільна відповідь (не менше 65% інформації), відповідь неповна, є помилки. 
24  Достатня відповідь (не менше 60% інформації), є суттєві помилки. 
0  Відповідь невірна (менше 60% інформації) або вона відсутня 
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Розрахунок шкали рейтингу (  )  

Сума балів контрольних заходів складає 100 балів і розраховується за формулою: 

 

де   ‐ бали виконання індивідуального завдання практики; 

 ‐ бали за оформлення звіту і щоденника з практики; 

 ‐ бали штрафні та заохочувальні; 

 ‐ бали за відповідь на заліку. 

Для отримання відповідної оцінки  з дисципліни студент має набрати певну кількість 
балів, згідно з таблицею перерахунку (табл. 8.5).  

Таблиця 8.5 

Рейтингова оцінка здобувача 
Університетська шкала оцінок

рівня здобутих компетентностей 

95 … 100  відмінно 

85 … 94  дуже добре 

75 … 84  добре

65 … 74  задовільно 

60 … 64  достатньо 

менше 60 балів  незадовільно 

не виконані умови допуску до 
семестрового контролю 

не допущено 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус) склали:  

доцент  кафедри  прикладної 
гідроаеромеханіки і механотроніки 

    Олександр ГАЛЕЦЬКИЙ 

старший  викладач  кафедри  прикладної 
гідроаеромеханіки і механотроніки 

     Дмитро КОСТЮК 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № _17_ від _14.06.2022) 

Погоджено Методичною комісією факультету6 (Протокол №10 від 30.06.2022)  

                                                            
6 Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін. 
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Освітній компонент ПО 10 

 

Кафедра Прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

Робота над магістерською дисертацією 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) 

Галузь знань  13 Механічна інженерія 

Спеціальність  131 Прикладна механіка 

Освітня програма  Автоматизовані та роботизовані механічні системи 
Статус дисципліни  Нормативна  

Форма навчання  очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр  Кредитний модуль 1: 1 курс, осінній семестр 

Кредитний модуль 2: 1 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни  Кредитний модуль 1: 2 кр.(60 год)  

Кредитний модуль 2: 4,5 кр.(135 год) 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Кредитний модуль 1: Залік/поточний контроль  

Кредитний модуль 2: Залік / модульна контрольна робота, поточний 
контроль 

Розклад занять  http://roz.kpi.ua/ 

Мова викладання  Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектори: д.т.н, професор Луговський Олександр Федорович, 
Пошта: atoll‐sonic@ukr.net 

Кафедра: корпус КПІ 1, кімната 132, тел. (044)204‐82‐55 
Практичні: к.т.н., доц.. Нєженцев Олексій Борисович 

Розміщення курсу  https://do.ipo.kpi.ua/ 
 

Програма навчальної дисципліни 

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

Дана дисципліна «Робота над магістерською дисертацією»,  являє  собою випускну 
кваліфікаційну  роботу  як  професійного так  і  наукового  змісту,  яка  покликана  розкрити 
науковий,  інженерний,  професійний  потенціал магістранта,  показати  його  здатності  в 
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організації  і  проведенні  самостійного  дослідження,  використанні  сучасних  методів  і 
підходів вирішення проблем в області сучасної інженерії. 

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей:  

ЗК1 Здатність виявляти, ставити та вирішувати інженерно‐технічні та науково‐
прикладні проблеми. 

ЗК 3 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності: 

ФК5  Об’єкт. Здатність використовувати базові уявлення про різноманітність підходів 
та  засобів  створення  автоматизованих  і  роботизованих  механічних  систем  з  адаптивними 
алгоритмами  функціонування  і  керування,  до  складу  яких  входять    механічні,  гідравлічні, 
пневматичні і електромеханічні компоненти  

ФК10  Дослідження.  Здатність  досліджувати,  оптимізувати,  визначати  раціональні 
параметри та режими функціонування і керування та оцінювати експлуатаційну ефективність 
автоматизованих  та  роботизованих  технічних  об’єктів  та  їх  складових  з  використанням 
комплексних критеріїв та системних підходів 

ФК13  Ефективність.  Здатність  оцінювати  ефективність  автоматизованих  і 
роботизованих  механічних  систем  та  їх  складових  з  механічними,  гідравлічними  і 
пневматичними компонентами з використанням комплексних критеріїв та сучасних методів 

Та продемонструвати такі програмні результати навчання: 

РН  13 Обґрунтовувати  та  виконувати  оцінку  інноваційних  проектів,  використовувати 
методики  просування  їх  на  ринку,  давати  економетричну  та  науковометричну  оцінки, 
оцінювати ефективність розв’язків практичних задач. 

РН  15  Комплектувати,  монтувати,  налагоджувати  та  вводити  в  експлуатацію 
мехатронні  та  роботизовані  механічні  системи  з  механо‐гідро‐пневмо‐електричними 
пристроями  та  складними  алгоритмами  керування  і  функціонування,  перевіряти 
відповідність системи управління якістю вимогам міжнародних стандартів. 

РН  16  Підвищувати  ступінь  та  якість  автоматизації  існуючих  об’єктів  шляхом 
модернізації та реінжинірингу систем гідропневмоавтоматики, оптимізації режимів роботи і 
складу,  використання  інноваційних  технічних  рішень  і  підходів  на  засадах  мехатроніки, 
робототехніки, штучного інтелекту, у тому числі за платформою INDUSTRY 4.0. 
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Пререквізити та місце дисципліни (місце в структурнологічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Для  вивчення  курсу  студенти  потребують  професійних  знань  з  дисциплін 
професійного вибору та проходження практики. Знання та вміння, одержані при вивченні цієї 
дисципліни, використовуються при виконанні кваліфікаційної роботи. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1.  Кулаков  Ю.О.  Науково‐дослідна  робота  магістра.  [Електронний  ресурс]  Навч. 
посіб.–  К.:  Центр  учбової  літератури,  2011.  –  144  с  Режим  доступу: 
http://comsys.kpi.ua/ukrainian/lib/1/  
2.  Важинський  С.  Є.,  Щербак  Т.  І.  Методика  та  організація  наукових  досліджень: 
Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.  
3.  Методологія  та  організація  наукових  досліджень  :  навчально‐  методичний 
посібник / В. М. Михайлов та ін. Х.: ХДУХТ, 2014. 220 с.  
4. Методологія  наукових досліджень  :  навч.посіб.  /  В.С.  Антонюк,  Л.Г.  Полонський, 
В.І. Аверченков, Ю.А. Малахов. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 276 с. 

Додаткова:  

5. Наукові дослідження за темою магістерської дисертації. Методичні вказівки до 
самостійної роботи студента. [Текст] / Уклад.: Ю.О. Кулаков – К.: НТУУ «КПІ», 2012. 
– 212 с.  
6.  Пономаренко  Л.А.  Як  підготувати  і  захистити  дисертацію  на  здобуття 
наукового ступеня. Методичні поради. 3‐тє видання, виправлене  і доповнене/ Л.А. 
Пономаренко.  –  К.:  Ред.  «Бюл.  Вищої  атестат.  коміс.  України»;  Вид‐во  «Толока», 
2005. – 80 с. 
 
 

Навчальний контент 

Самостійна робота студента  
№ 
з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість 
годин СРС 

1 Формулювання проблеми, обґрунтування актуальності обраної теми 10 
2 • вибір методів та обґрунтуванню теми наукових досліджень; • 

проведення патентного пошуку і літературного огляду; • обґрунтування 
мети і постанова задач досліджень за темою магістерської роботи 

20 

3 вивчення літературних джерел дозволяє обрати та конкретизувати тему 
дослідження, визначити його об’єкт, розробити теоретичні передумови 
майбутньої наукової роботи 

30 

4 Узагальнювання та систематизація нових прогресивних рішень за 20 
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темою досліджень. Вибір та обґрунтування методів рішення задач 
дослідження. Вибір сучасних технологій за темою досліджень 

5 Визначення об'єкта і предмета дослідження  20 
6 Формулювання мети і конкретних завдань дослідження  10 
7 Виявлення і визначення наукової новизни дослідження. Обґрунтування 

елементів новизни. Обґрунтування корисності результатів магістерської 
дисертації 

 

8 Проведення і опис теоретичних і експериментальних досліджень  300 
9 Аналіз результатів дослідження, порівняння з відомими раніше даними. 20 
10 Формулювання висновків і оцінка отриманих результатів 10 
11 Оформлення кваліфікаційної роботи магістра 30 
12 Перевірка кваліфікаційної роботи магістра на плагіат 10 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
Перед студентом ставляться наступні вимоги: 

Відвідування занять 

Правила  відвідування  занять  регламентується:  «Положення  про  організацію 
освітнього  процесу  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського»   https://osvita.kpi.ua/node/39; «Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ  ім.  Ігоря Сікорського» 
https://osvita.kpi.ua/node/121.  

Правила  поведінки  на  заняттях  (активність,  підготовка  коротких  доповідей  чи 
текстів,  відключення телефонів,  використання  засобів  зв’язку для пошуку  інформації  на 
гугл‐диску викладача чи в Інтернеті тощо) регламентується «Положення про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського»  https://osvita.kpi.ua/node/39. 

правила захисту модульних контрольних робіт:  
 виконання та  захист модульної  контрольної  роботи  проходить  на  практичному 

занятті; 
 студент надсилає оформлене виконане завдання на електрону адресу викладача, 

Telegram  канал  або  розміщені  на  платформі  дистанційного  навчання  Moodle  (при 
дистанційному навчанні); 

у  окремих випадках  (за наявності  документально підтверджених вагомих причин) 
допускається можливість індивідуального захисту;  

 Правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 
 штрафні  бали  призначаються  за  несвоєчасне  подання  інформації  за  темами 

практичних занять, заохочувальні – за виконання ускладнених завдань;  
 максимальна  кількість  заохочувальних  та  штрафних  балів  визначається 

відповідно  до  Положення  про  систему  оцінювання  результатів  навчання  в  КПІ  ім.  Ігоря 
Сікорського,  Положення  про  поточний,  календарний  та  семестровий  контролі 
результатів  навчання  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського,  а  також  інших  Положень  та 
рекомендацій, які діють в КПІ ім. Ігоря Сікорського;  
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Політика дедлайнів та перескладань:  
перескладання  будь‐яких  контрольних  заходів  передбачено  тільки  за  наявності 

документально підтверджених вагомих причин;  
вчасним  захист  завдання  вважається  в  межах  одного  заняття  наступної  теми 

(поточною вважається тема, завдання з якої хоче захистити студент) навчального часу 
відповідно до силабусу та/або календарного плану;  

невчасним  вважається  захист  завдання  з  затримкою  більше  ніж  на  одне 
практичне  заняття  наступної  теми,  порушення  даного  дедлайну  призводить  до 
зменшення кількості балів за роботи та оцінюється на 1 бал нижче, ніж вказано п.8 «Види 
контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання» за кожне наступне 
заняття наступних тем;  

Політика округлення рейтингових балів:  
округлення рейтингового балу відбувається до цілого числа;  
при  округленні  до  цілого  числа  всі  цифри,  що  йдуть  за  наступним  розрядом 

замінюються нулями;  
якщо  цифра  розряду, що  залишився, 5  або  більша, то  ціле  число  збільшується  на 

одиницю, а розряд прирівнюється до нуля;  
якщо  цифра  розряду,  що  залишився,  менша  за  5,  то  ціле  число  не  змінюється,  а 

розряд прирівнюється до нуля.  
Політика оцінювання контрольних заходів:  
оцінювання  контрольних  заходів  відбувається  відповідно  до  Положення  про 

систему  оцінювання  результатів  навчання  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського,  Положення  про 
поточний,  календарний та  семестровий  контролі  результатів  навчання  в  КПІ  ім.  Ігоря 
Сікорського,  а  також  інших  Положень  та  рекомендацій,  які  діють  в  КПІ  ім.  Ігоря 
Сікорського;  o  нижня  межа  позитивного  оцінювання  кожного  контрольного  заходу  має 
бути  не менше 60%  від  балів,  визначених  для  цього  контрольного  заходу; o  негативний 
результат оцінюється в 0 балів. 

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.  Детальніше:  НАКАЗ №НОН/228/2022 
ВІД  21.07.2022  "Про  затвердження  нової  редакції  положення  про  апеляції  в  КПІ  ім.  Ігоря 
Сікорського",  https://document.kpi.ua/2022_HOH‐228. 

Академічна доброчесність  

Політика  та  принципи  академічної  доброчесності  визначені  у  розділі  3  Кодексу 
честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені  Ігоря  Сікорського».  Детальніше:  https://kpi.ua/code  та  регламентуються 
«Положення  про  систему  запобігання  академічного  плагіату  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського» 
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https://osvita.kpi.ua/node/47;  положенням  «Положення  про  вирішення  конфліктних 
ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського» https://osvita.kpi.ua/2020_7‐170. 

Норми етичної поведінки  

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 та регламентуються «Положення про 
систему  запобігання  академічного  плагіату  в  КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського» 
https://osvita.kpi.ua/node/47;  положенням  «Положення  про  вирішення  конфліктних 
ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського» https://osvita.kpi.ua/2020_7‐170. 

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 
навчання (РСО) 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно 
до «Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
затверджено та уведено в дію наказом № 1/273  від 14.09.2020  р.,  зі  змінами,  внесеними 
наказом № НОН/131/2022 від 03.05.2022 р.,   
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologennia_RSO_2022.pdf  
Умови календарного контролю 

На  8‐й  тиждень  навчання  (перша  атестація)  графіком  передбачено  виконання:  
30% завдань відповідно до індивідуального плану студента. 

На  14‐й  тиждень  навчання  (друга  атестація)  графіком  передбачено  виконання:  
80‐90% завдань роботи відповідно до індивідуального плану студента. 

Кількість балів за відповіді на одне питання заліку 

Бали  Критерій оцінювання

10 
Відмінна  відповідь  (не менше  95%  інформації),  можливі  несуттєві  зауваження 
та неточності 

9 
Дуже  добра  відповідь  (не менше 85%  інформації),  помилок  немає,  відповідь  на 
переважну більшість питань, творче мислення 

8 
Добра  відповідь  (не  менше  75%  інформації),  помилок  немає,  відповідь  на 
більшість питань, окремі недоліки 

7 
Достатня відповідь  (не менше 60%  інформації)  є  зауваження,  відповідь тільки 
на частину питань 

6 
Задовільна відповідь  (не менше 60%  інформації),  суттєві помилки, відповідь на 
поодинокі питання, не може пояснити результати 

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

Для  отримання  відповідної  оцінки  з  дисципліни  студент  має  набрати  певну  кількість 
балів, згідно з таблицею перерахунку. 
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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

Оцінювання магістерської роботи: 

Характеристики Ваговий 
коефіцієнт 

Оцінка Результат 

1. Практична спрямованість роботи 0,1   

2. Обґрунтування мети дослідження, глибина 
аналізу стану рішення проблеми 

0,05   

3. Обґрунтованість вибору методу досліджень 0,1   
4. Глибина теоретичного обґрунтування 

дослідження та моделювання об’єктів 
0,15   

5. Рівень використання ЕОМ 0,15   
6. Рівень виконання натурного експерименту 0,15   
7. Наукова новизна роботи 0,2   
8. Якість оформлення атестаційної роботи 0,04   
9. Якість ілюстративного матеріалу 0,01   
10. Реалізація матеріалів роботи 0,2   
 Сума балів:   

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус) склав:  

професор, д.т.н, професор кафедри прикладної 
гідроаеромеханіки і механотроніки    Олександр  ЛУГОВСЬКИЙ 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № _17_ від _14.06.2022) 

Погоджено Методичною комісією факультету7 (Протокол №10 від 30.06.2022)  

                                                            
 


