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Зміст  

кафедрального Ф-Каталогу освітньо-професійної програми 

«Автоматизовані та роботизовані механічні системи» 

на 2022/2023  

Дисципліна Сторінка 

Таблиця 1. Порядок вибору дисциплін за курсами та семестрами 3 

Перший курс обирає дисципліни на перший курс  

(весняний семестр) 

 

Освітній компонент 1 (екзамен)  

ОК 1.1 Структурно-модульний синтез систем мехатроніки  5 

ОК 1.2 Компресорні машини  14 

ОК 1.3 Інформаційні системи і технології в логістиці  22 

Освітній компонент 2 (екзамен)  

ОК 2.1 Модульні промислові системи  30 

ОК 2.2 Контролери в системах гідропневмоприводу  39 

ОК 2.3 Динаміка підйомно-транспортних машин  50 

Освітній компонент 3 (екзамен)  

ОК 3.1 Проектування мехатронних інтелектуальних систем  62 

ОК 3.2 Проектування об'ємних гідро- і пневмомашин  70 

ОК 3.3 Мікропроцесорне управління мехатронних модулів та систем  79 

Освітній компонент 4 (залік)  

ОК 4.1 Багатофункціональні мехатронні системи в енергоємних 

процесах  
88 

ОК 4.2 Пневмоавтоматика  97 

ОК 4.3 Основи організації і проектування логістичних систем  104 

Освітній компонент 5 (залік)  

ОК 5.1 Моделювання та дослідження об’єктів мехатроніки  113 

ОК 5.2 Основи теорії змащування  120 

ОК 5.3 Проектування роботизованих виробничо-логістичних систем  129 
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Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 

01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного 

рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 

25% від загальної кількості кредитів ЄКТС. 

Вибіркові дисципліни із кафедрального Ф-Каталогу студенти обирають у відповідності 

до «Положення про порядок реалізації студентами НН ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського права 

на вільний вибір навчальних дисциплін». 

До Ф-Каталогу входять дисципліни вільного вибору, які беруть участь у формуванні 

фахових компетентностей, відповідно до освітньої програми. Ф-Каталог містить анотований 

перелік дисциплін, які пропонуються для обрання студентами другого (магістерського) рівня 

вищої освіти згідно навчального плану. 

Студенти 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки вищої освіти обирають 

дисципліни з Ф-Каталогу для першого та другого року навчання. 

Вибір дисциплін з Ф-Каталогу здійснюється через систему «my.kpi.ua». Узагальнена 

інформація використовується для планування навчального процесу. 

 

ПОРЯДОК ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН З Ф-КАТАЛОГУ  

студентами, що навчаються за освітньо-професійною програмою  

«Автоматизовані та роботизовані механічні системи» 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

1. Ознайомлення з «Положенням про порядок реалізації студентами КПІ ім. Ігоря 

Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін». 

2. Ознайомлення з кафедральним каталогом вибіркових навчальних дисциплін (далі Ф-

Каталог). 

3. За перший рік навчання на другому (магістерському) рівні здобувач має обрати 5 

професійних дисциплін (магістр професійного спрямування) з циклу вільного вибору 

на другий семестр першого курсу навчання. 

4. Магістри професійного спрямування обирають на поточний навчальний рік (перший 

курс) в системі «my.kpi.ua» на другий семестр п’ять дисциплін у відповідності до 

таблиці 1.  

5. Здійснення вибору студентами навчальних дисциплін зі сформованого Ф-Каталогу у 

системі «my.kpi.ua» (контролюється кураторами груп з метою забезпечення участі 

всіх студентів у процедурі вибору дисциплін та коректності вибору). 

6. Далі відбувається опрацювання результатів вибору дисциплін та формування 

навчальних груп для вивчення кожної дисципліни, враховуючи нормативну 

чисельність студентів у групі, яка становить для магістрів не більше 25 осіб та не 

менше 10 осіб.  

7. У разі неможливості формування навчальних груп для вивчення певної дисципліни 

нормативної чисельності студентам надається можливість здійснити повторний вибір, 

приєднавшись до вже сформованих навчальних груп. 

 

 

 



 

Таблиця 1. Порядок вибору дисциплін за курсами та семестрами 

КУРС  

навчання-

Семестр 

Освітня програма 
АРМС за 

спеціальністю 131 
Прикладна 
механіка 

Дисципліна  1 Викладач Дисципліна 2 Викладач Дисципліна 3 Викладач 
Креди

ти 

1 курс –  

2 семестр 

 

Освітній 

компонент 1 
Структурно-

модульний синтез 

систем мехатроніки 

Губарев О.П. 

Ганпанцурова 

О.С. 

Бєліков К.О. 

Компресорні 

машини 
Бєліков К.О. 

Інформаційні 

системи і 

технології в 

логістиці 

Тітов А.В. 5 

Освітній 

компонент 2 Модульні 

промислові системи 

Ганпанцурова 

О.С. 

Контролери в 

системах 

гідропневмоприво

ду 

Муращенко 

А.М. 

Динаміка 

підйомно-

транспортних 

машин 

Нєженцев О.Б. 5 

Освітній 

компонент 3 

Проектування 

мехатронних 

інтелектуальних 

систем 

Узунов О.В. 

Проектування 

об'ємних гідро- і 

пневмомашин 

Гришко І.А. 

Мікропроцесорне 

управління 

мехатронних 

модулів та систем 

Левченко О.В. 5 

Освітній 

компонент 4 

Багатофункціональн

і мехатронні 

системи в 

енергоємних 

процесах 

Муращенко 

А.М. 
Пневмоавтоматика 

Носко С.В. 

Галецький 

О.С. 

Основи організації 

і проектування 

логістичних 

систем 

Данильченко 

Ю.М. 
5 

Освітній 

компонент 5 
Моделювання та 

дослідження 

об’єктів 

мехатроніки 

Узунов О.В. 
Основи теорії 

змащування 

Яхно О.М. 

Муращенко 

А.М. 

 

Проектування 

роботизованих 

виробничо-

логістичних 

систем 

Струтинський 

С.В. 
5 

 



Силабуси вибіркових дисциплін ОПП магістра «Автоматизовані і 

роботизовні механічні системи» за спеціальністю 131 Прикладна 

механіка 

Освітній компонент ПВ 1.1 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ 

МЕХАТРОНІКИ  (СМС)  

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 Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Екзамен, РГР  

Розклад занять Лекції 18 годин, лабораторні 54 годин (1 година лекції та 3 години лаб.р. на 

тиждень), СРС 78 годин,  http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, професор, Губарев Олександр Павлович, 

gubarev_skhool@i.ua,  к.т.н., , доцент, Ганпанцурова Оксана Сергіївна, 

ganpantsurova@ukr.net,  к.т.н., ст. викладач, Бєліков Костянтин 

Олександрович, belikivka@gmail.com, к.т.н.,  ст. викладач, Муращенко 

Альона Миколаївна, a_kirya@i.ua 

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

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

 

Програма навчальної дисципліни 

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

Програма навчальної дисципліни «Структурно-модульний синтез систем мехатроніки» 

(далі СМС) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра з 

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

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей- синтезувати 

структуру систем та логіку взаємодії виконавчих пристроїв відповідно до 

mailto:gubarev_skhool@i.ua
https://mbox2.i.ua/compose/1064437588/?cto=nLmyuJuyaXOciIm7vrGeqNCjypt9WaV8y7yfodCmq8XJrbuTq57OYayx0Vk%3D
mailto:a_kirya@i.ua
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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автоматизованого процесу та технічних засобів автоматизації, побудованих за 

модульним підходом на засадах мехатроніки; 

- створювати розподілені за модулями системи асинхронного та альтернативного 

керування із комбінуванням апаратних та алгоритмічних підходів та засобів для 

технічних об’єктів різного призначення..  

Предметом навчальної дисципліни є: принципи модульної будови систем мехатроніки з 

використанням гідро- та пневмоприводів, автоматизація технічних об’єктів засобами 

мехатроніки, складання та налагодження прототипів систем, модернізація систем. Ці 

питання в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з 

технічних, технологічних і економічних аспектів машинобудівної галузі. 

 Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Спеціалізовані концептуальні 

знання новітніх методів та методик проектування і дослідження конструкцій, машин 

та/або 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, 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:  
основних методів структурного синтезу та варіантів модульної будови систем 

мехатроніки; 

методів розробки ефективних за своїми параметрами та можливостями систем та 

алгоритмів керування; 

типових розв’язків практичних задач автоматизації на основі модульної будови систем, що 

стоять перед інженером-розробником автоматизованих об’єктів різного призначення.  

Уміння: 

розподілити технічний об’єкт та процес його функціонування на структурні модулі; 

підібрати раціональну структурну модель та формалізувати опис роботи об’єкту; 

розподілити елементний склад системи на системні модулі; 

синтезувати логіку функціональних макромодулів та функції їх спряжень; 

складати схеми та розробляти алгоритми керування, узгоджувати їх взаємодію; 

забезпечити діагностику системи та ввести її в експлуатацію. 

Досвід:  
практичної роботи по структурно-модульному синтезу систем мехатроніки із сполученням 

апаратних та програмованих засобів керування; 

розробки систем 1 – 5 класів складності на комплекті завдань, наближених до практичних 

потреб; 

оволодіння знаннями та навичками побудови багаторежимних мехатронних систем. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 

дисциплін «Електрогідропневматичні системи з фізично різнорідним керуванням», 

«Гідроавтоматика і керування», «Логічний синтез систем алгоритмів керування». 

Результати вивчення дисципліни «Структурно-модульний синтез систем мехатроніки» є 

корисними для подальшого дослідження за програмою магістерської дисертації.  

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Особливості, переваги та недоліки модульної будови та складу багатопривідних 

механотронних систем, функції контролю, керування та виконання  



7 
 

2. Модульна будова багатоелементних послідовних систем дискретної дії: циклограми, 

крокові та діаграмні структури  

3. Модульна будова багатоелементних систем дискретної дії: кінцеві автомати, 

ситуаційне керування, графи, сітки   

4. Елементна база структурного синтезу механотронних систем за модульним принципом.  

5. Модуль-такт, пневматичні апаратні засоби побудови послідовної структури та їх 

інформаційний аналог (мови LD та STL).  

6. Електрорелейні апаратні засоби побудови послідовної структури та їх інформаційний 

аналог (мови LD та STL) 

7. Модуль-ланцюг, апаратні та алгоритмічні засоби побудови структури (мови LD та STL) 

8. Логічі функції ситуативного керування, модуль-ситуація, особливості застосування до 

задачі синтезу систем 

9. Структура алгоритму із використанням ситуативного керування (мови LD та STL)  

10. Мехатронні системи з мультипроцесною структурою керуванням  

11. Циклічний модуль, структура модуля і системи, особливості логіки функціонування, 

причинно-наслідкова модель  

12. Загальний алгоритм мультипроцесного керування, особливості опису циклічних модулів 

мехатронних систем  

13. Структурний синтез систем 4-го класу (мультипроцесних)  

14. Структурний синтез систем 5-го класу (альтернативних)  

15. Циклічні макромодулі, логічна будова, умови використання)  

16. Експлуатаційний та життєвий цикли, режими функціонування системи) 

17. Загальний алгоритм керування багаторежимною модульною системою мехатроніки   

18. Додавання та виключення модулів зі складу системи, задача модернізації для модульних 

систем мехатроніки  

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

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

Вінниця: ВНТУ , 2019.-  711 с. 

2. Функціональні модулі систем мехатроніки з пневматичними, електромеханічними та 

гідравлічними виконавчими пристроями [Електронний ресурс]:навч. Посіб / О.П. 

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

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 14,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 104 с.  

3. Губарев О.П., Аверін В.З., Левченко О.В. “Програмовані контролери в системах 

керування гідропневмоавтоматики” (частина 2) Методичні вказівки до 

лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні 
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машини", «Прикладна механіка».- Київ: НТУУ»КПІ».- Вид. Біла Церква: “БК 

Нафтохім-Аваль”.- 2006.- 52с. 

4. Губарев О.П., Левченко О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 

“Програмовані контролери в системах керування гідропневмоавтоматики” (частина 

1) студентам, що навчаються за фахом “Гідравлічні і пневматичні машини”.– Київ, 

НТУУ “КПІ”, 2005.- 48 с.  

5. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Мехатроніка: Циклічно-модульний підхід до 

вирішення практичних задач автоматизації.- Київ: НТУУ«КПІ».- ВАТ 

―Білоцерківська друкарня‖, 2016, 160с.  

6. Ельперін Ш.В. Промислові контролери:Навч.посіб./Ш.В. Ельперін.-К.:НУХТ,2003.-

320с.  

 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Введение в мехатронику / Под ред. О.М.Яхно.- К.: НТУУ»КПИ», 2008.- 528с. 

2. Губарев А.П. Дискретно-логическое управление в системах гидропневмоавтоматики: 

Учебное пособие.- К.: ИСМО, 1997.- 224с.  

3. Черкашенко М.В. Структурный синтез и анализ схем гидропневмоавтоматики.-Х.: 

НТУ «ХПИ», 2007.- 297 с. 

4. Губарев А.П., Левченко О.В. Механотроника: от структуры системы к алгоритму 

управления: Учеб. Пособие.- К.: НТУУ»КПИ», 2007.- 180с. 

5. Губарев А.П. Причинно-следственная модель объектов гидропневмоавтоматики: 

особенности и свойства.- К.: НТУУ”КПИ”,1999.-107с. 

6. Губарев О.П., Узунов О.В. “Синтез дискретних систем управління”. Методичні 

вказівки.- К.: НТУУ”КПІ”, 1996.-47с.  

7. Губарев О.П., Левченко О.В., Ганпанцурова О.С. “Дискретні системи керування 

гідропневмоавтоматики” (частина 1 - Пневмоавтоматика) Методичні вказівки до 

лабораторних робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні 

машини".- Київ: НТУУ»КПІ».- Вид. Біла Церква: “БК Нафтохім-Аваль”.- 2007.- 52с. 

8. Пашков Е.В., Осинский Ю.А., Четверкин А.А. Электропневмоавтоматика в про-

изводственных процессах.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003.- 496с. 

9. Черкашенко М.В. Синтез минимальных схем гидропневмоагрегатов/Под ред. Д.т.н., 

Вурье Б.А. – М.: Пневмогидромашины.- 213.- 265 с.Х.:НТУ «ХПИ».- Харьков : «Диса 

плюс» 2016.- 256 с. 

10. Черкашенко М.В., Вурье Б.А. Теория построения схем гидропневмоагрегатов.- Х.:НТУ 

«ХПИ».- Харьков : «Диса плюс» 2016.- 256 с. 

11. Deppert W., Stoll K. Pneumatikanwendungen – Koaten senken mit Pneumatic Wurzburg.- 

Vogel-Buchverlag, 1990.- 412 s.  

12. Didactic systems: Fluidprax, Hydraulik, Elektrik/Elektronik.-Bosch Rexroth AG.-

ErbachOdenwald.-2002.-128 S. 

 

• 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 мехатроніки. 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього 
компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 Назва теми лекції та перелік основних питань  

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

1.  Особливості, переваги та недоліки модульної будови та складу багатопривідних 

механотронних систем, функції контролю, керування та виконання  

Література: 1 (вступ, розд.3, 4, 5), 6 (вступ, розд.1,2), 1доп  , 8 – 11 доп.  

2.  Модульна будова багатоелементних послідовних систем дискретної дії: циклограми, 

крокові та діаграмні структури . 

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

3.  Модульна будова багатоелементних систем дискретної дії: кінцеві автомати, 

ситуаційне керування, графи, сітки   

Література: 3, доп. 2, 4, 5, 11. 

4.  Елементна база структурного синтезу механотронних систем за модульним принципом 

Література: 1, 3 (розд.4), 1 доп. (с. 3 – 26) 

5.  Модуль-такт, пневматичні апаратні засоби побудови послідовної структури та їх 

інформаційний аналог (мови LD та STL) 

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

6.  Електрорелейні апаратні засоби побудови послідовної структури та їх інформаційний 

аналог (мови LD та STL) 

Література: 3 (розд.2),3 доп.  

7.  Модуль-ланцюг, апаратні та алгоритмічні засоби побудови структури (мови LD та STL) 

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

8.  Логічі функції ситуативного керування, модуль-ситуація, особливості застосування до 

задачі синтезу систем 

Література: 6, 2доп.  

9.  Структура алгоритму із використанням ситуативного керування (мови LD та STL).  

Література: 6, 1доп, 2доп.. 

10.  Мехатронні системи з мультипроцесною структурою керуванням  

Література: 3, 6 (розд.3,4), 1доп. 

11.  Циклічний модуль, структура модуля і системи, особливості логіки функціонування, 

причинно-наслідкова модель  

Література: 3, 6, 2доп. 

12.  Загальний алгоритм мультипроцесного керування, особливості опису циклічних модулів 

мехатронних систем  

Література: 3, 6, 2доп. 

13.  Структурний синтез систем 4-го класу (мультипроцесних)  

Література: 3 (розд 4), 6 (розд.4) 

14.  Структурний синтез систем 5-го класу (альтернативних)  

Література: 3 (розд 4), 6 (розд.4)) 

15.  Циклічні макромодулі, логічна будова, умови використання  

Література: 3 (розд. 5),6. 

16.  Експлуатаційний та життєвий цикли, режими функціонування системи 

Література: 3 (розд.8,9), 1, 3,7,8 доп.  

17.  Загальний алгоритм керування багаторежимною модульною системою  

Література: 1 (розд. 5), 3 (розд.6,7,8), 1,2,5,9,10 доп. 
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18.  Додавання та виключення модулів зі складу системи, задача модернізації для модульних 

систем мехатроніки  

Література: 1 (розд. 5), 3, 6 (приклад) 

6. Самостійна робота студента 

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 36 

2.  Виконання РГР 24 

3.  Підготовка до екзамену 18 

Політика та контроль 

7. 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.  

 

8. 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 25 

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 

 

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 занять (16 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на екзамені оцінюються у 50 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 РГР:  

– якісно виконана робота – 10 балів;  

– роботу виконано нераціонально  – 9 балів;  

– роботу виконано з незначними помилками – 8 балів: 

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів: 

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

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 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 50 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:  
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– вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, а 

також відповіді на додаткові питання: 45-50 балів;  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, не 

повні відповіді на додаткові питання: 40-44 бали;  

– принципові відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, не 

повні відповіді на додаткові питання: 34-39 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 29-33 балів;  

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

питань викладача, має місце розуміння модульної будови алгоритму керування: 25-28 балів;  

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

залікової роботи: 20-24 бали. 

 

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 +  10 РГР  + 8МКР = 50 балів. 

Екзаменаційна складова RE шкали дорівнює: 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 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання і підготовка до захисту РГР, 

виконання 100% поточних лабораторних,  передбачених програмою, а також стартовий 

рейтинг Rc не менше 50% від RC. Тобто, не менш RC = 0,5х50 = 25 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни більше 0,5 х Rc = 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 

допускаються до екзамену з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість. 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад екзаменаційного завдання 

1. Тактово-модульна структура мехатронної системи та її реалізація засобами 

алгоритмічної мови LD. 

2. Модуль таймера за схемою альтернативної системи та його реалізація засобами 

алгоритмічної мови STL. 

3. Скласти алгоритм керування за циклограмою з часово-тактовою структурою 

системи (тривалість тактів в секундах: 2, 2, 5, 1, 1, 3, 5, 1) для наступного 

технологічного циклу (мова STL):  
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ss

p

s
p

s 232,1424sec)2(32,1 →→→→→→→→
, 

• можливе зарахування сертифікатів проходження літньої школи «Мехатроніка в 

машинобудуванні» за 4 лабораторних роботи. 

• можливе відпрацювання 30% лабораторних робіт під час роботи асистентом 

команди 2-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Мехатроніка в 

машинобудуванні». 

• Рекомендована тематика об’єктів автоматизації для РГР 

Завдання 1. Автоматизована ланка сепарації сипучих матеріалів.  

Завдання 2. Автоматизована лінія складального виробництва.  

Завдання 3. Виробнича лінія приготування лако-фарбових сумішей. 

Завдання 4. Автоматизована ланка фасування,пакування і маркування борошна.  

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Структурно-

модульний синтез систем мехатроніки 

Складено:  

професором кафедри ПГМ, доктором технічних наук, професором Губаревим 

Олександром Павловичем 

доцентом кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, доцентом Ганпанцуровою 

Оксаною Сергіївною 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № _6_ від _14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту (протокол № 10 від 24.06.2022р.)  
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Освітній компонент ПВ 1.2 

  

Кафедра прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

КОМПРЕСОРНІ МАШИНИ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані і роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс,2 семестр 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ECTS 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Іспит/Лабораторні 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 «Компресорні машини» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за 
спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою викладання дисципліни Компресорні машини є формування у студентів 
здатностей: 
- визначати характеристики компрессорних машин; - розуміти призначиння окремих 
вузлів в компресорних установках та пневмосистемах в цілому; - проводити типові 
розрахунки для підбору відповідного обладнання компресорних установок. Предмет 
вивчення дисципліни: основні властивості газів і газових сумішей, як робочого тіла в 
компресорних машинах; класифікація компресорних машин; робочі процеси в компресорних 
машинах; енергетичні показники компресорних машин; кондиціонування робочого 
середовища; складові пневмо- і гідроліній компресорних машин, їх призначення і принцип 
роботи; теплообмін в компресорних машинах.  Навчання дозволить: виконувати типові 
розрахунки по вибору компресору за енергетичними показниками; оцінити енергетичну 
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ефективність компресорної установки у складі пневматичної системи; виконувати вибір 
обладнання для забезпечення необхідних характеристик компресорної установки і 
нпневмосистеми.  

Компетентності, які даний освітній компонент підсилює: 

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 

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 

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 

 

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній 

схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння матеріалу з навчальної дисципліни Компресорні машини 
студенту необхідно успішно пройти навчання з наступних дисциплін: Теоретичні основи 
теплотехніки, Теорія механізмів і машин, Механіка рідини і газу, Деталі машин і основи 
конструювання, Основи конструювання і проектування. 

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

 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Властивості газів і їх сумішей та їх роль в компресорних машинах, як робочого тіла. 

МКТ. Термодинамічні цикли 

2. Компрессори. Загальні відомості. Класифікація. Принцип роботи  

3. Поршневі компресори. Принцип роботи. Структура. Теоретичний цикл 

4. Реальний цикл роботи поршневих компресорів. Основні фактори впливу на 

продуктивність 

5. Енергетичні показники поршневих машин і їх оцінка 

6. Ротаційні компресори. Основні типи, конструкція і принцип роботи 

7. Характеристики ротаційних компресорів. 

8. Лопаткові компресорні машини. Основні типи, конструкція і принцип роботи 
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9. Характеристики лопаткових компресорів 

10. Вентилятори і їх характеристики 

11. Апаратура компресорних установок. Основні характеристики і вимоги 

12. Теплообмін у вузлах компресорних машин. Апарати теплообміну. Характеристики і 

вибір 

13. Кондиціонування газів і газових сумішей. 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

1. Бондаренко Г. А. Компресорні станції : підручник / Г. А. Бондаренко, Г. В. Кирик. – 
Суми : Сумський державний університет, 2016. – 385 с. ISBN 978-966-657-624-1 

2. Компресорні станції транспортних засобів: навч. посіб. / В. Х. Далека,М. А. 
Голтв’янський, А. В. Коваленко, В. І. Скуріхін; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова. – Х: ХНУМГ, 2014. – 128 с. 

3. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції. Частина 1. Історія 
сучасність, перспективи розвитку: підручник / під ред. проф. М. С. Кулика. – 2-ге 
вид., допов. К.: Державний університет інфраструктури та технологій , 2020. 320 
с. 

Додаткова література: 

4. Тепломасоперенос у процесах і матеріалах дизайну матеріалів: Навчальний посібник. 
– Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 158 с. 

5. Barber,  Antony. Pneumatic handbook/by Antony Barber m 8th ed. P. Cm. Includes index 
ISBN  1-85617-249-X https://www.sciencedirect.com/book/9781856172493/pneumatic-
handbook 

 

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.  Властивості газів і їх сумішей та їх роль в компресорних машинах, як робочого тіла. 

Література: 3, 4, 5, 6 

20.  Молекулярно-кінетична теорія. Термодинамічні цикли в комперсорних машинах 

Література: 3, 4, 5, 6 

21.  Компресори. Загальні відомості. Класифікація. Література: 3, 4, 5, 6 

22.  Поршневі компресори. Принцип роботи 

https://www.sciencedirect.com/book/9781856172493/pneumatic-handbook
https://www.sciencedirect.com/book/9781856172493/pneumatic-handbook
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Література: 3, 4, 5, 6 

23.  Теоретичний цикл одноступеневого поршневого компресора.  

Література: 3, 4, 5, 6 

24.  Реальний цикл одноступеневого поршневого компресора 

Література: 3, 4, 5, 6 

25.  Енергетичні показники поршневих машин і їх оцінка 

Література: 3, 4, 5, 6 

26.  Конструктивні елементи і будова поршневих компресорів 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

27.  Кінематика і динаміка поршневого вузла 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

28.  Багатоступеневі компресорні машини 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

29.  Кінематика поршневого компресора 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

30.  Динаміка поршневого компресора. Зрівноваження сил. Вібрації 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

31.  Клапани поршневих компресорів. Конструкція принцип роботи. Характеристики 

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

32.  Типові схеми встановлення і розміщення поршневих машин  

Література: 1, 3, 4, 5, 6 

33.  Ротаційні компресори. Основні типи, конструкція і принцип роботи 

Література: 2, 3,  6 

34.  Характеристики ротаційних компресорів. 

Література: 2, 3, 6 

35.  Апаратура компресорних установок. Основні характеристики і вимоги 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

36.  Апарати теплообміну. Характеристики і вибір 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Самостійна робота студента 

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 26 

1.  Виконання РГР 20 

2.  Виконання МКР 20 

3.  Підготовка до екзамену 12 

 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  

˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому 
числі нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної 
дисципліни бали нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних 
заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за 
відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО 
дисципліни;  

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

˗ правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та штрафні 
бали не входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали;  

˗ політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні принципи, 
правила етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної доброчесності для 
осіб, що працюють і навчаються, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в 
тому числі при вивченні та складанні контрольних заходів з дисципліни;  

˗ при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, 
електронна пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно 
дотримуватись загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та 
обмежувати спілкування робочим часом викладача.  

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 

навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  

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

Семестровий контроль: залік.  
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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 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 70 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які 
студент отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– відповіді під час лабораторних/практичних занять (9 занять);  

- виконання і захист лабораторних робіт (максимум 20 балів); 

- виконання контрольних робіт (максимум 10 балів); 

– виконання модульної контрольної роботи (МКР)(20 балів); 

- викоання РГР (20 балів);  

Відповіді на екзамені оцінюються у 30 балів.  

Робота на практичних/лабораторних заняттях (максимум 15 балів):  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів. 

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 20 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 15 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 8 балів:  

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

Виконання РГР:   
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– творчо виконана робота – 20 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 15 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 8 балів:  

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

 

Штрафні та заохочувальні бали:  

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

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний 
тиждень запізнення (всього не більше 5 балів).  

На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить 
три запитання з різних тематичних розділів.  

Критерії оцінювання відповідей на іспиті:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке 
визначення всіх понять, величин: 30 балів;  

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

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою викладача, має 
місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів дискретно-логічного 
керування: 15-20 балів;  

– припускаються суттєві помилки, нерозуміння основних понять та фізичних процесів: до 
15 балів. 

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

1. Назвати основні параметри газових сумішей, які використовуються при розрахунках 
компресорних машин. 

2. Визначити за графіком значення питомої потужності для адіабатичного процесу 
при коефіцієнті стиснення … 

 

3. Конструкція, принцип дії і призначення клапану мінімального тиску 
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4.  Визначити кінцеву температуру повітря при адіабатичному процесі для ступеня 
стиснення  є=4 та початкової температури 296 К. 

Матеріально технічне і інформаційне забезпечення дисципліни: 
Станція компресорна ПКС-1,75, концерн Nicmas, м. Суми; 

Станція компресорна ВВ-3.5, концерн Nicmas, м. Суми; 

Комплект вимірювальної апаратури; 

Керівництво по експлуатації ПКС-1,75, концерн Nicmas, м. Суми; 

Керівництво по експлуатації ВВ-3.5, концерн Nicmas, м. Суми; 

Комплект зразків елементів конструкції; 

Презентації, протоколи виконання лабораторних робіт тощо. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Компресорні машини 

Складено:  

Старшим викладачем кафедри ПГМ, кандидатом технічних наук, Бєліковим 

Костянтином Олександровичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № _6_ від _14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту (протокол № 10 від 24.06.2022р.)  
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Освітній компонент ПВ 1.3 

  

Кафедра Прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В 

ЛОГІСТИЦІ  

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Екзамен  

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

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: канд. техн. наук, доцент, Тітов Андрій Вячеславович, 
avt.kpi@gmail.com  

Розміщення курсу https://classroom.google.com/u/1/c/Mzk2NTkxOTk1MTkz  

Програма навчальної дисципліни 

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

Програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в 

логістиці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 

«Прикладна механіка».   
Метою навчальної дисципліни є надбання студентами знань про сучасні інформаційні, 
сучасне програмне забезпечення та проектування інформаційних систем у логістиці. 
Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною:  
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Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння 
дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання : 

– загальні відомості про сучасні інформаційні технології в логістиці та перспективи 
їх розвитку;  

– загальні відомості про існуюче програмне забезпечення та проектування 
інформаційних систем у логістиці; 

уміння: 

– створити та упровадити логістичну інформаційну систему для вирішення заданих 
функціональних задач управління матеріальними потоками; 

– вирішення задач проектування інформаційних систем у логістиці; 

досвід: 

- використання програмного забезпечення та проектування інформацій-них систем 
у логістиці. 

При викладанні кредитного модуля «Інформаційні системи і технології в логістиці»  
використовуються знання, які студенти отримали при вивченні кредитних модулів 
«Інформатика» та «Логістика».  

Зміст навчальної дисципліни  
Розділ 1. Інформаційна логістика 

Розділ 2. Напрями вдосконалення ІТ в інформаційній логістиці 

Розділ 3. CALS технології 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Марченко В.М. Логістика: Підручник/ В.М. Марченко, 
В.В. Шутюк. – К.: Видавничий дім «Артек», 2018. — 312 с. 

2. Інформаційні системи в логістиці : навчальний посібник / Яценко Р. М., 
Ніколаєв І. В. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 232 с. 

3. Логістика [Текст] : навчальний посібник / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. 
Мішина, І.І. Борисенко. - К. : Знання, 2008. - 566 с.  

4. Системи автоматизованого проектування та інженерного аналізу в 
машинобудуванні: навч. посібник / О.С. Цибенко, М.Г. Крищук. - К. НТУУ "КПІ", 
2008. - 100 с. 
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Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

Назва теми лекції та перелік основних питань 

Розділ 1. Інформаційна логістика 

Тема 1.1. Вступ в інформаційну логістику [1, 2]. 

Основні визначення. Об'єкт і предмет вивчення, зміст інформаційної логістики. 

Тема 1.2. Кібернетичний підхід в інформаційній логістиці [1, 3]. 

Загальні поняття кібернетики і кібернетичного підходу в інформаційній 

логістиці. Кібернетична модель логістичної системи [1]. 

Тема 1.3. Інформаційні потоки та системи [1, 2, 3]. 

Информационные потоки. Информационные системы, их виды и принципы 

построения. 

Тема 1.4. Економіко - математичні моделі управління інформаційними ресурсами 

в логістичному ланцюжку з використанням комп'ютерних технологій [1, 3] 

 

Розділ 2. Напрями вдосконалення ІТ в інформаційній логістиці 

Автоматизована ідентифікація штрихових кодів. Маркування вантажного па-

кета машинозчитуваним кодом. [1] OLAP - технології і сховище даних в рі-шенні 

задач ІЦВ. Засоби опису бізнес - процесів при впровадженні ЛИС. Те-хнології 

електронного бізнесу в інформаційній логістиці. [2] 

Розділ 3. CALS технології [4] 
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Тема 3.1. Загальні відомості про CALS технології 

Основні визначення.  Концептуальна модель CALS. Етапи життєвого циклу 

виробів. Базові принципи CALS. Завдання, які вирішуються за допомогою CALS-

технологій. Стандарти (CALS IDEF STEP PLIB MANDATE SGML) 

Тема 3.2. Базові технології управління 

Управління проектами і завданнями. Управління ресурсами. Управління які-стю. 

Автоматизовані системи управління. Сфери застосування і основні фун-кції. 

Загальна структура управління даними протягом життєвого циклу виробів. 

Інтегрована інформаційна система. Системи управління базам даних. Їх типи 

та функції. 

Тема 3.3. Електронна модель виробу 

Вимоги до електронної моделі виробу і засобів її підтримки. Способи реалі-зації 

засобів підтримки електронної моделі виробу. Інтерактивні електронні технічні 

керівництва 

Тема 3.4. Інформаційна безпека в CALS-системах 

Електронно-цифровий підпис. Процедура шифрування та перевірки ЕЦП. 

Технології побудови захищеної мережі віртуального підприємства. Нормативно-

правове забезпечення інформаційної безпеки.  

Тема 3.5. Питання впровадження CALS-технологій 

Основні принципи впровадження CALS. Етапи та загальна методика впровадження CALS. 
Детально пророблений підхід до впровадження CALS. Реформування процесів. Кадрові та 
організаційні зміни. Удосконалення інформа-ційної інфраструктури. Передумови 
впровадження CALS. 
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Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 
годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 42 

2.  РГР 14 

3. м МКР 10 

4.  Підготовка до екзамену 14 

 

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/лабораторні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу.  
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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 (16 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на екзамені оцінюються у 50 балів.  

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

– захищена робота – 2 бала;  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 10 балів;  

– роботу виконано нераціонально  – 9 балів;  

– роботу виконано з незначними помилками – 8 балів: 

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів: 

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

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 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.  
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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 50 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 всі додаткові питання: 49-50 балів;  

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

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

– принципові відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання: 
38-41 бал;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 37-40 балів;  

– допускаються окремі помилки, які можливо виправити за допомогою додаткових 
питань викладача: 33-36 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань: 
30-32 бали. 

- Завдання не виконано або є грубі помилки 0 балів  
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 = 32л/п +  10 РГР  + 8МКР = 50 балів. 

Екзаменаційна складова RE шкали дорівнює: 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 
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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 

РГР, виконання 80% поточних лабораторних,  передбачених програмою, а також 

стартовий рейтинг Rc не менше 50% від RC. Тобто, не менш RC = 0,5х50 = 25 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни більше 0,5 х RC 

= 25 балів, допускаються до екзамену.  

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни менше 0,5 х RC 

= 25 балів, зобов'язані до початку екзаменаційної сесії підвищити його, інакше вони 

не допускаються до екзамену з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):  

 

Складено:  

доцентом кафедри ПГМ, кандидат технічних наук, Тітовим Андрієм Вячеславовичем. 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № _6_ від _14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту (протокол № 10 від 24.06.2022р.)  
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Освітній компонент ПВ 2.1 

  

Кафедра Прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

МОДУЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ  

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 Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Іспит, РГР 

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

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., , доцент, Ганпанцурова Оксана Сергіївна, 
ganpantsurova@ukr.net,  к.т.н., ст. викладач, Бєліков Костянтин 
Олександрович, belikivka@gmail.com  

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

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

 

Програма навчальної дисципліни 

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

Програма навчальної дисципліни «Модульні промислові системи» складена відповідно до 
освітньо-професійної та освітньо-наукової програми підготовки магістрів з галузі знань 
13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей розв’язувати 
складні практичні задачі шляхом використання інструментальних  засобів побудови 
промислових  автоматизованих  систем  та  окремих  виробничих  ділянок з ефективним  
сполученням  вільнопрограмованих  контролерів  і  сенсорів  з виконавчими  та  керуючими  
пристроями  гідроприводу,  пневмоприводу  та електроприводу для технічних об’єктів 
різного призначення.  

https://mbox2.i.ua/compose/1064437588/?cto=nLmyuJuyaXOciIm7vrGeqNCjypt9WaV8y7yfodCmq8XJrbuTq57OYayx0Vk%3D
mailto:belikivka@gmail.com
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=185132
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=187244
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Предметом навчальної дисципліни є: принципи модульної будови складних виробничих  
автоматизованих систем, алгоритми керування модульними станціями, створення 
керуючих  програм для різних за фізичною природою та принципом дії засобів 
автоматизації, сервісні режими  роботи модульних систем, налагодження  і  тестування  
автоматизованих  ланок  виробничого процесу. Ці питання в даному курсі розглядаються 
комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, технологічних і 
економічних аспектів машинобудівної галузі. 
Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: здатність виконувати 
структурний і логічний синтез та розробляти алгоритми та системи керування для 
автоматизованих і роботизованих механічних систем з механічними, гідравлічними і 
пневматичними компонентами; 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. 

Знання:  знати принципи модульної будови складних виробничих автоматизованих 
систем та структури алгоритмів керування модульними станціями; знати особливості 
будови сучасних мов програмування; знати принципи створення керуючих програм для 
різних за фізичною природою та принципом дії засобів автоматизації; знати особливості 
об’єднання модульних станцій в спільну систему, тестування виконавчих, керуючих та 

контролюючих пристроїв та модульної станції в цілому. 
Уміння: проаналізувати виробничий процес, встановити його склад за певними діями, 
функціями та операціями; проаналізувати умови та вимоги експлуатації, обґрунтувати 
логіку ефективного розподілення процесу на ланки та виробничої системи на модульні 
станції; розробити модульну структуру процесу функціонування системи; синтезувати 
логіку взаємодії елементів системи; розробити алгоритм функціонування системи 
модульних станцій; підвищувати ступінь та якість автоматизації існуючих об’єктів 
шляхом модернізації та реінжинірінгу мехатронних систем, оптимізації режимів роботи і 

складу, використання інноваційних технічних рішень і підходів.  
Досвід: вибору та використання методик та технічних засобів при створенні 
мехатронних систем із модульною будовою; практичної роботи із створення та 
налагодження алгоритмів керування для модульних мехатронних систем; вибору засобів 
контролю і керування з урахуванням режимів експлуатації модульної системи; здійснення 
налагодження і тестування автоматизованих ланок виробничого процесу; оволодіння 
первинними знаннями та навичками побудови багаторежимних модульних 
автоматизованих дискретних систем. 

3. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння базовими знаннями та уміннями, набутими при 
опануванні першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна 
механіка.  

Результати вивчення дисципліни «Модульні промислові системи» є корисними для 
подальшого вивчення дисциплін: «Гнучкі мехатронні системи», «Прогнозування 
енергоефективності систем приводів».  

4. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Загальні відомості про модульну будову багатоприводних систем виробничого 
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призначення. 

Тема 1.1. Особливості модульної будови та складу багатоприводних мехатронних систем 

виробничого призначення з гідропневматичними електричними та іншими засобами 

дискретної дії.  

Тема 1.2. Засоби формального зображення багатоелементних послідовних систем дискретної 

дії: таблиці стану та переходів; тактові діаграми, часові діаграми, циклограми; функціональні 

графи. 

Розділ 2. Перетворення структури процесу в структуру системи. 

Тема 2.1. Продуктивний підхід до визначення структури виробничого  процесу та його 

розподілу на складові. 

Тема 2.2. Елементна база структурного синтезу мехатронних систем за модульним 

принципом. 

Тема 2.3. Побудова системи управління об’єктом та окремим модулем на базі 

вільнопрограмованих контролерів та апаратних засобів контролю і керування.  

Тема 2.4. Особливості модульної будови структури систем з мультипроцесною та 

конвеєрною програмою дій. 

Розділ 3. Логічний та структурний синтез модульних виробничих станцій з мультипроцесною 

програмою дій. 

Тема 3.1. Відповідність алгоритмів функціонування виробничих систем та алгоритмів 

керування мультипроцесною програмою дій. 

Тема 3.2. Алгоритм керуючої програми модульної станції з псевдомультипроцесною 

програмою керування.   

Тема 3.3. Алгоритм керуючої програми модульної станції з кроковою структурою програми 

керування.   

Тема 3.4. Алгоритм керуючої програми модульної станції з використанням підпрограм для 

забезпечення керованості паралельних дій.   

Розділ 4. Експлуатаційні режими модульних станцій та алгоритми керування.   

Тема 4.1. Режими пуско-налагоджувальних робіт. Вмикання та вимикання системи, одиничний 

та тривалий цикл, режим «Пауза», особливості використання режимів в окремому модулі та 

в модульній системі. 

Тема 4.2. Режим аварійної зупинки, режими ручного та напівавтоматичного керування. 

Тема 4.3. Поєднання експлуатаційних та сервісних режимів в алгоритмі керування з кроковою 

структурою та використанням підпрограм.  



33 
 

Тема 4.4. Поєднання експлуатаційних та сервісних режимів в мультипроцесному алгоритмі 

керування з використанням підпрограм.  

Методичні рекомендації 

Програма складена для денної форми навчання. Для успішного засвоєння курсу слід 
передбачити тісний взаємозв’язок всіх видів занять – лекційних, самостійної роботи та 
лабораторних. Теоретичний матеріал, викладений на лекційних заняттях, є основою для 
вирішення практичних інженерних завдань, що виконуються під час 
лабораторних/практичних завдань на спеціалізованому дидактичному обладнанні фірми 
ФЕСТО та під час виконання розрахунково-графічної роботи. За час навчання студент 
виконує лабораторні роботи з використанням дидактичних модульних станцій, 
укомплектованих обладнанням фірм Фесто, Сіменс та Вікерс, самостійно розробляє 
алгоритми керування модульними станціями, проводить тестування роботоздтності 
систем, налагодження та відпрацювання сервісних та експлуатаційних режимів роботи. 
Це дозволяє поглибити знання з кожної теми. З метою вивчення дисципліни під час 
самостійної роботи та лабораторних  занять  необхідно використовувати підручники, 
посібники та практикувати навички розв’язування реальних задач на дидактичному 
обладнанні. Проведення індивідуального консультування відбувається протягом курсу 
навчання.  

 

5. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

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

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

3. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Методичні вказівки к лабораторним роботам з 
дисципліни “Модульні промислові системи”, студентам спеціальностей “Прикладна 
механіка”, “Галузеве машинобудування” спеціалізації “Мехатронні системи в 
машинобудуванні”. - Київ: НТУУ«КПІ».- ВАТ “Білоцерківська друкарня”, 2017, 60с. 

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. Автоматизація  технологічних  процесів  і  виробництв  харчової промисловості: Підруч./ 
А.П.  Ладанюк,  В.Г.  Трегуб,  І.В.  Ельперін,  В.Д. Цюцюра. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 
с.  

6. Пупена  О.М.,  Ельперін  І.В.  Програмування  промислових  контролерів  у середовищі 
UNITY PRO:  Навчальний  посібник.-  К.:  Видавництво  Ліра-К, 2013.- 376 с. 

Додаткові інформаційні ресурси 

1. Губарев  О.П.,  Аверін  В.З.,  Левченко  О.В. «Програмовані  контролери  в системах  
керування  гідропневмоавтоматики» (частина 2)  Методичні вказівки до лабораторних 
робіт, для студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні  машини", «Прикладна  
механіка».-  Київ:  НТУУ»КПІ».-  Вид. Біла Церква: “БК Нафтохім-Аваль”.- 2006.- 52с.  
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2. Губарев  О.П.,  Левченко  О.В.  Методичні  вказівки  до  лабораторних  робіт  з курсу 
«Програмовані  контролери  в  системах  керування гідропневмоавтоматики» (частина 1)  
студентам,  що  навчаються  за  фахом “Гідравлічні і пневматичні машини”.– Київ, НТУУ 
“КПІ”, 2005.- 48 с.  

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

4. Мікропроцесорні пристрої і системи управління в харчовій промисловості: Навч.  
посібник /І.В.  Ельперін,  Є.Л.  Календро,  А.П.  Ладанюк.-  К.:  ІСДО, 1994. – 140 с.  

5. Черкашенко  М.В.  Автоматизація  проектування  систем  гідро- і пневмоприводів  з  
дискретним  управлінням:  Навч.посібник.-2-е  вид., перероб.-Харків: НТУ”ХПІ”, 2001.-
182с.  

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

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

8. Mechatronika/ pod kier. Dietmara Schmida.- Polish edition REA, Warshawa.- 2002.- 384p. 
 

Рекомендації та роз’яснення: 

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

• Жодне джерело, як і всі джерела разом, не є достатнім для опанування дисципліни 
без виконання комплекту завдань до лабораторних робіт,  самостійного 
розв’язання типових задач розробки схем та конструкцій і виконання 
індивідуальних завдань. 

 

Навчальний контент 

6. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього 

компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

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

1.  Особливості модульної будови та складу багатоприводних мехатронних систем 
виробничого призначення з гідропневматичними електричними та іншими засобами 
дискретної дії.  

Література: 1, 2, ,  доп 4, 7 

2.  Засоби формального зображення багатоелементних послідовних систем дискретної 
дії: таблиці стану та переходів; тактові діаграми, часові діаграми, циклограми; 
функціональні графи. 

Література: 2,5   

3.  Продуктивний підхід до визначення структури виробничого  процесу та його розподілу 
на складові. 

Література: 1,2 

4.  Елементна база структурного синтезу мехатронних систем за модульним 
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принципом. 

Література: 4,  доп 4, 5, [каталоги виробників].   

5.  Побудова системи управління об’єктом та окремим модулем на базі 
вільнопрограмованих контролерів та апаратних засобів контролю і керування 
Література: 1 ,3, 6, доп 3.   

6.  Особливості модульної будови структури систем з мультипроцесною та конвеєрною 
програмою дій. 

Література: 1,3, 4, доп 3, 4.   

7.  Відповідність алгоритмів функціонування виробничих систем та алгоритмів 
керування мультипроцесною програмою дій. 

Література: 3, 5,  доп. 3, 4  

8.  Алгоритм керуючої програми модульної станції з псевдомультипроцесною програмою 
керування. Алгоритм керуючої програми модульної станції з кроковою структурою 
програми керування  

Література: 3,  доп. 1, 2 

9.  Алгоритм керуючої програми модульної станції з використанням підпрограм для 
забезпечення керованості паралельних дій 

Література: 3,  доп. 1, 2 

10.  Режими пуско-налагоджувальних робіт. Вмикання та вимикання системи, одиничний 
та тривалий цикл, режим «Пауза», особливості використання режимів в окремому 
модулі та в модульній системі. Режим аварійної зупинки, режими ручного та 
напівавтоматичного керування 

Література: 1, 3,  доп. 4 

11.  Поєднання експлуатаційних та сервісних режимів в алгоритмі керування з кроковою 
структурою та використанням підпрограм. 

Література: 3, доп. 1, 2 

12.  Поєднання експлуатаційних та сервісних режимів в мультипроцесному алгоритмі 
керування з використанням підпрограм. 

Література: 3,  доп. 1, 2 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 
годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 50 

2.  Виконання МКР 6 
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3.  Виконання РГР 12 

4.  Підготовка до іспиту 10 

Політика та контроль 

7. 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 та лабораторних заняттях, а також за виконання МКР та РГР.  

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

відповідні види навчальної активності на лекційних та лабораторних 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.  

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 

навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, лабораторні заняття.  

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу.  

Семестровий контроль: іспит.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 40 

балів.  

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
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Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 60 балів складає 
стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, які 
студент отримує за:  

– відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях;  

– виконання завдань під час лабораторних занять (24 заняття);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 30 балів.  

Робота на лабораторних заняттях (максимум 35 балів):  

– захищена робота – 7 балів;  

– активна творча робота – 5 балів;  

– плідна робота – 3 бали; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 11-14 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 10 балів: 

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

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 10 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 7-9 балів;  
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– 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,то він 
виконує екзаменаційну контрольну роботу. 

На іспиті студенти виконують контрольну роботу, яка складається з одного 
практичного завдання та двох теоретичних питань.  

Критерії екзаменаційного оцінювання:  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке 
визначення всіх понять, величин: 40 балів;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 30-35 балів;  

– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою додаткових 
питань викладача, має місце знання основних понять і величин, розуміння суті процесів 
дискретно-логічного керування: 20-25 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань 
залікової роботи: 10-15 балів. 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 
• Приклад питань екзаменаційної роботи 
1. Як  програмно  реалізується  утримання  кнопки  протягом  деякого  часу? 
2. Яка функція компаратора в станції?  
3. Розробити алгоритм керування модульною станцією №2 та забезпечити сервісний 

режим «Пауза» при роботі станції.  
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Модульні промислові системи  

Складено:  

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

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

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № 6_ від 23.12.2020) 

Погоджено Методичною комісією інституту (протокол № 6 від 25 січня 2021 року). 
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Освітній компонент ПВ 2.2 

 
 

Кафедра 

Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

КОНТРОЛЕРИ В СИСТЕМАХ 

ГІДРОПНЕВМОПРИВОДУ  (КСГПП)  

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 Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Екзамен, РГР  

Розклад занять Лекції 18 годин, лабораторні 54 годин (1 година лекції та 3 години лаб.р. на 

тиждень),  http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?v=24f6f53a-

f7b6-4a1d-859b-96da584c9653 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

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

Д.т.н., проф. Губарев Олександр Павлович 

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 «Контролери в системах гідропневмоприводу»   (далі 
КСГПП) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра з 
галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей - синтезувати 

структуру систем та логіку взаємодії виконавчих пристроїв відповідно до 

автоматизованого процесу та технічних засобів автоматизації, побудованих за 

mailto:a_kirya@i.ua
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модульним підходом на засадах мехатроніки; 

- створювати розподілені за модулями системи асинхронного та альтернативного 

керування із комбінуванням апаратних та алгоритмічних підходів та засобів для 

технічних об’єктів систем гідропрневприводу. 

Предметом навчальної дисципліни є: вивчення системи керування гідропневмоприводами 
на основі вільнопрограмованих контролерів.  
 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Спеціалізовані концептуальні 
знання новітніх методів та методик проектування і дослідження конструкцій, машин 
та/або 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, 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:  
- Принципів будови і функціонування інструментальних засобів автоматизації 
конструювання, проектування, досліджень, моделювання та інженерного аналізу 
пристроїв і систем автоматизації в машинобудуванні; 
- Теоретичного і практичного використання сучасних методів пошуку оптимальних 
рішень і раціональних параметрів технічних пристроїв і автоматизованих систем 
засобами математичного, імітаційного та комп’ютерного моделювання, системного 
аналізу, зокрема і за умов неповної та суперечливої інформації. 

Уміння: 
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 формалізувати процес, який 
потребує автоматизації; 
розробити модульну або крокову структуру процесу функціонування системи; 
синтезувати логіку взаємодії елементів системи, підібрати засоби контролю і керування; 
скласти алгоритми програм керування. 
Досвід: 
під’єднати засоби контролю і керування до пристроїв виконавчого рівня і 
вільнопрограмованих контролерів; 
налаштувати автоматизовану систему; 
провести її діагностику та ввести в експлуатацію згідно з вимогами до 
автоматизованих ланок робототехнічних та технологічних ліній і комплексів.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 
дисциплін «Електрогідропневматичні системи з фізично-різнорідним керуванням», 
«Гідроавтоматика і керування», «Логічний синтез систем алгоритмів керування». 

Результати вивчення дисципліни «Контролери в системах гідропневмоприводу» є 
корисними для подальшого дослідження за програмою магістерської дисертації.  
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Зміст навчальної дисципліни  

1. Технічні системи дискретної дії. Загальні відомості та особливості застосування 
програмованих контролерів в системах гідропневмоавтоматики. 

2. Організації процесу керування систем 

3. Логіка функціонування об’єкту у середовищі експлуатації. 

4. Керування механічною системою 

5. Елементна база алгоритму керування, синтезу та аналізу систем з пристроями 

гідропневмоавтоматики. 

6. Форми запису логічних команд. Алгоритмічна реалізація команд 
7. Системи асинхронних гідравлічних та пневматичних виконавчих пристроїв  з 

мультипроцесною програмою дій. 

8. Дослідження та усунення логічної невизначеності в алгоритмах функціонування. 

9. Програмна реалізація керування об’єктом  

10. Програмна реалізація керування об’єктом  з основною програмою та підпрограмами 

керування.  

11. Програмна реалізація керування об’єктом  з мультипроцесною програмою керування.  

12. Програмна реалізація керування об’єктом  з конвейєрною програмою  

13. Процес експлуатації у форми системи 

14. Процес експлуатації у формі системи з гнучкою програмою дії. 

15. Потактове відпрацювання експлуатаційного циклу.  

16. Прямий, комбінований та опосередкований контроль виконання дій, дублювання 

засобів контролю, часова імітація виконання дій.  

17. Загальний алгоритм керування багаторежимною системою з гнучкою програмою 

функціонування. 

18. Програмна реалізація алгоритму керування багаторежимною системою з гнучкою 

програмою функціонування в одному програмному ядрі. 

19. Різні види режимів керування 

20. Реалізація алгоритму керування багаторежимною роботою системи з розподілом 

алгоритмів режимів в окремих програмах.  

21. Засоби алгоритмічної підтримки діагностики систем, пуско-налагоджувальних робіт, 

реінжинірінгу промислових об’єктів.  

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. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Човнюк Ю.В. Мехатроніка. Навчальний посібник. – К., 

2012. - 

357с.https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%

82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf 

3. Сучасні електромехатронні комплекси і системи : навч. посібник / Т. П. Павленко, В. М. 

Шавкун, О. С. Козлова, Н. П. Лукашова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 116 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/55311/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2047%D0%9D%2

0%D0%9F%D0%BE%D1%81.%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%A1_%28%D0%9A%D0%BE%D0%B

7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%29_03.10.pdf 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/55311/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2047%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81.%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%A1_%28%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%29_03.10.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/55311/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2047%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81.%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%A1_%28%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%29_03.10.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/55311/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2047%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81.%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%A1_%28%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%29_03.10.pdf
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4. Робототехніка : підручник для студентів ВНЗ з дисц. "Робототехніка і мехатроніка" / 

В.І. Костюк, Г.О. Спину, Л.С. Ямпольський, М.М. Ткач. - К. : Вища шк., 1994. - 447 с. 

5. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Мехатроніка: Циклічно-модульний підхід до вирішення 

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

160с.  

6. Пупена, Олександр Миколайович, автор.   Програмування промислових контролерів у 

середовищі UNITY PRO : навчальний посібник / Пупена О.М., Ельперін І.В. ; Міністерство 

освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. - Київ : 

Видавництво Ліра-К, 2021. - 369 сторінок : рисунки, таблиці. 

 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

7.  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. 

8. Губарев О.П., Аверін В.З., Левченко О.В. “Програмовані контролери в системах керування 
гідропневмоавтоматики” (частина 2) Методичні вказівки до лабораторних робіт, для 
студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини", «Прикладна механіка».- Київ: 
НТУУ»КПІ».- Вид. Біла Церква: “БК Нафтохім-Аваль”.- 2006.- 52с. 

9. Губарев О.П., Левченко О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу 
“Програмовані контролери в системах керування гідропневмоавтоматики” (частина 1) 
студентам, що навчаються за фахом “Гідравлічні і пневматичні машини”.– Київ, НТУУ 
“КПІ”, 2005.- 48 с.  

10. The Mechatronics Handbook. Editor-in-Chief Robert H. Bishop. CRC Press, 2002. – 1229 p. 

11. Mechatronics : an introduction / edited by Robert H. Bishop. CRC Press, 2006. – 285 p.  

12. Куцик, Андрій Степанович, автор.   Автоматизовані системи керування на 

програмованих логічних контролерах : навчальний посібник / А. Куцик, В. Місюренко, М. 

Семенюк. - Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2019. - 269 сторінок : рисунки, таблиці. 

13. Галкін, Павло Вікторович, автор.   Програмування ПЛК в CODESYS : навчальний посібник 

/ П.В. Галкін, І.І. Ключник ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний 

університет радіоелектроніки. - Харків : ФОП Панов А. М., 2019. - 91 сторінка : рисунки 

(деякі кольорові). 

14. Лисенко, Сергій Миколайович, автор.   Програмування робототехнічних систем на 

основі Lego Mindstorms : навчальний посібник / С.М. Лисенко, А.О. Нічепорук, К.Ю. 

Бобровнікова. - Хмельницький : ХНУ, 2020. - 242 сторінки : рисунки, таблиці, схеми. 
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15. Губарев А.П. Дискретно-логическое управление в системах гидропневмоавтоматики: 

Учебное пособие.- К.: ИСМО, 1997.- 224с.  

16. Невлюдов, Ігор Шакірович, 1940- , автор.   Пневматичні пристрої та засоби 
автоматизації мехатронних систем : навчальний посібник / І.Ш. Невлюдов, Л.О. 
Кривопляс-Володіна, С.П. Новоселов, О.В. Сичова ; Міністерство освіти і науки України, 
Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків : А.М. Панов, 2020. - 254 
сторінки : рисунки, таблиці. 

17. Черкашенко М.В. Структурный синтез и анализ схем гидропневмоавтоматики.-Х.: НТУ 
«ХПИ», 2007.- 297 с. 

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

19. Введение в мехатронику / Под ред. О.М.Яхно.- К.: НТУУ»КПИ», 2008.- 528с. 

20. Губарев А.П. Причинно-следственная модель объектов гидропневмоавтоматики: 
особенности и свойства.- К.: НТУУ”КПИ”,1999.-107с. 

21. Губарев О.П., Узунов О.В. “Синтез дискретних систем управління”. Методичні вказівки.- 
К.: НТУУ”КПІ”, 1996.-47с.  

22. Ельперін Ш.В. Промислові контролери:Навч.посіб./Ш.В. Ельперін.-К.:НУХТ,2003.- 320 с.  

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

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

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

 

рекомендації та роз’яснення: 

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

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 
опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування 
систем керування для об’єктів мехатроніки. 

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) 
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37.  Технічні системи дискретної дії. Загальні відомості та особливості застосування 

програмованих контролерів в системах гідропневмоавтоматики. 

Продуктивний підхід до організації процесу функціонування та алгоритму керування систем. 

Література: [5] стор.112-124, [13] стор.75-83. 

38.  Логіка функціонування об’єкту у середовищі експлуатації. 

Література: [1] стор.34-39, 412-432, [9] стор.223-245. 

Керування механічною системою 

39.  Елементна база алгоритму керування, синтезу та аналізу систем з пристроями 

гідропневмоавтоматики. 

Література: [2] стор.12-68, [5] стор.84-96. 

Форми запису логічних команд. Алгоритмічна реалізація команд 

40.  Системи асинхронних гідравлічних та пневматичних виконавчих пристроїв  з 

мультипроцесною програмою дій. 

Література: [4] стор.156-208, [13] стор.112-132. 

Алгоритмічна реалізація команд керування 

41.  Дослідження та усунення логічної невизначеності в алгоритмах функціонування. 

Програмна реалізація керування об’єктом  

Програмна реалізація керування об’єктом  з основною програмою та підпрограмами 

керування.  

Література: [4] стор.144-152, [11] стор.116-122, [7] стор.18-22. 

 

42.  .  

Тема 2.4. Програмна реалізація керування об’єктом  з мультипроцесною програмою 

керування.  

Література: [4] стор.234-256, [10] стор.276-298. 

43.  Програмна реалізація керування об’єктом  з конвейєрною програмою функціонування.  

Література: [4] стор.234-256, [10] стор.276-298. 

44.  Процес експлуатації у форми системи 

45.  Загальні відомості про сервісні режими, керування та їх застосування в експлуатації систем з 

програмованим керуванням. 

застосування в експлуатації систем з програмованим керуванням. 

46.  Процес експлуатації у формі системи з гнучкою програмою дії. 

Література: [2] стор.56-88, [10] стор.234-258. 

47.  Потактове відпрацювання експлуатаційного циклу.  

Література: [4] стор.167-172, [12] стор.216-222. 

48.  Експлуатаційний цикл 

49.  Прямий, комбінований та опосередкований контроль виконання дій, дублювання засобів 

контролю, часова імітація виконання дій.  

Література: [4] стор.167-172, [12] стор.216-222. 

50.  Загальний алгоритм керування багаторежимною системою з гнучкою програмою 

функціонування. Література: [4] стор.262-278, [12] стор.176-202. 

51.  Програмна реалізація алгоритму керування багаторежимною системою з гнучкою програмою 

функціонування в одному програмному ядрі. Література: [4] стор.262-278, [12] стор.176-202. 

52.  Різні види режимів керування 
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53.  Реалізація алгоритму керування багаторежимною роботою системи з розподілом алгоритмів 

режимів в окремих програмах.  

54.  Засоби алгоритмічної підтримки діагностики систем, пуско-налагоджувальних робіт, 

реінжинірінгу промислових об’єктів.  

Література: [4] стор.248-255, [13] стор.123-131, [18] стор.231-245, [7] стор.112-127. 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 
годин СРС 

4.  Підготовка до аудиторних занять 36 

5.  Виконання РГР 24 

6.  Підготовка до екзамену 18 

 

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;  

Політика дедлайнів та перескладань:  
перескладання будь-яких контрольних заходів передбачено тільки за наявності 

документально підтверджених вагомих причин;  

https://osvita.kpi.ua/node/121
https://osvita.kpi.ua/node/39
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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» 
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://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


47 
 

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) 

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 (ХХХ занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на екзамені оцінюються у 50 балів.  

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

– захищена робота – 2 бала;  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 10 балів;  

– роботу виконано нераціонально  – 9 балів;  

– роботу виконано з незначними помилками – 8 балів: 

– роботу виконано з певними помилками – 6-7  балів: 

 – роботу не зараховано (не виконано або є грубі помилки) – 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 50 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 всі додаткові питання: 49-50 балів;  
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– вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, а 

також відповіді на більшість додаткових питань: 45-48 балів;  

– вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, 

відповіді на окремі додаткові питання: 42-44 бали;  

– принципові відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання: 38-

41 бал;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 37-40 балів;  

– допускаються окремі помилки, які можливо виправити за допомогою додаткових питань 

викладача: 33-36 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань: 30-

32 бали. 

Завдання не виконано або є грубі помилки 0 балів  

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 = 32л/п +  10 РГР  + 8МКР = 50 балів. 

Екзаменаційна складова RE шкали дорівнює: 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 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання і підготовка до захисту РГР, 

виконання 80% поточних лабораторних,  передбачених програмою, а також стартовий 

рейтинг Rc не менше 50% від RC. Тобто, не менш RC = 0,5х50 = 25 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни більше 0,5 х Rc = 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 

допускаються до екзамену з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість. 

 

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

1. Автоматизований об’єкт як технічна система з інформаційним описом алгоритму 
функціонування, режими використання та їх призначення/ 
2. Вільнопрограмовані логічні контролери, структура, основні показники, приклади 
застосування. 
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3. Побудувати алгоритм керування системи із застосуванням PLC 

 
можливе зарахування сертифікатів проходження літньої школи «Мехатроніка в 
машинобудуванні» за 4 лабораторних роботи. 

• можливе відпрацювання 30% лабораторних робіт під час роботи асистентом 
команди 2-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Мехатроніка в 
машинобудуванні». 

• Рекомендована тематика   для РГР 
1) Розробка керуючої програми для автоматизованої системи виготовлення чотирьох-кромочного 

золотника двох типорозмірів з циліндричної заготовки; 
2) Розробка керуючої програми для автоматизованої системи складання виробу з 5…6 складових одиниць 

(наприклад, запобіжного гідравлічного клапана двох модифікацій); 
3) Розробка керуючої програми для автоматизованої системи випробування (наприклад, редукційного та 

запобіжного гідравлічного клапана); 
4) Розробка керуючої програми для автоматизованої системи упаковки (наприклад, консервації 

гідравлічного циліндра односторонньої та двосторонньої дії); 
5) Розробка керуючої програми для автомату приготування продуктів (наприклад, заварювання кави 

натуральної чи розчинної); 

.  

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Контролери в системах 
гідропневмоприводу 

Складено:  

професор, д.т.н, професор кафедри ПГМ    Олександр Губарев 

 

к.т.н. доцент кафедри ПГМ      Альона МУРАЩЕНКО 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № 6 від 14.06.2022) 

Погоджено методичною комісією навчально-наукового механіко-машинобудівного 

інституту  (протокол № 10 від 24 червня 2022 року) 
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Освітній компонент ПВ 2.3 

  

Кафедра прикладної 
гідроаеромеханіки і 
механотроніки 

ДИНАМІКА ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНИХ МАШИН 

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 Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, 
семестр 

1 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий 
контроль/ 
контрольні заходи 

Екзамен / Модульна контрольна робота / Поточний контроль на 
практичних заняттях і лабораторних роботах / Розрахунково-графічна 
робота 

Розклад занять Лекції 36 годин, практичні заняття 18 годин, лабораторні роботи 18 години 
(2 години лекцій, 1 година практичних та 1 години лаб. роб. на тиждень) 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент, Нєженцев Олексій Борисович, 
nezhentsev007@gmail.com 

Практичні / Семінарські: відсутні 

Лабораторні: к.т.н., доцент, Нєженцев Олексій Борисович, 
nezhentsev007@gmail.com 

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

Програма навчальної дисципліни 

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

Для сучасного машинобудування характерні тенденції до підвищення продуктивності 
машин, яка пов’язана зі збільшенням робочих швидкостей та скороченням тривалості 
перехідних процесів, що призводить до зростання динамічних навантажень. З метою 
зниження останніх необхідно вивчати динамічні процеси в механізмах машин, методи 
розрахунків і досліджень динамічних навантажень, що діють на елементи приводів і 
металоконструкції машин. Навчитися формувати оптимальні за динамічними 
навантаженнями та часом режими пуску та гальмування підйомно-транспортних 
машин. 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode
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Дисципліна «Динаміка підйомно-транспортних машин» викладається відповідно до 
освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр за спеціальністю «131 Прикладна механіка», напрям «Автоматизовані логістичні 
системи».  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Динаміка підйомно-транспортних 
машин» є ознайомлення студентів з методами: побудови розрахункових схем (динамічних 
моделей) підйомно-транспортних машин (механізмів); розрахунків параметрів динамічних 
моделей підйомно-транспортних машин (зведених мас, характеристик пружних та 
дисипативних сил елементів механізмів і металоконструкцій підйомно-транспортних 
машин, статичних та динамічних характеристик електроприводів); складання 
диференціальних рівнянь руху підйомно-транспортних машин, представлених 
багатомасовими моделями; а також - користуватися програмними продуктами (в тому 
числі - в середовищі Delphi) для чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь 
руху вантажопідйомних кранів та визначення переміщень, швидкостей, прискорень 
зведених мас, зусиль в елементах приводів і металоконструкцій вантажопідйомних 
машин; аналізувати результати моделювання перехідних процесів в електромеханічних 
системах підйомно-транспортних машин; формулювати висновки і рекомендації щодо 
зниження динаміки підйомно-транспортних машин. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів здатностей: розробляти 
математичні моделі машин і їх приводів; виконувати аналіз навантаженості елементів 
машин в перехідних режимах роботи; визначати динамічні зусилля в механізмах і 
металоконструкціях підйомно-транспортних машин; запобігати резонансам в 
механізмах і конструкціях підйомно-транспортних машин при вимушених і 
параметричних коливаннях; визначати методи зниження динамічної навантаженості 
підйомно-транспортних машин. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сукупність знань і коло задач, 
пов`язаних з проблемами визначення та зниження динамічних зусиль в механізмах і 
металоконструкціях підйомно-транспортних машин 

Отримані компетентності дозволять:  

- складати розрахункові схеми (динамічні моделі) підйомно-транспортних машин 
(механізмів); 

- виконувати розрахунки параметрів динамічних моделей машин (зведених мас, 
характеристик пружних та дисипативних сил елементів механізмів і металоконструкцій 
підйомно-транспортних машин, статичних та динамічних характеристик 
електроприводів); 

- складати диференціальні рівняння руху підйомно-транспортних машин, 
представлених багатомасовими моделями; 

- користуватися програмними продуктами (в тому числі - в середовищі Delphi) для 
чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь руху вантажопідйомних кранів 
та визначення переміщень, швидкостей, прискорень зведених мас, а також зусиль в 
елементах приводів і металоконструкцій вантажопідйомних машин; 

- аналізувати результати моделювання перехідних процесів в електромеханічних 
системах підйомно-транспортних машин; 

- формулювати висновки і рекомендації щодо зниження динаміки підйомно-
транспортних машин. 
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2. 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 «Теоретична механіка», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Теорія 
механізмів і машин», «Деталі машин», «Основи промислового електроприводу», 
«Вантажопідіймальні машини», «Транспортувальні машини». 

Результати вивчення дисципліни «Динаміка підйомно-транспортних машин» є 
необхідними для подальшого вивчення дисциплін: «Надійність обладнання логістичних 
систем», «Оптимізація логістичних процесів», а також виконання випускної магістерської 
дисертації за напрямом «Автоматизовані логістичні системи». 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Загальні відомості про динаміку підйомно-транспортних машин. 

Тема 2. Розрахункові схеми (динамічні моделі) машин 

Тема 3. Параметри динамічних моделей машин, їх розрахунок і приведення. 

Тема 4. Розрахунок і приведення зовнішніх сил в математичних моделях підйомно-
транспортних машин. 

Тема 5. Коливальні процеси в машинах. Динамічні характеристики систем. 

Тема 6. Динамічні процеси в механізмах пересування вантажопідйомних кранів (візків). 

Тема 7. Багатопараметричні дослідження динаміки вантажопідйомних кранів. 

Тема 8. Динамічні процеси в механізмах підйому вантажів. 

Тема 9. Динаміка конвеєрів. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О. Динаміка машин. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 227 с. 
2. Моделювання динаміки механізмів вантажопідйомних машин / [Ловейкін В.С., 

Човнюк Ю.В., Діктерук М.Г., Пастушенко С.І.]. – К. - Миколаїв: РВВ МДАУ, 2004. – 286 с. 
3. Підйомно-транспортні машини: Розрахунки підіймальних і транспортувальних 

машин: підручник / В.С. Бондарєв та ін. – К.: Вища шк., 2009. – 734 с. 
4. Ловейкін В.С. Динаміка і оптимізація режимів руху мостових кранів / В.С. Ловейкін, 

Ю.О. Ромасевич  – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 310 с. 
5. Динамічні навантаження у вантажопідйомних машинах: навч.-метод. посібник / 

О.В. Григоров, В.В. Офій, А.С. Рахманий. - Х. : НТУ "ХПІ", 2006. - 68 с 

Додаткова література 
6. Огурцов А.П., Сарандачов В.І., Солод В.Ю. Діагностика, динаміка, надійність 

підйомно-транспортних машин. - Дніпропетровськ: Системні технології, 2002. - 367 с. 
7. Сурьянинов Н.Г. Теоретические основы динамики машин: учебное пособие / Н.Г. 

Сурьянинов, А.Ф. Дашенко, П.А. Белоус – Одесса: ОГПУ, 2000. – 302 с. 
8. Лобов Н.А. Динамика передвижения кранов по рельсовому пути: учебное пособие. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003. – 232 с. 
9. Будиков Л.Я. Многопараметрический анализ динамики грузоподъемных кранов 

мостового типа: монография. – Луганск: изд-во ВНУ им. В.Даля, 2-е изд., 2003. – 210 с. 
10. Мещеряков В.Н. Динамика электромеханических систем подъемно-транспортных 

механизмов с асинхронным электроприводом: монография. – Липецк: ЛГТУ, 2002. – 120 с. 
11. Ловейкин В.С., Нестеров А.П. Динамическая оптимизация подъемных машин. - 

Луганск: Изд-во СНУ, 2002. - 368 с. 
12. Степанов А.Г. Динамика машин. – Екатеринбург: УрО РАН, 2009. – 450 c. 
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13. Горяченко В.Д. Элементы теории колебаний: учебное пособие для студентов вузов 
/ В.Д. Горяченко [изд. 2-е перераб. и доп.]. – М.: Высшая школа, 2001. – 395 с. 

14. Коловский М.З. Динамика машин / М.З. Коловский. – Л.: Машиностроение, 1989. – 
265 с. 

15. Динамика машин и управление машинами: справочник / Под. ред. Г.В Крейнина. - М.: 
Машиностроение, 1988. - 239с. 

16. Ловейкін В.С. Аналіз та синтез режимів руху механізмів вантажопідйомних машин: 
монографія / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич. – К.: Компрінт, 2012. – 298 с. 

17. Огурцов А.П., Мамаєв Л.М., Скрипник Е.Т., Зінченко В.І. Механіка віброактивності та 
віброзахисту машин. - К.: НМЦ ВО МОНУ, 2002. - 368с. 

18. Сухарев Э.А. Основы динамики подъемно-транспортных и дорожно-строительных 
машин: Учебное пособие. - Ровно: НУВХП, 2012, - 191 с. 

19. Расчет и проектирование транспортных средств непрерывного действия / Под 
ред. В.А. Будишевского. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 689 с 

20. Білозьоров А.В., Парфєненко Л.С. Рудниковий транспорт. – К.: Каравела, 2004. – 256 
с. 

 
Рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ. Додаткові джерела спрямовані на більш 
глибоке ознайомлення з методами: побудови розрахункових схем (динамічних моделей) 
машин (механізмів); розрахунків параметрів динамічних моделей машин; складання 
диференціальних рівнянь руху машин та чисельного інтегрування цих диференціальних 
рівнянь; розробки рекомендацій щодо зниження динаміки машин. 

• Жодне джерело не є достатнім для опанування дисципліни без виконання практичних і 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач з динаміки підйомно-
транспортних машин. 

• Базові джерела містять теоретичні матеріали та приклади за всіма темами 
дисципліни і їх можна використовувати так само, як матеріал лекцій, але під час лекцій 
надається їх зв'язок з фрагментами методик та практичним і лабораторним 
використанням, чого не можна отримати з жодного літературного джерела. 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього 
компонента) 

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

 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

1 Тема 1. Загальні відомості про динаміку підйомно-транспортних машин (2 год.) 

Лекція 1.  Вступ. Предмет і мета курсу. Основні задачі динаміки підйомно-
транспортних машин (ПТМ). Основні типи динамічних систем (механічні, 
електромеханічні, електрогідромеханічні; з зосередженими параметрами, з 
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розподільними параметрами, комбіновані).  
Література: [1]; [4]; [7]; [12]; [14]; [15] 

2 Тема 2. Розрахункові схеми (динамічні моделі) машин (2 год.) 

Лекція 2.  Розрахункові схеми (динамічні моделі) машин і основні рівняння динаміки. 
Методи складання рівнянь динаміки машин. Формування математичних 
моделей підйомно-транспортних машин. 
Література: [1]; [7]; [9]; [12]; [14]; [15] 

3-4 Тема 3. Параметри динамічних моделей машин, їх розрахунок і приведення (4 год.) 

Лекція 3.  Приведення мас і моментів інерції складових частин динамічних моделей 
машин: роторів двигунів, муфт, барабанів, блоків, шківів, ходових коліс,  
канатів, балок, стріл, рам. Складання рівнянь динаміки жорстких систем. 
Рівняння динаміки вантажопідіймальних кранів як жорстких систем.  

Лекція 4.  Складання рівнянь динаміки пружних систем з обмеженим числом мас. 
Пружні характеристики з’єднань мас системи. Жорсткості передач, валів, 
муфт, канатів, ланцюгів. Дисипативні сили, в’язке і сухе тертя. Визначення і 
приведення коефіцієнтів демпфірування коливань в механізмах. 
Література: [1]; [7]; [12]; [14]; [15] 

5-6 Тема 4. Розрахунок і приведення зовнішніх сил в математичних моделях ПТМ (4 

год.) 

Лекція 5.  Параметри приводних двигунів підйомно-транспортних машин. Врахування 
в математичних моделях вантажопідйомних кранів зведеної сили приводу. 
Механічні характеристики асинхронного кранового електроприводу при 
розгоні за різними законами керування.  

Лекція 6.  Механічні характеристики кранового електроприводу в гальмівних режимах 
(противмикання, генераторного гальмування, динамічного і комбінованого 
гальмування. Гальмування вантажопідйомних машин за допомогою 
електродвигунів (противмикання, динамічне гальмування, генераторне 
гальмування, комбіноване гальмування двигуном і колодковими 
гальмами). 
Література: [1]; [2]; [5]; [10]; [11]  

7-8 Тема 5. Коливальні процеси в машинах. Динамічні характеристики систем (4 год.) 

Лекція 7.  Природа коливальних процесів. Основні режими коливань динамічних 
систем (перехідні процеси, примусові невипадкові і випадкові коливання, 
автоколивання, параметричні коливання; приклади). Оцінка рівня 
детермінованої і випадкової компонент. Детерміновані коливання 
(періодичні коливання, модульовані коливання, демодуляція коливань, 
неперіодичні коливання). Оцінка стаціонарності і ергодичності випадкових 
коливань. Оцінка рівня коливального процесу. 

Лекція 8.  Оцінка частотного складу процесу. Непараметричний спектральний аналіз. 
Амплітудний та фазовий спектри, спектральні вікна і їх використання, 
кореляційна функція, спектральна щільність. Характеристики частотного 
складу. Динамічні характеристики коливальних систем. Оцінки якості 
перехідного процесу. Частотні динамічні характеристики коливальної 
системи: АЧХ, ФЧХ, АФЧХ. Методи визначення частотних характеристик 
коливальних систем, оцінка форм коливань.  
Література: [13]; [15]; [17] 

9- Тема 6. Динамічні процеси в механізмах пересування вантажопідйомних кранів. (4 год.) 
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10 Лекція 9.  Структура і основні елементи механізмів пересування вантажопідйомних 
кранів (візків). Кінематичні схеми механізмів пересування кранів. 
Розрахункові три- та чотиримасові динамічні моделі кранів мостового типу 
при роботі механізму пересування. Диференційні рівняння руху 
багатомасових електромеханічних систем. Розрахунок коефіцієнтів 
диференціальних рівнянь руху вантажопідйомного крана. 

Лекція 10.  Динамічні навантаження в кранах мостового типу при їх пересуванні в 
руховому та гальмівних режимах. Аналіз режимів пуску (розгону) механізму 
пересування кранів при реостатному та частотному управлінні двигуном. 
Перехідні процеси кранів (візків) в режимах гальмування противмиканням, 
динамічного гальмування, генераторного гальмування, а також за 
допомогою механічного гальма. Зниження динамічних навантажень в 
елементах приводу пересування та металоконструкції крана при роботі 
механізму пересування кранів (візків). 
Література: [2]; [4]; [8]; [9]; [16]; [18] 

11-

12 

Тема 7. Багатопараметричні дослідження динаміки вантажопідйомних кранів. (4 

год.) 

Лекція 11.  Концепція багатопараметричних досліджень динаміки вантажопідйомних 
кранів. Багатопараметричний багатофакторний аналіз динаміки 
вантажопідйомних кранів. Методика оптимізації характеристик механізмів 
пересування вантажопідйомних кранів.  

Лекція 12.  Алгоритм розрахунку оптимальних гальмівних характеристик механізму 
пересування мостового крана. Незалежні змінні (фактори), які однозначно 
визначають гальмівну характеристику електропривода. Вибір 
узагальненого критерію "якості" гальмівного процесу. Розрахунок 
оптимальної гальмівної характеристики механізму пересування крана 
методом крутого сходження. Приклади розрахунків оптимальних 
гальмівних характеристик приводів пересування мостових кранів (в 
режимі динамічного гальмування, при двоступінчастому гальмуванні 
противмиканням, в режимі комбінованого гальмування двигуном і 
колодковими гальмами). 
Література: [9]; [4]; [11]; [16] 

13-

16 

Тема 8. Динамічні процеси в механізмах підйому вантажів (8 год.) 

Лекція 13.  Кінематичні схеми механізму підйому вантажу мостового крана. 
Електромеханічна модель мостового крана з урахуванням всіх основних 
параметрів системи «привод – металоконструкція - вантаж». Динамічна 
модель мостового крана з розподіленою масою пролітної будови при 
роботі механізму підйому вантажу. Рівняння руху електромеханічної 
системи з розподіленими параметрами. 

Лекція 14.  Тримасова динамічна модель мостового крана. Диференційні рівняння 
руху мостового крана при роботі механізму підйому вантажів. Розрахунок 
коефіцієнтів диференціальних рівнянь руху вантажопідйомного крана. 

Лекція 15.  Динамічні навантаження в мостових кранах при роботі механізму підйому. 
Аналіз режимів пуску і гальмування механізму підйому при різних 
способах керування двигунами.  

Лекція 16.  Динамічна модель та динамічні навантаження мостового крана при 
опусканні вантажів. Плавна «посадка» вантажів мостовим краном. 
Література: [2]; [9]; [10]; [11]; [18] 



56 
 

17-

18 

Тема 9. Динаміка конвеєрів (4 год.) 

Лекція 17.  Пуск і зупинка конвеєрів. Динаміка конвеєрів з ланцюговим тяговим 
органом. Взаємодія става і робочого органу конвеєра. Взаємодія 
приводних пристроїв з тяговим ланцюгом. Рівняння руху конвеєрів. 

Лекція 18.  Математична модель конвеєра для сталого режиму роботи. Розв'язання 
рівнянь руху скребкового конвеєра та пластинчастого конвеєра. Способи 
обмеження динамічних навантажень в елементах конвеєра. 
Література: [3]; [19]; [20] 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Метою практичних занять з курсу «Динаміка підйомно-транспортних машин» є 
закріплення у студентів знань та формування навичок з:  

- побудови розрахункових схем (динамічних моделей) підйомно-транспортних машин 
(механізмів); 

- складання диференціальних рівнянь руху підйомно-транспортних машин, 
представлених багатомасовими моделями; 

- розрахунку параметрів динамічних моделей машин (зведених мас, характеристик 
пружних та дисипативних сил елементів механізмів і металоконструкцій підйомно-
транспортних машин, статичних та динамічних характеристик електроприводів); 

- аналізу результатів моделювання перехідних процесів в електромеханічних системах 
підйомно-транспортних машин; 

- формулювання рекомендацій щодо зниження динамічних навантажень підйомно-
транспортних машин за результатами досліджень. 

 

№ 

з/п Тема практичного заняття 
Кількість 

ауд. годин 

7.  Практичне заняття 1. Загальні питання динаміки ПТМ. Предмет динаміки. 
Сили опору, що діють в реальних динамічних системах. 

2 

8.  Практичне заняття 2. Визначення масових і інерційних показників 
механізмів та конструкцій вантажопідйомних кранів і їх приведення. 

2 

9.  Практичне заняття 3. Визначення жорсткісних і демпфіруючих показників 
механізмів і конструкцій вантажопідйомних кранів і їх приведення. 

2 

4-5 Практичні заняття 4-5. Приведення зовнішніх навантажень. Розрахунок і 
побудова механічних характеристик електродвигунів кранових механізмів 
у рухових режимах. 

4 

6-7 Практичні заняття 6-7. Розрахунок і побудова механічних характеристик 
електродвигунів кранових механізмів в гальмівних режимах. 

4 

8-9 Практичні заняття 8-9. Визначення динамічних навантажень, що діють на 
елементи приводів та металоконструкції вантажопідйомних машин. 

4 
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ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

Метою лабораторних робіт з курсу «Динаміка підйомно-транспортних машин» є 
закріплення у студентів знань та формування навичок з:  

- опанування програмних продуктів (в тому числі - в середовищі Delphi) для проведення 
комп’ютерного (обчислювального) експерименту (в тому числі чисельного інтегрування 
систем диференціальних рівнянь руху вантажопідйомних кранів та визначення 
переміщень, швидкостей, прискорень зведених мас, а також зусиль в елементах приводів і 
металоконструкцій вантажопідйомних машин); 

- підготовки вихідних даних для проведення комп’ютерного (обчислювального) 
експерименту; 

- аналізу результатів моделювання перехідних процесів в електромеханічних системах 
підйомно-транспортних машин; 

- формулювання рекомендацій щодо зниження динаміки підйомно-транспортних 
машин за результатами комп’ютерного (обчислювального) експерименту. 

 

№ 

з/п Назва лабораторної роботи (комп’ютерного практикуму) 
Кількість 

ауд. годин 

1.  Інструктаж з техніки безпеки. 

Лабораторна робота 1. Знайомство з елементною базою апаратури для 
експериментального дослідження механізмів та металоконструкцій 
підйомно-транспортних машин. 

2 

2.  Лабораторна робота 2. Підготовка для досліджень розрахункових 
динамічних схем (тримасової та чотиримасової) мостового крана та 
програмного забезпечення (в середовищі Delphi) при його пересуванні. 

2 

3.  Лабораторна робота 3. Проведення комп’ютерного (обчислювального) 
експерименту та дослідження динамічних навантажень при пересуванні 
мостового крана в режимах розгону за тримасовою та чотиримасовою 
розрахунковими схемами з використанням статичних та динамічних 
характеристик асинхронного електроприводу. 

2 

4.  Лабораторна робота 4. Проведення комп’ютерного (обчислювального) 
експерименту та дослідження динамічних навантажень при пересуванні 
мостового крана в режимах гальмування (колодковими гальмами, 
противимканням, динамічного гальмування) за тримасовою та 
чотиримасовою розрахунковими схемами. 

4 

5.  Лабораторна робота 5. Підготовка для досліджень розрахункової 
динамічної схеми мостового крана та програмного забезпечення (в 
середовищі Delphi) при підйомі вантажів в різних режимах. 

2 

6.  Лабораторна робота 6. Проведення комп’ютерного (обчислювального) 
експерименту та дослідження динамічних навантажень мостового 
крана при підйомі вантажів в режимах розгону та гальмування. 

2 

7.  Лабораторна робота 7. Підготовка розрахункової динамічної схеми 
мостового крана та програмного забезпечення (в середовищі Delphi) 
при опусканні вантажів в різних режимах. 

2 
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8.  Лабораторна робота 8. Проведення комп’ютерного (обчислювального) 
експерименту та дослідження динамічних навантажень мостового 
крана при опусканні вантажів в різних режимах. 

2 

 

6. Самостійна робота студента 

Метою самостійної роботи є засвоєння наданих на лекціях теоретичних матеріалів, 
для підготовки до лабораторних занять, до модульних контрольних робот та виконання 
РГР і розв’язання задач. 

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 
годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 36 

2.  Виконання РГР 24 

3.  Підготовка до екзамену 18 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Зазначається система вимог, які викладач ставить перед студентом: 
Основними засобами діагностики успішності навчання є модульна контрольна робота, 

поточний контроль на лабораторних роботах та письмово-практичний «іспит», який 
містить теоретичні та практичні завдання. 

Для належного засвоєння матеріалів дисципліни потрібно:  

• повне відвідування лабораторних занять та більше за 2/3 лекцій; 

• правила поведінки на заняттях передбачають активний діалог з викладачем, 
підготовка рішень по практичним завданням; 

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

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

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

• політика навчальної дисципліни спрямована на розвиток індивідуальних здібностей 
в напрямку набуття компетенцій щодо ознайомлення студентів з методами: 
складання розрахункових схем (динамічних моделей) підйомно-транспортних 
машин; виконання розрахунків параметрів динамічних моделей машин; складання 
диференціальних рівнянь руху підйомно-транспортних машин, представлених 
багатомасовими моделями; користування програмними продуктами для 
чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь руху вантажопідйомних 
кранів та визначення переміщень, швидкостей, прискорень зведених мас, а також 
зусиль в елементах приводів і металоконструкцій вантажопідйомних машин; 
аналізу результатів моделювання перехідних процесів в електромеханічних 
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системах підйомно-транспортних машин; розробки рекомендацій щодо зниження 
динаміки підйомно-транспортних машин. 
 

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

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні / лабораторні заняття.  

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

Семестровий контроль: екзамен.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг не 
менше 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 та практичних занять (9+9=18 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на екзамені оцінюються у 50 балів.  

Робота на лабораторних та практичних заняттях (максимум 36 балів):  

– захищена робота – 2 бала;  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 10 балів;  

– роботу виконано нераціонально  – 9 балів;  

– роботу виконано з незначними помилками – 8 балів: 

– роботу виконано з певними помилками – 6 балів: 

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

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 4 бали;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 3 бали;  
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– роботу виконано з певними помилками – 2 бали:  

– 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 50 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 всі додаткові питання: 49-50 балів;  

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

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

– принципові відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного 
завдання: 38-41 бал;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 37-40 балів;  

– допускаються окремі помилки, які можливо виправити за допомогою додаткових 
питань викладача: 33-36 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з 
питань: 30-32 бали. 

Завдання не виконано або є грубі помилки 0 балів  

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 = 32л/п +  10 РГР  + 8МКР = 50 балів. 

Екзаменаційна складова RE шкали дорівнює: RE = 50 балів. 

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

 



61 
 

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 РГР, 
виконання 80% поточних лабораторних та практичних робот, 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 
допускаються до екзамену з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість. 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• перелік питань, які виносяться на семестровий контроль; 

• можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів 
за відповідною тематикою; 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено  

доцентом кафедри ПГМ, к.т.н., доц. Нєженцевим Олексієм Борисовичем 
 

Ухвалено кафедрою ПГМ (Протокол №6   від 14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією ММІ (Протокол № 10  від 24.06 2022 р.) 
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Освітній компонент ПВ 3.1 

  

Кафедра прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАТРОНННИХ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 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 1 курс, весняний семестр  

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (150 годин) 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

2 атестації, екзамен, виконання РГР 

Розклад занять Лекції 36 годин, лабораторні 36 годин (2 години лекції та 2 години 

практ/лаб. .р. на тиждень), СРС 78 годин,  http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

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

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

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

Розміщення курсу Електронний Кампус 

 

Програманавчальної дисципліни 

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

Програма навчальної дисципліни «Проектування мехатронних інтелектуальних систем» 

(далі ПМІС) 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, 

mailto:uzua@i.ua
mailto:uzua@i.ua
mailto:uzua@i.ua
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особливості виконання розрахунків кінематичної, механічної та електронної частин, 

особливості організації управління від контролеру та формування інтелектуальних 

властивостей. Питання розглядаються комплексно на прикладі автономного мобільного 

робота. 

Програмні результати навчання :  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації систем керування 

технічних об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, 

гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки; здатність 

обирати раціональні підходи і технічні засоби до автоматизації технічних об’єктів та 

систем, машин та механізмів засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати конкурентоспроможні 

технічні об’єкти, застосовувати критерії для  оцінки їх функціональної, експлуатаційної, 

енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати основні 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. 

 

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

Вивчення дисципліни «Проектування мехатронних інтелектуальних систем» 

ґрунтується на знаннях, здобутих студентами під час освоєння таких дисциплін, як «Вища 

математика», «Теоретична механіка», «Інформатика», «Фізика», “Інженерна графіка ”, 

“Комп’ютерна графіка ”, «Основи математичного моделювання фізично різнорідних 

систем». Знання, одержані при вивченні курсу, широко використовуються при подальшому 

вивченні таких дисциплін як «Гнучкі мехатронні системи», «Курсовий проект з 

особливостей проектування автоматизованих механічних систем» 

3. Зміст навчальної дисципліни 

1. Область застосування та особливості мехатронних інтелектуальних систем. 

2. Приклади застосування  мехатронних інтелектуальних систем.  

3. Зміст задачі створення стаціонарних мехатронних систем та мобільних роботів. 

4. Теоретичні основи проектування  мехатронних систем з інтелектуальними 

властивостями.  

5. Структура мехатронної системи з інтелектуальним керуванням. 

6. Проектування кінематики механічної частини. Формування вимог до системи 

керування. 
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7. Принципи забезпечення транспортних та робочих рухів мехатронних систем. 

Основні розрахунки. Вибір обладнання. 

8. Принципи та засоби забезпечення інформаційного обміну з оточуючим середовищем. 

9. Принципи та засоби керування мехатронної системи. Функціональні можливості 

контролерів. Вибір обладнання. 

10. Принципи та засоби організації каналів керування приводам різної фізичної природи.  

11. Розроблення принципових схем систем керування. Основні розрахунки. Вибір 

обладнання. 

12. Енергетична частина та варіанти її реалізації. Основні розрахунки.. 

13. Формування алгоритмів та програм інтелектуальної складової функціонування 

мехатронної системи для виконання потрібних функцій в заданих умовах 

експлуатації 

4. 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. Назаренко І.І., Бернік І.М. Основи проектування і конструювання машин та обладнання 

виробництв. Нвчальний посібник для вищих навчальних закладів. Видавництво «Аргар Медіа 

Груп». -К.:- 2013, - 544.4 

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 (скачати) 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. Улли Соммер. Программирование микроконтроллерных плат Arduin/Freeduinoю – : БХВ, 

2013.- 256 с. 

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

10. VDI2206: Design methodology of mechatronical systems. Beuth. Berlin, 2004. 

11. 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. 

12. Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам. –  Машиностроение 1981. -483 с. 

13.Введение в мехатронику/ О.М. Яхно, А.В. Узунов, А.Ф. Луговской, А.П. Губарев, В.А. 

Ковалев, Ю.А.       Пыжиков// К.: НТУУ «КПИ», 2008,  ISBN  966-8454-19-7. - 528 с.  

https://arduinomaster.ru/program/simulyator-arduino-tinkercad-circuits/
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14. Ertas, Atila. The engineering design process/Atila Ertas, Jesse C. Jones //John Wiley& Sons, 

Inc. 1993. -515p.  

15. Буч, Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения/ Г.  Буч. – 

М.  : Конкорд, 1992. – 519с. 

16.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. 

17. 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.   

18.Дьюхарст, С. Программирование на С++/ С.  Дьюхарст, Старк К. – Киев НИПФ 

«ДиаСофт», 1993. - 272с. 

19.Иринг, Ю. Проектирование гидравлических и пневматических систем/ Ю. Иринг. - Л. : 

Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1983. - 363с. 

20.Коршунов, ЮМ. Математические основы кибернетики/ Ю.М. Коршунов. - Учебн. 

пособие для вузов.- М. : Энергия,1980. – 424с. 

21.Нагорный, В.С. Устройства автоматики гидро- и пневмосистем: Учеб. пособ. техн. вузов/ 

В.С. Нагорный, А.А. Денисов. - М. : Высш.шк., 1991. - 376с. 

22.Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами/ Л.А. 

Растригин.  -М. : Со.радио, 1980. – 232с. 

23.Цыпкин, Я.З.  Основы теории обучающихся систем/ Я.З.  Цыпкин. – М. : Наука, 1970. – 

252с.  

24.Шрейдер,  Ю.А.  Особенности описания сложных систем/ Ю.А.  Шрейдер//Системные 

исследования: методол. пробл. Ежегодник, 1983. – М. : Наука,1983. – С.107-124.   

25.Pahl, G. Engineering Design: A Systems  Approach/ G.  Pahl, W.  Beitz// Springer-Verlag, 

Berlin, Heilderberg, New York, Tokyo, 2006 (2nd edition). 

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 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього 
компонента) 

5.1. Лекційні заняття 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

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

1.  Приклади застосування мехатронних інтелектуальних систем. Автономні роботи, 

автоматичні системи з інтелектуальними властивостями, автоматичні лінії, 

біотехнічні системи та ін. Типові задачі створення мехатронних виконавчих 

систем різноманітного призначення. Формування технічного завдання. 

Література:[1] (вступ, розд. 5),[2](вступ). 
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2.  Етапи проектування мехатронної інтелектуальної системи. Основні складові 
технічного завдання. Приклад технічного завдання.  
Література:[1] ( розд. 5),[2]( розд. 5). 

3.  Теоретичні основи проектування технічних систем. Концептуальні моделі 

мехатронної системи як об’єкту проектування.  

Література:[1]-розд.5, [4]- розд 2.2.3, розд. 3.7.3. [7,8] 

4.  Алгоритм проектування мехатронної інтелектуальної системи за  її призначенням 

та заданими властивостями. 

Література:[1]-розд.5, [4]- розд 2.2.3, розд. 3.7.3. [4,8] 
5.  Проектування будови та складових частин мехатронних систем з 

інтелектуальними властивостями. Узагальнена структура мехатронної системи. 

Література:[1,2]-розд.5 

6.   Інформаційна, керуюча, виконавча та енергетична частини системи. Основні 

функціональні властивості мехатронних інтелектуальних систем. Деталізація 

складових блоків узагальненої структури мехатронної системи. 

Література:[3] 

7.   Принципи забезпечення транспортних та робочих рухів мехатронних систем. 

Базові кінематичні схеми забезпечення транспортних та робочих рухів 

мехатронних систем. Формування даних для виконання розрахунків. 

Література:, [3]- розд. 5.6. [6]. 

8.  Принципи зображення схем, їх призначення та використання при проектуванні.  

Розробка конструкції виконавчих модулів та системи в цілому. 

Література:[2]- розд. 5, [6]. 

9.  Інформаційна  та керуюча частини. Засоби забезпечення взаємодії з  оточуючим 

середовищем.    Сенсори. Взаємодія сенсорів з керуючою частиною. Вибір сенсорів і 

індикаторів.  

Література:[1]-розд.4 

10.  Процесорна частина мехатронної системи. Базові варіанти реалізації. Специфічні 

особливості застосування контролерів та комп’ютерів. Вибір контролеру. 

Література:[1]-розд.4,:[5]- розд.1,3,9, [10]. 

11.   Енергетична частини. Функції та структура каналу керування приводом. 

Забезпечення підвищення потужності сигналу керування. Принципи керування 

електричною, пневматичною та гідравлічною енергією для забезпечення 

транспортних та робочих рухів. Основні розрахунки. Вибір обладнання. 

Література:[14]. 

12.  Будова  багато каскадних каналів підсилення. Принцип забезпечення двотактної дії 

каналу керування. Приклади принципових схем каналів керування двотактної дії. 

Розрахунки основних частин. Вибір обладнання. 

Література:[1]-розд.5, [14]. 

13.  Розробка структури та принципової схеми мехатронних систем.  Принципи 

узгодження типів та видів сигналів керування та команд. Узгодження цифрових та 

аналогових сигналів. ЦАП та АЦП. Основні розрахунки та вибір обладнання. 

Література: [5]- розд. 9 

14.  Стаціонарні та автономні системи живлення. Принципи їх вибору, основні 

розрахунки, вибір обладнання.. 

Література:[9].. 

15.  Формування інтелектуальної складової системи для забезпечення взаємодії керуючої 

та виконавчої частин в заданому середовищі експлуатації.  Засоби забезпечення 

взаємодії компонентів мехатронних модулів, роботів та систем на віртуальному 

рівні.  
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Література:[5]- глава 9. [5] – глави 10-12. 

16.  Порти контролера та програмування обміну інформації через порти. Основи 

програмування мовою СІ. Структура програми. Змінні та константи. 

Література:[5]- глава 9.  

17.  Програмні засоби багаторазового виконання операцій. Програмні засоби перевірки 

умов та прийняття рішень. засоби взаємодії з зовнішнім середовищем.  

Література: [17,20].. 

18.  Принципи розробки інтелектуальних алгоритмів керування. Приклади. 

Література:[9]. 

6. Самостійна робота студента 

№

 з/п Вид самостійної роботи 

Кількі

сть годин 

СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 42 

2.  Виконання МКР 10 

3.  Виконання РГР 16 

4.  Підготовка до іспиту 10 

 

Політика та контроль 

7. 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; 

• 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.  

 

8. 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: екзамен. 
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Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за індивідуальне 

завдання, зарахування усіх практичних робіт. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 50 балів складає 

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

студент отримує за:  

– виконання завдань під час лабораторних занять (5 лабораторних стендів);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР).  

Відповіді на екзамені оцінюються у 50 балів.     

Робота на лабораторних заняттях (максимум 25 балів):  

– захищена робота – 5 балів;  

– активна творча робота – 3 балів;  

– плідна робота – 2 бали; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання РГР:  

– якісно виконана робота – 15 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 14 балів;  

– роботу виконано з непринциповими недоліками – 12 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 10 балів: 

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

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 10 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 7 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 4 бали:  

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

 

За несвоєчасне виконання розрахунково-графічної 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 50 балів або хоче підвищити поточну оцінку, виконує додаткову 

контрольну роботу. 

На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить 

два запитання з різних тематичних розділів та практичне завдання.  

Критерії екзаменаційного оцінювання:  

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

всіх понять, величин: 44-50  балів; 
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– вичерпні відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання, не 

повні відповіді на додаткові питання: 37-43 бали; 

- в деяких відповідях мають місце певні неточності або окремі помилки, але їх можливо 

виправити за допомогою додаткових питань викладача: 30-36 балів; 

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

залікової роботи: 23-29 балів. 

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  

Rc = 25 ЛР +  15 РГР  + 10 МКР = 50 балів. 

Екзаменаційна складова RE шкали дорівнює: RE = 50 балів. 

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

Необхідною умовою допуску до екзамену є  підготовка МКР, виконання і підготовка до 

захисту РГР, виконання 100% поточних лабораторних,  передбачених програмою, а також 

стартовий рейтинг Rc не менше 50% від RC. Тобто, не менш RC = 0,5х50 = 25 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни більше 0,5 х Rc = 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 допускаються 

до екзамену з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість. 

 

9. 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 14.06.2022) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол №10 від 24 06 2022 року) 
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Освітній компонент ВП 3.2 

 
 

Кафедра 

Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄМНИХ ГІДРО- І 

ПНЕВМОМАШИН (ПР ОГПМ)  

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 Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 4 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Екзамен  

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

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

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

к.т.н., ст..викл. Зілінський Андрій Іванович 

Розміщення курсу https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=6112 

 

Програма навчальної дисципліни 

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

Програма навчальної дисципліни «Проектування об’ємних гідро-і пневмомашин» (далі ПР 

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

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

дисципліна є заключною кредитних модулів: «Об'ємні гідро- і пневмомашини і гідропередачі» 

або «Гідро- і пневмо двигуни мехатронних систем», яка є основою для підготовки 

висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати базові науково-технічні задачі в області 

проектування машинобудівної гідравліки.  

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - самостійного 
прийняття зважених інженерних рішень на основі отриманих раніше теоретичних знань; 
- створення пакету конструкторської документації у відповідності до вимог 
нормативних документів необхідної для виготовлення тієї чи іншої машини; - 



71 
 

застосування різних конструкторських пакетів необхідних для проведення відповідних 
розрахунків, проектування, конструювання, виробництва та експлуатації елементів 
гідромашин  
Предметом навчальної дисципліни є: конструкція та процеси які протікають в 
різноманітних об’ємних машин (ручних, шестеренних, героторних, гвинтових, 
пластинчастих, аксіально та радіально поршневих насосах та моторах, які 
застосовуються в мехатронних систем, в якості основних та допоміжних компонентів). 
Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи та технічні засоби необхідні для створення чи модернізації об’ємних машин, 
систем керування машинами та взаємодії їх з виконавчими, регулюючими та керуючим 
елементами гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки та робототехніки; 
здатність обирати раціональні підходи і технічні засоби для автоматизації об’єктів та 
систем, машин та механізмів, створювати конкурентоспроможні технічні рішення. 

Знання: розуміння принципу роботи любої об’ємної машини, її складових частин, вузлів, 
компонентів, процесів які протікають в середині машини та основних її характеристик, 
знати основні підходи та технічні засоби які застосовуються для керування об’ємними 
машинами; володіти методами та засоби контролю основних параметрів системи. 

Уміння: застосовувати методики та методи проектування об’ємних машин відповідно 
до вимог та особливостей машинобудівної галузі; використовувати спеціальні методи 
при створенні пневматичних та гідравлічних систем керування параметрами об’ємної 
машини в задачах автоматизації об’єктів машинобудування.  

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для 
вирішення конкретних конструкторських задач в машинобудуванні; обирати раціональні 
технічні засоби відповідно до конкретних практичних задач; розробка конструкторської 
документації у відповідності до вимог нормативних документів необхідної для 
виготовлення тієї чи іншої машини 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 
дисциплін «Об’ємний гідропривод», «Об'ємні гідро- і пневмомашини і гідропередачі» або 
«Гідро- і пневмо двигуни мехатронних систем», «Деталі машин» , «Основи конструювання 
і проектування». 

Результати вивчення дисципліни «Проектування об’ємних гідро-і пневмомашин» є 
корисними для подальшого вивчення дисциплін: «Основи гідроавтоматики», 
«Проектування агрегатів автоматизованих механічних систем».  

Зміст навчальної дисципліни  

1. Гідропристрої, робочі рідини гідроприводів та машин. 
2. Особливості конструкції та різновиди гідравлічних машин. 
3. Об’ємні насоси та мотори.  
4. Конструкція, принцип дії, наладка, гідравлічних машин. 
5. Кінематичні та силові характеристики гідромашин. 
6. Відкритий та закритий гідравлічні контури. 
7. Регульовані насоси мобільних машин з ручними та автоматичними регуляторами. 
8. Розрахунок основних параметрів об’ємної гідромашини 
9. Зовнішня мережа насосних і вентиляторних установок.  
10. Компресори. Різновиди та особливості конструкції.  
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11. Кінематичні та силові характеристики пневмомашин. 
12. Розрахунок основних параметрів об’ємної пневмомашини. 
13. Ущільнювальні елементи гідравлічних та пневматичних машин.  
14. Використання сучасних CAD/CAE систем у розрахунках деталей машин 
15. Використання сучасних CAD/CAE систем для компонування деталей та вузлів 

машини. 
16. Складання з повною та неповною взаємозамінністю. 
17. Підготовка конструкторської документації. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

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

8. Гідравлічні та аеродинамічні машини : навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Гідротехніка (Водні 
ресурсі)"/ М.В. Холоменюк, А.В. Ткачук, Д.М. Онопрієнко ; Міністерство аграрної 
політики та продовольства України, Дніпропетровський державний аграрний 
університет. Херсон : Олді-Плюс, 2919. 355с. 

9. Гідравлічні та аеродинамічні машини (насоси, вентилятори, газодуви, компресори) : 
підручник / Мандрус В. І. Львів : Видавництво "Магнолія 2006", 2021. 338с. 

10. Пелевін, Леонід Євгенович.   Гідравліка та приводи механотронних систем : у двох 
частинах : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів, які 
навчаються за спеціальностями 133 "Галузеве машинобудування", 015 "Професійна 
освіта", 151 "Автоматизація та комп'ютерні-інтегровані технології", 131 
"Прикладна механіка" та 141 "Електрична інженерія" / Л.Є. Пелевін, Д.О. Міщук ; 
Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет 
будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2016. - 2 ч. : іл., табл.. 

11. Дідур, Володимир Аксентійович,1943- ,автор,редактор.   Гідравліка : підручник для 
підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва" в аграрних вищих навчальних закладах 
II-IV рівня акредитації / В.А. Дідур, Д.П. Журавель, М.А. Палішкін, А.В. Міщенко, Ю.О. 
Борхаленко ; за редакцією В.А. Дідура. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 622 сторінки : 
рисунки, таблиці, схеми. 

12. Даниленко, О. В. Навчальний посібник „Деталі машин“ „Використання сучасних 

CAD/CAE систем у розрахунках деталей машин“ до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які 

навчаються за спеціальністю 131 „Прикладна механіка“ спеціалізацією „Технології 

комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин“, „Інструментальні 

системи інженерного дизайну“ та спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування“ 

спеціалізацією „Металорізальні верстати та системи“, „Інструментальні 

системи“ / О. В. Даниленко, І. І. Верба ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 

текстові данні (1 файл: 2,0 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 53 с. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

 

1. ДСТУ 3455.1-96. Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 1. Загальні 

поняття. – К.: Держстандарт України, 1997. – 54 с.  

ДСТУ 3455.2-96. Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 2. Об'ємні 

гідромашини та пневмомашини. – К.: Держстандарт України, 1997. – 61 с.  
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ДСТУ 3455.3-96. Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 3. Гідроапарати 

та пневмоапарати. – К.: Держстандарт України, 1997. – 37 с.  

ДСТУ 3455.4-96. Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 4. Кондиціонери 

робочого середовища, гідропосудини та пневмопосудини, гідроприводи та 

пневмоприводи. – К.: Держстандарт України, 1997. – 30 с.  

2. ДСТУ 2404-94. Передачі гідродинамічні. – К.: Держстандарт України, 1994.  

3. ДСТУ 3321_2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення 

основних понять. – [Чинний від 2003-12-08]. Вид. офіц. Київ : Держстандарт 

України, 2005. 51 с. 

4. Допуски, посадки та технічні вимірювання. Практикум. Частина 1 [Текст] : навч. 
посібн. / Ю.І. Адаменко, О.М. Герасимчук, В.А. Пасічник, Н.В. Мініцька, С.В. Майданюк, 
О.А. Плівак . – Іванофранківськ : Симфонія форте, 2016. – 164 с. ISBN 978-966-286-096-
2 ▪  

5. Допуски, посадки та технічні вимірювання. Практикум. Частина 2 [Текст] : навч. 
посібн. / Ю.І. Адаменко, О.М. Герасимчук, В.А. Пасічник, Н.В. Мініцька, С.В. Майданюк, 
О.А. Плівак . – Іванофранківськ : Симфонія форте, 2016. – 188 с. ISBN 978-966-286-097-
9 

6. https://www.iso.org/home.html 

7. http://csm.kiev.ua 
8. https://www.autodesk.com/autodesk-university/  

 

рекомендації та роз’яснення: 

• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://ela.kpi.ua/ handle/123456789/9716), в мережі Internet 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 
об’ємних гідро-і пневмомашин. 

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) 

55.  Гідропристрої, робочі рідини гідроприводів та машин. 

Література: 1 (вступ, розділ3, 4, 5), 3 (вступ, розділ1,2), 1дод 

56.  Особливості конструкції та різновиди гідравлічних машин. 

Література: 2 (вступ, розділ 1), 1дод., [каталоги виробників]. 

57.  Об’ємні насоси та мотори.  

Література: 3 (розділ 5), 2дод., [каталоги виробників]. 

https://www.iso.org/home.html
http://csm.kiev.ua/
https://www.autodesk.com/autodesk-university/
https://ela.kpi.ua/%20handle/123456789/9716
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58.  Конструкція, принцип дії, наладка, гідравлічних машин. 

Література: 4 (с. 45 – 52), 3 (розділ 5)., [каталоги виробників]. 

59.  Кінематичні та силові характеристики гідромашин. 

Література: 2 (розділ 4) 

60.  Відкритий та закритий гідравлічні контури. 

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

61.  Регульовані насоси мобільних машин з ручними та автоматичними 

регуляторами. 

Література: 1 (розділ 4), 4 (розділ2), [каталоги виробників]. 

62.  Розрахунок основних параметрів об’ємної гідромашини. 

Література: 3 (додаток 2). 

63.  Зовнішня мережа насосних і вентиляторних установок.  

Література: 2 (розділ 3) 

64.  Компресори. Різновиди та особливості конструкції.  

Література: 3 (розділ 7), [каталоги виробників]. 

65.  Кінематичні та силові характеристики пневмомашин. 

Література: 2 (розділ 4) 

66.  Розрахунок основних параметрів об’ємної пневмомашини. 

Література: 2 (розділ 11) 

67.  Ущільнювальні елементи гідравлічних та пневматичних машин.  

Література: 4 (с. 45 – 52).  

68.  Використання сучасних CAD/CAE систем у розрахунках деталей машин. 

Література: 8дод  

69.  Використання сучасних CAD/CAE систем для компонування деталей та вузлів машини. 

Література: 8дод 

70.  Складання з повною та неповною взаємозамінністю. 

Література: 4,5дод 

71.  Підготовка конструкторської документації. 

Література: 3,6,7дод 
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Самостійна робота студента 
№ Вид самостійної роботи Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 42 

2.  Виконання МКР 10 

3.  Виконання РГР 16 

4.  Підготовка до іспиту 10 

 

Практичні заняття 

Основні завдання циклу практичних занять – це поглиблення теоретичних знань, 
набуття навичок роботи з нормативно-технічною та довідниковою літературою та 
вирішення практичних задач, що дозволяють студентам обґрунтовано підбирати 
стандартні вироби, призначати посадки, допуски і граничні відхилення з метою 
забезпечення при проектуванні конкурентоздатної продукції. 

Розрахунково-графічна робота 

Метою виконання розрахунково-графічної роботи є набуття практичних навичок 
розробки нової конструкції чи модернізація існуючої конструкції машини. Розрахунково-
графічна робота грунтується на вмінні здобувача працювати зі стандартами, 
довідковою літературою та дозволяє проявити себе в якості інженера-конструктора. 
Готова робота представляється у вигляді креслень, специфікацій та іншої технічної 
документації оформленої у відповідності до вимог чинних стандартів. Розрахунково-
графічна робота маєбути здана і захищена до початку заліку 

Контрольні роботи 

Метою проведення контрольних робіт є перевірка знань, засвоєних студентами в 
процесі вивчення відповідних розділів кредитного модуля. 

Робочим навчальним планом передбачено проведення  однієї модульної контрольної 
роботи (МКР) в обсязі 2 год. МКР відбувається у вигляді двох контрольних робі по 1 год. 
кожна. Контрольна робота-1 виконується за темами 1-8. Контрольна робота-2 
виконується за темами 8-13. 

 

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 
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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.  

Відвідування занять. 

Відвідування лекцій чи відсутність на них, не оцінюється. Проте, студентам 
рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний 
матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання семестрового 
індивідуального завдання.  

Відвідування практичних занять є вельми бажаним, оскільки на цих заняттях 
вирішуються типові інженерні задачі, які зачепають питання розрахунково-графічної 
роботи. Також студенти мають можливість проконсультуватися з викладачем за всіма 
питаннями з  дисципліни. Як правило, на останньому практичному занятті захищаються 
РГР. Захист РГР можливий і раніше, але обов’язково до початку екзамену з дисципліни. 

Відвідування модульних контрольних робіт є обов’язковим. Якщо студент 
пропустив МКР з поважних причин, наприклад, за станом здоров’я, то за наявності 
підтверджуючого документа (довідки) він може протягом тижня написати пропущену 
контрольну роботу. В іншому випадку МКР не оцінюється. Перескладання контрольної 
роботи на вищу оцінку є неможливим. 

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. 

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 

навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, практичні заняття.  
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Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного 
стану виконання вимог силабусу.  

Семестровий контроль: екзамен.  

Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг 
більше 30 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 

 

Рейтинг студента розраховується виходячи із 100-бальної шкали, з них 50 балів 
складає стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, 
які студент отримує за: 

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  
– виконання розрахунково-графічної роботи (РГР);  
Відповіді на екзамені оцінюються у 50 балів. 
Виконання МКР:  
МКР розбита на 2 Тематичні контрольні роботи, які проводяться у вигляді 

контрольної роботи на 7-му та 14-му навчальних тижнях. Максимальна оцінка за кожну 
роботу 5 балів, всього за МКР можливо отримати 10 балів за семестр. 

– творчо виконана робота – 5 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 4 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 3 балів; 
– роботу виконано з грубими помилками – 2 балів  
– роботу не зараховано (не виконано) – 0 балів. 
Виконання РГР: 
– творчо виконана робота – 40 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 30 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 20 балів; 
– роботу виконано з грубими помилками – 10 балів  
– роботу не зараховано (не виконано) – 0 балів. 
Штрафні та заохочувальні бали:  
Загальний рейтинг з дисципліни включає штрафні та заохочувальні бали, які 

додаються або віднімаються від суми вагових балів усіх контрольних заходів. Загальна 

сума штрафних балів не може перевищувати 500,1 = (-6) балів. Загальна сума 

заохочувальних балів не може перевищувати 500,1 = (+6) балів. 
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Наприклад: 
За правильні відповіді під час експрес-опитувань «+» 0,5 бала;  
За несвоєчасне представлення результатів практичного заняття «-» 1 штрафний 

бал.  
На екзамені студенти виконують письмову роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів та задачу.  
Критерії екзаменаційного оцінювання:  
– вичерпні відповіді на всі питання білету, а також на додаткові питання, чітке 

визначення всіх понять, величин: 40-50 балів;  
– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 30-40 балів;  
– допускаються окремі помилки, але їх можливо виправити за допомогою 

викладача, має місце знання основних понять і величин, 20-30 балів; 
– розуміння суті процесів які протікають в гідравлічних та пневматичних машин 

та особливостей проектування: 10-20 балів;  
– припускаються суттєві помилки, нерозуміння основних понять та фізичних 

процесів: до 10 балів. 
8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Приклад екзаменаційного білета 

4. Дайте визначення робочого об’єму пластинчатої гідромашини. 
5. Які види зубчатих з’єднань у шестеренних насосах ви знаєте? У чому їхня 

принципова різниця? 
6. Назвіть види гідромашин та вкажіть їх застосування. 

7. Визначити індикаторний (теоретичний) обертальний момент ТM  та 

фактичний момент на валу машини при роботі у режимі насоса – НM  та гідромотора 

МM , якщо відомі її параметр регулювання 50,=  робочий об’єм об/см 25q 3= , перепад 

тиску ∆р=10 МПа, механічний та об’ємний ККД 
920ОМ ,==

. 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Проектування об’ємних гідро-і 
пневмомашин склав: 

Доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки, кандидат 
технічних наук Ігор ГРИШКО 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № 6 від 14.06.2022) 

Погоджено Методичною комісією інституту  (протокол №10 від 24 06 2022 року) 
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Освітній компонент ПВ 3.3 

 
 

Кафедра 

Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

МІКРОПРОЦЕСОРНЕ УПРАВЛІННЯ 

МЕХАТРОННИХ МОДУЛІВ І 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 Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів 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 

 

Програма навчальної дисципліни 

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

Програма навчальної дисципліни «Мікропроцесорне управління мехатронних модулів і 
систем» (далі МУММіС) складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 
«Прикладна механіка».   
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - розв’язувати 
практичні задачі систем механотроніки, - виконувати модернізацію та реінжиніринг 
мехатронних систем на основі новітніх розробок та підходів до створення 
автоматизованих об’єктів гідропневмоавтоматики і мехатроніки зі складними 
алгоритмами експлуатації.  

mailto:tudasuda@ua.fm
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Предметом навчальної дисципліни є: принципи дії мехатронних систем, автоматизація 
технічних об’єктів за допомогою промислових логічних контролерів, складання та 
налагодження прототипів систем керування, модернізація систем керування. Ці питання 
в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з 
технічних, технологічних і економічних аспектів машинобудівної галузі. 
 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 
підходи і технічні засоби до створення, тестування та експлуатації мехатронних систем 
керування технічних об’єктів та систем, машин та механізмів із засобами механіки, 
електрики, гідравліки та пневматики з використанням промислових контролерів; 
здатність обирати раціональні підходи і технічні засоби до автоматизації технічних 
об’єктів та систем, машин та механізмів засобами механіки, гідропневмоавтоматики, 
електромеханіки, мехатроніки і робототехніки, створювати конкурентоспроможні 
технічні об’єкти з програмним керуванням, застосовувати критерії для  оцінки їх 
функціональної, експлуатаційної, енергетичної та загальної ефективності. 

Знання: знати основні підходи керування в мехатронних системах; методи синтезу, 
технічні засоби керування в промислових системах механотроніки.  

Уміння: застосовувати методики та методи проектування систем механотроніки 
відповідно до вимог та особливостей пакувальної галузі; використовувати спеціальні 
методи при створенні контролерних систем керування в задачах автоматизації 
пакувальних машин та систем.  

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та технічні засоби для 
вирішення конкретних задач механотроніки в галузі пакування; проводити оцінку 
ефективності систем керування пакувальними машинами та системами; обирати 
раціональні технічні засоби відповідно до конкретних практичних задач; складати, 
налагоджувати, корегувати системи керування мехатронних машин з керуванням в 
вигляді промислових логічних контролерів.  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 
дисциплін «Деталі машин», «Теорія машин та механізмів», «Матеріалознавство». 

Результати вивчення дисципліни «Мікропроцесорне управління мехатронних модулів і 
систем» є корисними для подальшого вивчення дисциплін: ПО 6 «Особливості 
проектування автоматизованих механічних систем. Курсовий проект», ПО 9 «Практика»,  
ПО 10 «Робота над магістерською дисертацією».  

Зміст навчальної дисципліни  

19. Технічні системи дискретної дії. Загальні відомості та особливості застосування 
програмованих контролерів в системах гідропневмоавтоматики. 

20. Особливості алгоритмічного керування гідропневматичними автоматизованими 
об’єктами дискретної дії.  

21. Перетворення структури процесу в функціональний граф системи, алгоритми для 
модульної будови системи.  

22. Способи і засоби зображення процесу. Зв’язок структури процесу з алгоритмом 
керування.  

23. Продуктивний підхід до організації процесу функціонування та алгоритму керування 
систем.  

24. Логіка функціонування об’єкту у середовищі експлуатації.  
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25. Елементна база алгоритму керування, синтезу та аналізу систем з пристроями 
гідропневмоавтоматики.  

26. Побудова системи управління на базі вільнопрограмованих контролерів.  
27. Структура проекту в пакеті FST. Загальні відомості та особливості застосування 

алгоритмічної мови STL в програмах керування систем гідропневмоавтоматики. 
28. Об’єкти з мультипроцесною та конвеєрною програмою дій.  
29. Дослідження та усунення логічної невизначеності в алгоритмах функціонування.  
30. Методика побудови виразів команд  управління для бістабільного варіанту виконавчих 

пристроїв.  
31. Програмна реалізація управління об’єктом  з мультипроцесною програмою 

функціонування.  
32. Об’єкти з гнучкою та альтернативною програмою дії.  
33. Дослідження логічної невизначеності систем з гнучким алгоритмом функціонування.  
34. Методика побудови виразів команд управління для бістабільного варіанту виконавчих 

пристроїв у складі систем з гнучкою програмою дії.  
35. Загальний алгоритм управління багаторежимною системою з гнучкою програмою 

функціонування.  
36. Програмна реалізація управління об’єктом з гнучкою програмою функціонування та 

багаторежимним процесом використання.  
37. Побудова технічного об’єкту з мультипроцесною та  альтернативною програмою дії 

за умов багаторежимного використання.  
38. Реалізація алгоритму керування багаторежимною роботою системи з розподілом 

алгоритмів режимів в окремих програмах.  
39. Засоби алгоритмічної підтримки діагностики систем, пуско-налагоджувальних робіт, 

реінжинірінгу промислових обєктів.  
 

Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

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

14.  Ткачук, Василь Іванович, автор.   Основи мехатроніки : конспект лекцій / Василь 
Ткачук ; Національний університет "Львівська політехніка", Інститут енергетики і 
систем керування, Кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих 
електромеханічних систем. - Львів : Видавництво " Магноліч 2006", 2021. - 265 
сторінок : рисунки. 

15. Ковальов, Юрій Адиславович, автор.   Проектування промислових роботів та 
маніпуляторів : навчальний посібник для студентів денної та заочної форм 
навчання другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за 
спеціальністю 131 Прикладна механіка освітньої програми Мехатроніка та 
робототехніка факультету МКТ / Ю.А. Ковальов, С.О. Кошель, О.П. Манойленко ; 
Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет 
технологій та дизайну. - Київ : Видавництво "Центр учбової літератури", 2020. - 
255 сторінок : рисунки, таблиці. 

16. Павленко, Тетяна Павлівна, автор.   Сучасні електромехатронні комплекси і 
системи : підручник / Т.П. Павленко, В.М. Шавкун, О.С. Козлова ; Міністерство 
освіти і науки України, Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2020. - 
264 сторінки : рисунки, таблиці. 
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17. Алексієв, Володимир Олегович.   Мехатроніка, телематика, синергетика у 
транспортних додатках : навчально-метод. посібн. / В.О. Алексієв, О.П. Алексієв, 
О.Я. Ніконов ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський нац. 
автомобільно-дорожній ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2011. - 211 с. 

18. Робототехніка : підручник для студентів ВНЗ з дисц. "Робототехніка і 
мехатроніка" / В.І. Костюк, Г.О. Спину, Л.С. Ямпольський, М.М. Ткач. - К. : Вища шк., 
1994. - 447 с. 

19. Гуржій, Андрій Миколайович, автор.   Основи автоматики та робототехніки : 
навчальний посібник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / 
Гуржій А.М., Нельга А.Т., Ітякін О.С., Співак В.М. - Дніпро : Видавець "Свідлер А.Л.", 
2021. - 242 сторінки : рисунки, таблиці. 

 

Додаткові інформаційні ресурси 

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

21. Helduser, S.: Grundlagen elektrohydraulischer Antriebe und Steuerungen, 1. Aufl. Vereinigte 
Fachverlage, Mainz (2013). ISBN 978-3-7830-0387-1 

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

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

24. Egeland, O., Gravdahl, J.T.: Modeling and Simulation for Automatic Control. Marine 
Cybernetics, Trondheim, Norway (2002) 

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

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

27. Lisa Guana, Guangnan Chenb Pumping Systems: Design and Energy Efficiency / 
Encyclopedia of Energy Engineering and Technology, Second Edition, 2015. 

28. Scherf, H.E.: Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme (mit Matlab- und 
Simulink-Beispielen). Oldenbourg Verlag, München,Wien (2003) 
 

рекомендації та роз’яснення: 

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

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 
опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач проектування 
дискретних систем керування гідро- і пневмоприводами; 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 Назва теми лекції та перелік основних питань  
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(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

72.  Технічні системи дискретної дії. Загальні відомості та особливості застосування 

програмованих контролерів в системах гідропневмоавтоматики. 

Література: 1 (вступ, розд.1, 2, 4), 3 (вступ, розд.1,2),15 дод  (с. 8 – 22), 8 – 11 дод.  

73.  Особливості алгоритмічного керування гідропневматичними автоматизованими 
об’єктами дискретної дії. 

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

74.  Перетворення структури процесу в функціональний граф системи, алгоритми для 
модульної будови системи.  

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

75.  Способи і засоби зображення процесу. Звязок структури процесу з алгоритмом 
керування.  

 Література: 3 розд.4), 12 дод. (с. 3 – 26) 

76.  Продуктивний підхід до організації процесу функціонування та алгоритму керування 
систем. 

Література: 1 (розд 4), 3 (розд.2) 

77.  Логіка функціонування об’єкту у середовищі експлуатації. 

Література: 3 (розд.2)4 дод.  

78.  Елементна база алгоритму керування, синтезу та аналізу систем з пристроями 
гідропневмоавтоматики.  

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

79.  Побудова системи управління на базі вільнопрограмованих контролерів.  

Література: дод. 10,11, дод. 14-15. 

80.  Структура проекту в пакеті FST. Загальні відомості та особливості застосування 
алгоритмічної мови STL в програмах керування систем гідропневмоавтоматики. 

Література: дод. 8,9,дод. 14-16[каталоги виробників]. 

81.  Об’єкти з мультипроцесною та конвеєрною програмою дій.  

Література: дод. 10,12, дод. 12-13. 

82.  Дослідження та усунення логічної невизначеності в алгоритмах функціонування.  

Література: доп. 5,6, дод. 14-16[каталоги виробників]. 

83.  Методика побудови виразів команд  управління для бістабільного варіанту виконавчих 
пристроїв. Програмна реалізація управління об’єктом  з мультипроцесною програмою 
функціонування. Об’єкти з гнучкою та альтернативною програмою дії. 
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Література: 7 (розд.2,3,4) 

84.  Дослідження логічної невизначеності систем з гнучким алгоритмом функціонування. 
Методика побудови виразів команд управління для бістабільного варіанту виконавчих 
пристроїв у складі систем з гнучкою програмою дії. Загальний алгоритм управління 
багаторежимною системою з гнучкою програмою функціонування. Програмна 
реалізація управління об’єктом з гнучкою програмою функціонування та 
багаторежимним процесом використання. 

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

85.  Побудова технічного об’єкту з мультипроцесною та  альтернативною програмою дії 
за умов багаторежимного використання. Реалізація алгоритму керування 
багаторежимною роботою системи з розподілом алгоритмів режимів в окремих 
програмах. Засоби алгоритмічної підтримки діагностики систем, пуско-
налагоджувальних робіт, реінжинірінгу промислових обєктів.  

Література: 3 (розд.2, 4) 

 

Самостійна робота студента 
№ Вид самостійної роботи Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 42 

2.  Виконання МКР 10 

3.  Виконання РГР 16 

4.  Підготовка до іспиту 10 

 

Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:  

˗ правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому 
числі нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної 
дисципліни бали нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних 
заняттях.  

˗ правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за 
відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО 
дисципліни;  

˗ використання засобів пошуку інформації на Google-сторінці викладача, в інтернеті;  
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˗ 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/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 (12 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР);  

Відповіді на екзамені оцінюються у 50 балів.  

Робота на лабораторних/практичних заняттях (максимум 36 балів):  

– захищена робота – 2 бала;  

– активна творча робота – 1 бал;  

– плідна робота – 0,5 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 14 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 11 … 13 балів;  
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– роботу виконано з певними помилками – 7 … 10 балів:  

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

Штрафні та заохочувальні бали:  

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

За несвоєчасне виконання модульної контрольної роботи – 1 штрафний бал за кожний 
тиждень запізнення (всього не більше 5 балів).  

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. 

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 всі додаткові питання: 49-50 балів;  

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

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

– принципові відповіді на всі питання білету, вичерпний розв’язок практичного завдання: 
38-41 бал;  

– в деяких відповідях мають місце певні неточності: 37-40 балів;  

– допускаються окремі помилки, які можливо виправити за допомогою додаткових 
питань викладача: 33-36 балів;  

– припускаються суттєві помилки у відповідях або відсутня відповідь на одне з питань: 
30-32 бали. 

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 = 36л/п +  14МКР = 50 балів. 

Екзаменаційна складова RE шкали дорівнює: RE = 50 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає RD = Rc + RE =50 + 50= 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 РГР, 
виконання 80% поточних лабораторних,  передбачених програмою, а також стартовий 
рейтинг Rc не менше 50% від RC. Тобто, не менш RC = 0,5х50 = 25 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни більше 0,5 х Rc = 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 допускаються до 
екзамену з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість. 

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад екзаменаційного білета 
4. Особливості алгоритмічного керування гідропневматичними автоматизованими 

об’єктами дискретної дії.  
5. Засоби алгоритмічної підтримки діагностики систем, пуско-налагоджувальних 

робіт, реінжинірінгу промислових об’єктів. 
6. Об’єкти з гнучкою та альтернативною програмою дії.  

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Мікропроцесорне управління 
мехатронних модулів і систем 

Складено:  

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

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № 6 від 14.06.2022 року) 

Погоджено Методичною комісією факультету1 (протокол № 10 від 24.06.2022 року) 
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Освітній компонент ПВ 4.1 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

Багатофункціональні мехатронні системи в енергоємних 

процесах (БФМС в ЕП)  

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 вибіркова  

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС  (150 год) 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік/поточний контроль/МКР 

Розклад занять http://roz.kpi.ua/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н., доц.  Муращенко Альона Миколаївна 

Пошта: a_kirya@i.ua 

Кафедра: корпус КПІ 1, кімната 299-10, тел. (044)204-82-55 

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

Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та 

результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Багатофункціональні мехатронні системи в 
енергоємних процесах» (далі БФМС в ЕП) складена відповідно до освітньо-
професійної/наукової програми підготовки магістра з галузі знань 13 «Механічна 
інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є вивчення будови та складу багатофункціональних 
мехатронних систем в енергоємних процесах виробничого призначення. Принципи 
створення сучасного багатофункціонального обладнання для реалізації виробництва на 
основі механотроніки..  

http://roz.kpi.ua/
mailto:a_kirya@i.ua
https://do.ipo.kpi.ua/
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Предметом навчальної дисципліни є: Інтелектуальні мехатронні модулі для потреб 
машинобудування (такі як для верстатів з числовим програмним керуванням та 
промислових роботів) . 

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 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. 

Пререквізити та місце дисципліни (місце в структурно-логічній 

схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 

дисциплін «Машинобудівна гідравліка», «Механіка рідини і газу», «Логічний синтез 
алгоритмів керування», Буде корисим для магістерської роботи. 

 Зміст навчальної дисципліни  

1. Характеристики систем керування.  

2. Багатофункціональні мехатронні системи. 

3. Інтегровані системи. 

4. Розподілені  системи керування в порівнянні з інтегрованими. 

5. Застосовування ізодромного регулятора. 

6. Загальна класифікація систем керування. 

7. Статичні та астатичні системи керування. 

8. Типи приводів що використовуються в механотроніці та їх порівняльні характеристики. 
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9. Узагальнена схема мехатронної системи керування. Метод аналіза і синтеза. 

10. Системи автоматичного регулювання товщини полоси (САРТ). 

11. Процес стабілізації товщини полоси в клеті по методу Сімса-Головіна. 

12. Методи побудови інтегрованих мехатронних модулів і систем. 

 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. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Човнюк Ю.В. Мехатроніка. Навчальний посібник. – К., 

2012. - 

357с.https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%

82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf 

3. Сучасні електромехатронні комплекси і системи : навч. посібник / Т. П. Павленко, В. М. 

Шавкун, О. С. Козлова, Н. П. Лукашова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 116 с. 

http://eprints.kname.edu.ua/55311/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2047%D0%9D%2

0%D0%9F%D0%BE%D1%81.%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%A1_%28%D0%9A%D0%BE%D0%B

7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%29_03.10.pdf 

4. Робототехніка : підручник для студентів ВНЗ з дисц. "Робототехніка і мехатроніка" / 

В.І. Костюк, Г.О. Спину, Л.С. Ямпольський, М.М. Ткач. - К. : Вища шк., 1994. - 447 с. 

5. Невлюдов, Ігор Шакірович, 1940- , автор.   Пневматичні пристрої та засоби 

автоматизації мехатронних систем : навчальний посібник / І.Ш. Невлюдов, Л.О. 

Кривопляс-Володіна, С.П. Новоселов, О.В. Сичова ; Міністерство освіти і науки України, 

Харківський національний університет радіоелектроніки. - Харків : А.М. Панов, 2020. - 254 

сторінки : рисунки, таблиці. 

6. Пелевін, Леонід Євгенович.   Гідравліка та приводи механотронних систем : у двох 

частинах : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються 

за спеціальностями 133 "Галузеве машинобудування", 015 "Професійна освіта", 151 

"Автоматизація та комп'ютерні-інтегровані технології", 131 "Прикладна механіка" та 

141 "Електрична інженерія" / Л.Є. Пелевін, Д.О. Міщук ; Міністерство освіти і науки 

України, Київський національний університет будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 

2016. - 2 ч. : іл., табл. 

Додаткові інформаційні ресурси 

7.  The Mechatronics Handbook. Editor-in-Chief Robert H. Bishop. CRC Press, 2002. – 1229 p. 

8. Mechatronics : an introduction / edited by Robert H. Bishop. CRC Press, 2006. – 285 p.  

9. Гідравліка, гідромашини та гідропневмоавтоматика : підручник для студентів вищих 

навч. закладів, які навчаються за напрямами підготовки "Інженерна механіка", 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/55311/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2047%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81.%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%A1_%28%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%29_03.10.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/55311/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2047%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81.%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%A1_%28%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%29_03.10.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/55311/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20%2047%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81.%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%A1_%28%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%29_03.10.pdf
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"Педагогічна освіта", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 

"Прикладна механіка", "Електромеханіка" / Л.Є. Пелевін, С.Ю. Комоцька, М.М. Балака ; 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний 

університет будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2015. - 340 с. 

10. Куцик, Андрій Степанович, автор.   Автоматизовані системи керування на 

програмованих логічних контролерах : навчальний посібник / А. Куцик, В. Місюренко, М. 

Семенюк. - Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2019. - 269 сторінок : рисунки, таблиці. 

11. http://www.zump.com.ua/kipia/reguljatori/ustrojstvo-regulirujushhee-proporcionalno-

integralnoe-izodrom 

12. https://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/78728/mod_resource/content/1/Tema2.pdf 

 

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 моделювання і 
дослідження об’єктів мехатроніки; 

 

    Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

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

1.  Вступ. Предмет курсу. Призначення і середовище застосування механотроніки. 

Багатофункціональні мехатронні системи  

Література: [1-5] с.9-13., дод.: [6, 8, 10]  

2.  Характеристики систем керування.  

Література: [1], дод.: [9] 

3.  Узагальнена схема мехатронної системи керування. Метод аналіза і синтеза. 

Література: [1,2], дод.: [6, 8, 10] 

4.  Типи приводів що використовуються в механотроніці та їх порівняльні характеристики. 

Література: [1, 5] с.55-125, дод.: [6, 8, 10] 

5.  Загальна класифікація систем керування. 

http://www.zump.com.ua/kipia/reguljatori/ustrojstvo-regulirujushhee-proporcionalno-integralnoe-izodrom
http://www.zump.com.ua/kipia/reguljatori/ustrojstvo-regulirujushhee-proporcionalno-integralnoe-izodrom
https://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/78728/mod_resource/content/1/Tema2.pdf
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• Література: [1-5] с. 16-30, дод.: [6, 8, 10] 

6.  Статичні та астатичні системи керування. 

• Література: [1], дод.: [6, 8, 10] 

7.  Інтегровані системи. 

• Література: [1-5] с.26, с.70, дод.: [6, 8, 10] 

8.  Розподілені  системи керування в порівнянні з інтегрованими. 

• Література: [5] 26-70, дод.: [6, 8, 10] 

9.  Методи побудови інтегрованих мехатронних модулів і систем. 

 Література: [1-5], дод.: [6, 8, 10] 

10.  Ізодромной регулятор. Застосовування ізодромного регулятора. 

 Література: [1-5], дод.: [11] 

11.  Системи автоматичного регулювання товщини полоси (САРТ). 

 Література: [1], дод. 

12.  Процес стабілізації товщини полоси в клеті по методу Сімса-Головіна. Графік. 

Література: [1] 

 

Самостійна робота студента 

№ Вид самостійної роботи Кількість 
годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 42 

2.  Виконання МКР 20 

3.  Підготовка до іспиту 16 

 

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 
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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;  

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:  

https://osvita.kpi.ua/node/121
https://osvita.kpi.ua/node/39


94 
 

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» 

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) 

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. 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code
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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 (ХХХ 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 – 20 балів;  
– роботу виконано в повному обсягу – 18-19 балів;  
– роботу виконано з незначними недоліками – 15-17 балів;  
– роботу виконано з непринциповими помилками – 14 балів;  
– роботу виконано з певними помилками – 12-13 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. 



96 
 

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;  
– 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. 

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• Приклад залікового білета 
1. Характеристики систем керування. Як їх одержати та застосувати?. 

2. Багатофункціональні мехатронні системи. 

3. Розподілені  системи керування в порівнянні з інтегрованими. 

 
• Рекомендована тематика МКР 

1. Загальна класифікація систем керування. 

2. Статичні та астатичні системи керування. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Багатофункціональні мехатронні 
системи в енергоємних процесах 

Складено: 

 к.т.н. доцент кафедри ПГМ     Альона МУРАЩЕНКО  

професор, д.т.н, професор кафедри ПГМ    Олександр ГУБАРЕВ  

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 ПВ 4.2 

 

 

Кафедра прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ПНЕВМОАВТОМАТИКА 
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  Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (150 годин) 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

2 атестації, залік 

Розклад занять Лекції 36 годин, лабораторні 18 годин, комп’ютерні практикуми 18 годин  (2 

години лекції та 2 години практ. р. на тиждень), СРС 78 годин,  

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

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: к.т.н, доцент, Носко Сергій Вікторович, noskosv@ukr.net  

Практичні: к.т.н, доцент, Носко Сергій Вікторович, noskosv@ukr.net 

Розміщення курсу Електронний Кампус 

 

Програманавчальної дисципліни 

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

результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Пневмоавтоматика» (далі ПА) складена відповідно 

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

інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».   

Метою навчальної дисципліни є поглиблене вивчення найбільш характерних конструкцій 

пристроїв, їх параметрів, характеристик, особливостей виконання систем 

пневмоавтоматики. 

Предметом навчальної дисципліни є поглиблене вивчення теорії роботи пристроїв 

пневмоавтоматики, конструкцій і функціональних можливостей типових елементів систем 

пневмоавтоматики.  

Програмні результати навчання: 

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність обирати раціональні 

підходи та технічні засоби необхідні для створення чи модернізації об’ємних машин, систем 

керування машинами та взаємодії їх з виконавчими, регулюючими та керуючим елементами 

mailto:noskosv@ukr.net
mailto:noskosv@ukr.net
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гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки та робототехніки; здатність 

обирати раціональні підходи і технічні засоби для автоматизації об’єктів та систем, 

машин та механізмів, створювати конкурентоспроможні технічні рішення. 

Знання: знати основні: архітектури будови систем пневмоавтоматики та 

елементів автоматичного управління пневматичних систем; принципи побудови алгоритмів 

керування засобами пневмоавтоматики з комбінованим варіантом систем керування; 

принципів будови і функціонування інструментальних засобів автоматизації; структури та 

призначення систем автоматики; статичних і динамічних характеристик елементів 

пневмоавтоматики; сучасних підходів, засобів і технічних рішень для створення сучасних 

автоматичних систем. 

Уміння: застосовувати підходи, методики та методи побудови модульних або крокових 

структуру процесу функціонування системи; використовувати аналогові і дискретні 

розрахункові пристрої в управлінні виробничими процесами; синтезувати логіку взаємодії 

елементів системи. 

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та програмні інструментальні 

засоби для вирішення конкретних задач розробки автоматизованих пневматичних систем; 

підбору засобів контролю і керування; складання алгоритмів програм керування; 

застосування уніфікованих конструкцій при побудові пневматичних систем регулювання.  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 

дисциплін «Машинобудівна гідравліка», «Основи конструювання і проектування», «Фізика», 

«Дискретні системи керування приводами». 

Результати вивчення дисципліни «Пневмоавтоматика» є корисними для подальшого 

вивчення дисциплін: «Проектування  об’ємних гідро і пнемо машин», «Математичне 

моделювання систем та процесів», «Математичні методи аналізу систем приводів» 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Аналогові пневматичні обчислювальні пристрої. 

Тема.1. Аналогові пневматичні підсумовуючі пристрої 

Тема.2. Аналогові пневматичні функціональні перетворювачі. 

Тема.3. Пневматичні пристрої запам ятовування, затримки та    запізнення 

сигналів. 

Розділ 2. Пневматичні генератори. 

Тема 1. Пневматичні генератори прямокутних коливань. Імпульсатори 

Тема 2. Пневматичні генератори зростаючих, убуваючих та пилоподібних 

коливань тиску. 

Розділ 3. Пневматичні засоби та системи контролю і управління технологічними 

процесами. 

Тема 1. Пневматичні аналогові П, ПІ та ПІД регулятори. 

Тема 2. Пневматичні регулятори із змінною структурою. 

Тема 3. Екстремальні пневматичні регулятори. 

Розділ 4. Маніпулятори з пневмоприводом. 

Тема 1. Маніпулятори на базі функціональних лінійних модулів. 

Тема 2. Маніпулятори на базі модулів із стандартними і спареними   

пневмоціліндрами. 

Тема 3. Механічні захоплюючі пристрої з пневмоприводом для маніпуляторів 
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4. . Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Проектування пневмоприводів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів 

ступеня бакалавра за освітньою програмою «Автоматизовані та роботизовані 

механічні системи» спеціальності 131 Прикладна механіка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; 

уклад. Носко Сергій Вікторович. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,58 Мбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 130 с. – Назва з екрана. 

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Основи теорії пневмоавтоматики 

та електропневмоавтоматики» - Чернівці.: -«Зелена Буковина», 2004.- 96с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи теорії 

пневмоавтоматики та електропневмоавтоматики».Київ. НТУУ «КПІ». 2008р.-46с. 

Додаткові інформаційні ресурси 

4. Технічні засоби автоматизації. Математичні операції на пневматичних елементах та їх 

використання в системах керування [Електронний ресурс] : навчальний посібник до 

вивчення курсу «Електричні та пневматичні системи керування» для студентів, що 

навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: П. М. Сташкевич, М. В. Лукінюк. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 4,52 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 

– 319 с. – Назва з екрана. 

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Компресорні 

машини» для спеціальності 7/8.05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи та 

гідропневмоавтоматика» механіко-машинобудівного інституту [Електронний ресурс] / 

НТУУ «КПІ» ; уклад. В. С. Кривошеєв ; відп. ред. О. П. Губарев. – Електронні текстові 

дані (1 файл: 103 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. - 13 с.– Назва з екрана. 

6. Барилюк Є. І. Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом 

введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана : дис. ... 

канд. техн. наук. : 05.02.02 – машинознавство / Євген Ігорович Барилюк. - Київ, 2016. - 

217 с. 

рекомендації та роз’яснення: 

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

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

опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 

лабораторних робіт. 

Навчальний контент 

5. . Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього 

компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
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1.  Аналогові пневматичні сильфоні та мембранні сумуючі пристрої. Пневматичні 

сумуючі пристрої на пневмоопорах. Пневматичні пристрої множення на постійний 

коефіцієнт на пневмоопорах та мембранних елементах. 

Література:    [1], [2], [3] 

            Завдання на СРС. Приклад найпростіших алгебраїчних операцій ПФ 1.1. 

Пневматичні пристрої множення на постійний коефіцієнт на мембранах змінної 

площини.      

2.  Аналогові пневматичні інтегруючі пристрої розімкнутого та замкнутого типу. 

Аналогові пневматичні дидеренціюючі пристрої розімкнутого та замкнутого типу. 

Література:    [1], [4]  

            Завдання на СРС. Пневматичні прилади предваренія. 

 

3.  Аналогові універсальні функціональні перетворювачі без методичної похибки. 

Пневматичні функціональні перетворювачі з методичною похибкою; мембранні 

функціональні перетворювачі з шматково-лінійною апроксимацією. 

Література:    [1], [2], [4] 

                   Завдання на СРС.Лекальні функціональні перетворювачі. Пневматичні 

квадратори та здобувальники кореня. 

4.  Аналогові пневматичні  пристрої запам’ятовування, затримки та спізнення 

безперервних сигналів 

Література:    [1], [4], [5] 

Завдання на СРС.  Схеми пневматичних пристроїв запам’ятовування сигналів 

підвищеної точності. Схеми та часові діаграми пристроїв спізнення та затримки 

на такт з інтегратором 

5.  Пневматичні генератори прямокутних коливань на мембранних елементах. 

Імпульсатори. 

Література:    [1], [4], [5] 

Завдання на СРС. Пневматичні генератори прямокутних коливань з частотою, що 

керується тиском. 

6.  Пневматичні генератори наростаючих, убуваючих тисків та пилоподібних коливань 

на мембранних елементах. 

Література:    [1], [4], [6] 

Завдання на СРС. Пневматичний генератор, що має можливість регулювати верхне 

та нижне значення амплітуд. 

7.  Схема одно контурної пневматичної системи автоматичного регулювання. 

Пневматичні аналогові П-регулятори, ПІ-регулятори та ПІД-регулятори. 

Література:    [1], [4], [3] 

Завдання на СРС. Пневматичні пропорційно-інтегральні регулятори співвідношень 

8.  Пневматичні імпульсні П-регулятори, ПІ-регулятори та ПІД-регулятори. 

Література:    [1], [4], [2], [3] 

Завдання на СРС. Пневматичні імпульсні ПІ-регулятори 

9.  Пневматичний ПІ-регулятор з переналагодженням по навантаженню. 

Напівпропорційний пневматичний регулятор. 

Література:    [1], [4], [6] 
Завдання на СРС. Релейні пневматичні регулятори. 

10.  Пневматичні регулятори із змінним коефіцієнтом підсилення в залежності від знаку 

відхилення параметра та його похідної. 

Література:    [1], [4], [6] 

Завдання на СРС. Пневматичний регулятор із змінною структурою 
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11.  Екстремальний регулятор з кроковим пошуком екстремума. 

Література:    [1], [4], [6] 

Завдання на СРС. Блок-схема пневматичного екстремального регулятора з 

кроковим пошуком екстремума.       

 

6. Самостійна робота студента  

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 54 

2.  Виконання МКР 14 

3.  Підготовка до заліку 10 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

Самостійна робота студентів передбачає підготовку до аудиторних занять, 

розрахунки за первинними даними, отриманими в ході виконання завдань практичних 

занять, оформлення та підготовка до захисту виконаних завдань, виконання домашніх 

завдань, отриманих на лекційних заняттях. Для самостійної роботи студентам 

відводиться 66 годин, в тому числі – 6 годин на виконання індивідуального завдання.  

Політика та контроль 

7. 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; 

• 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, індивідуальних завдань та перескладань; 

• дотримуватись академічної доброчесності.  

 

8. 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. 



102 
 

Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за індивідуальне 

завдання /зарахування усіх практичних робіт. 

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 
 

Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система 

і університетська шкала. 

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 (18 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 100. 

Умови допуску до заліку: мінімально позитивна оцінка за індивідуальне завдання, 

зарахування усіх практичних робіт. 

Робота на практичних/лабораторних заняттях (8 робіт, максимум 48 балів):  

– захищена творча робота – 6 бали;  

– захищена робота – 4 бали;  

– виконана робота – 2 бал; 

– пасивна робота – 0 балів.  

Виконання МКР:   

– творчо виконана робота – 28 балів;  

– роботу виконано в повному обсягу – 25 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 24 бали;  

– роботу виконано з непринциповими помилками – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними помилками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 18 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 – 1 бал за основне питання, 0,5 бала 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 при цьому здобувач 

отримує більшу з оцінок, що отримані за результатами залікової контрольної роботи або 

за рейтингом і виконує залікову контрольну роботу. 
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На заліку студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожне завдання містить три 

запитання з різних тематичних розділів. 

Критерії залікового оцінювання:  

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

визначення всіх понять, величин: 95 … 100 балів;  

– в деяких відповідях мають місце непринципові неточності: 85-94 бали;  

– в одній – двох відповідях мають місце змістовні неточності: 80-84 бали;  

– в декількох відповідях мають місце змістовні невідповідності: 71-79 балів;  

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

питань викладача, має місце знання основних понять і величин: 66-70 балів;  

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

залікової роботи: 60-65 балів. 

– роботу не виконано або є грубі помилки – 0 балів. 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• в процесі опанування навчальної дисципліни використовуються комп’ютерні 

програмні засоби для моделювання типу FluidSIM. Також за бажанням студентів 

можуть бути використані інструментальні програми з аналогічними можливостями 

і середовище об’єктно-орієнтованого програмування VC++ та їх аналоги. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено к.т.н., доцент, Носко Сергій Вікторович 

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 ПВ 4.3 

 
 

Кафедра 

Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОЕКТУВАННЯ 

ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ (ООіПЛС)  

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 Вибіркова 

Форма навчання очна(денна) /дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік/поточний контроль/МКР 

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

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

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

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

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

 

Програма навчальної дисципліни 

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

Програма навчальної дисципліни «Основи організації і проектування логістичних 
систем» (далі ООіПЛС) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
магістра професійного з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 
«Прикладна механіка». 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів професійних компетентностей 
щодо принципів та технології формування виробничо-логістичних систем і здобуття 
практичних навичок проектування елементів цих систем. 
Предметом навчальної дисципліни є: теоретичні основи і сучасні методи проектування, 
перепроектування та організації виробничо-логістичних систем; форми організації 
функціонування логістичних систем; проектні підходи до формування та розвитку 
логістичних систем. 
 Програмні результати навчання :  
Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: 
 Здатність застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної інженерії для 

знаходження оптимальних рішень широкого кола інженерних задач із застосуванням 

mailto:yumd@i.ua
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сучасних підходів, методів прогнозування, інформаційних технологій та з урахуванням 

наявних обмежень за умов неповної інформації та суперечливих вимог. 
 Здатність описати, класифікувати та змоделювати широке коло технічних об’єктів 

та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні теорій та практик 

механічної інженерії, а також знаннях суміжних наук. 
 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  
Знання: 
 принципів і методів проектування логістичних систем 
 економіко-математичних методів аналізу, моделювання і оптимізації логістичних 
процесів з врахуванням режимів і умов експлуатації, різноманітних зовнішніх впливів, в 
тому числі за умов неповної та суперечливої інформації 
 підходів, методів і критеріїв оцінювання ефективності функціонування логістичних 
систем та їх технічного і інформаційного забезпечення 

Уміння: 
- розробляти проекти логістичних систем 
-  комплектувати обладнання та інші технічні об’єкти  логістичних систем  
-  підвищувати якість існуючих логістичних систем шляхом їх модернізації та 

реінжинірингу 

Досвід: застосування логістичних підходів до організації виробничо-логістичних систем 
та проектування їх елементів  

Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Дисципліна базується на теоретичних основах дисциплін першого (бакалаврського) рівня 
освіти: «Промислові технології і основи інженерної логістики», «Підйомно-транспортні 
системи та машини», «Економіка організації і планування виробництва», «Робототехніка 
логістичних систем». «Виробнича і збутова логістика», «Технологія і логістика 
автоматизованого виробництва» і є однією з базових для дисципліни «Проектування 
роботизованих виробничо-логістичних систем» 

Зміст навчальної дисципліни  

1. Методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем 

2. Життєвий цикл і режим функціонування логістичної системи 

3. Методологічні принцип проектування логістичних систем 

4. Узагальнена процедура проектування логістичної системи 

5. Інфраструктура і вибір місця розміщення логістичного об'єкта на 

логістичному полігоні 

6. Гармонізація потужностей логістичних систем 

7. Особливості організації і проектування внутрішньо-виробничих 

логістичних систем 

8. Проектування ланцюгів поставок та створення вартості 

9. Проектування інтегрованих логістичних систем 

10. Управління проектом з розробки і впровадження логістичної системи 
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Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

1. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. 
Денисенка, проф. П. Р. Лековця, проф. Л. І. Михайлової. - К.: Центр учбової літератури, 
2010. — 336 с. (Гриф МОН України). (18 екз.), 
http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2010/Organiz%20ta%20proekt%20logistychnih%20sys
tem-Denisenko.pdf 

2. Крикавський Є. В., Чухрай Н. І., Чорнописька Н. В. Логістика: компендіум і практикум. 
Навчальний посібник. – К., Кондор, 2009 – 338 с. (Гриф МОН України), 
http://www.twirpx.com/file/1062636/ 

3. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістичні системи: Навч. посібник. / Львів : 
Видавництво Національного університету "Львівська  політехніка, 2009. - 264 с. (Гриф 
МОН України), http://www.twirpx.com/file/1001923/ 

4. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003.— 284 с. (Гриф МОН України). 

5. Бондарєв В.С., Колісник Н.П., Дубинець О.І., Бондарєв С.В., Горбатенко Ю.П., Барабанов 
В.Я.  Підйомно-транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних 
машин. Підручник з грифом  МОН України. К.: «Вища школа», 2009 

Допоміжні інформаційні ресурси  

6. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник — Львів : Видавництво 
Національного університету "Львівська  політехніка, 2004. — 416 с. (Гриф МОН України) 
http://www.twirpx.com/file/1175433/ 

7. Весткемпер Э. и др. Введение в организацию производства Учеб. пособие / Э. 
Весткемпер, М. Декер, Л. Ендоуби, А.И. Грабченко, В.Л. Доброскок; пер. с нем.: под общ. 
ред. А.И. Грабченко. Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 376 с. (Затверджено вченою радою НТУ 
«ХПІ», протокол № 2 від 28.06.2008 р.). http://www.twirpx.com/file/645463/ 

8. Окландер М.А., Хромов О.П. Промислова логістика: Навчальний посібник. — К.: Центр 
навчальної літератури, 2004. — 222 с. (Гриф МОН України) , (21 шт.), 
http://oklander.info/?p=265 

9. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного 
модуля «Проектування логістичних систем 1. – проектування виробничо-логістичних 
систем» / Укладачі: Ю.М. Данильченко – Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра прикладної 
механіки, 2017 - 25 с. (рукопис) 

10. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з кредитного модуля 
«Проектування логістичних систем 3. – Курсовий проект» / Укладачі: Ю.М. 
Данильченко, А.І. Петришин – Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра прикладної механіки, 2017 
-     68 с. (рукопис) 

11. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Проектування 
логістичних систем» / Укладачі: Ю.М. Данильченко – Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра 
прикладної механіки, 2017 - 26 с. (рукопис)11. 

12. Методичні вказівки до практичних занять з кредитного модуля «Технологічна 
логістика – 2. Логістика автоматизованого виробництва» / Укладачі: Ю.М. 
Данильченко – Київ, НТУУ «КПІ», ММІ, кафедра прикладної механіки, 2013 - 65 с. 

рекомендації та роз’яснення: 

http://www.twirpx.com/file/1001923/
http://oklander.info/?p=265
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• Всі базові літературні джерела є в бібліотеці КПІ та в методичному кабінеті кафедри; 

• Жодне джерело, як і всі перелічені літературні джерела разом, не є достатнім для 
опанування дисципліни без виконання комплекту основних та кваліфікаційних 
лабораторних робіт та самостійного розв’язання типових задач; 

Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

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

86.  Тема 1. Методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем 

Методологічні принципи аналізу і синтезу логістичних систем. Формалізація 
логістичної системи (ЛС) на теоретико-множинному рівні. Постановка задачі 
структурно-функціонального синтезу ЛС. Системний аналіз і моделювання 
логістичних систем на макро- і мікрорівнях. Основні системи і ланки, зв'язки між ними 
та властивості ЛС на макро- і мікрорівнях. Розвиток логістичної організації. 
Фрагментарність, функціональне агрегування, інтеграція процесів. Організаційні 
стадії функціонального агрегування. Основні концепції створення організаційних 
структур: стиснення структури, наділення повноваженнями, формування команд, 
професійна підготовка. 

Література: [1], [2], [3] 

87.  Тема 2. Життєвий цикл і режим функціонування логістичної системи 

Зміст, завдання і етапи життєвого циклу. Параметри, що визначають поведінку ЛС на 

різних етапах життєвого циклу. Запас мінливості ЛС і методи його створення. Зміст, 

завдання та фази етапу ліквідації. Встановлення оптимальної тривалості 

життєвогоциклу ЛС. Рециклінг у межах ЛС. Інерційність логістичної системи. 

Література: [1], [2], [3] 

88.  Тема 3. Методологічні принцип проектування логістичних систем 

Визначення фізичної та ринкової межі логістичної системи. Інструментарій розширення 

ринкової межі логістичної системи. Взаємодія і погодженість елементів ЛС у часі та 

просторі. Суб'єкти і об'єкти логістичних систем. Основні ознаки і засоби визначення 

компонентів ЛС. Оцінка логістичного навколишнього середовища: внутрішній аналіз, 

технологічний аналіз. Принцип координації та інтеграції. Логістичний реінжиніринг: 

стандартна процедура логістичного реінжинірингу. Просторово-часова інтеграція 

логістичної системи. Організаційні принципи логістики: принцип загальних витрат, 

принцип глобальної оптимізації, принцип моделювання та інформаційно-комп'ютерної 

підтримки, принцип загального управління якістю, принцип гармонізації функцій, процесів 

і управлінських рішень, принцип стійкості та адаптивності. Загальні принципи оцінки 

ефективності логістичного комплексу.  

Література: [1], [2], [3] 

89.  Тема 4. Узагальнена процедура проектування логістичної системи 

Планування формування логістичних систем. Види та структура планів. Стратегії 

логістичних систем. Формування логістичної стратегії. Методи організації і 
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нормування робіт в ЛС. Стандартна процедура проектування ЛС. Етапи проектування 

ЛС: аналіз проблемної ситуації, формування мети логістичної системи, формування 

системи критеріїв, генерування варіантів логістичної системи, оцінка варіантів, вибір 

оптимального варіанту, реалізація рішення. Узагальнений критерій проектування ЛС. 

Залежність ефекту системи від вкладених ресурсів. Встановлення управлінських 

зв'язків в ЛС. Функція допустимих меж проектних параметрів ЛС. Принцип зворотного 

зв'язку в проектних рішеннях логістики: проектні параметри і вимірники 

матеріального і супутніх потоків, вимоги до баз даних щодо проектування і організації 

ЛС. Загальні принципи оцінки ефективності проектів ЛС 

Література: [1], [2], [3] 

90. . Тема 5. Інфраструктура і вибір місця розміщення логістичного об'єкта на 

логістичному полігоні 

Логістичне середовище. Ключові моменти формування інфраструктури ЛС відповідно до 

середовища. Рішення та варіанти розміщення інфраструктури, вибір регіону. Аналіз 

доступності видів транспортування. Наявність складських об'єктів, логістичних 

центрів. Взаємодія об'єктів митного оформлення, страхування, експедиції. Чинники 

вибору місця локалізації логістичного об'єкта. Обґрунтування  розміщення складів. 

Визначення граничного рівня сервісу. Інструменти та методи прийняття рішення щодо 

вибору та місця розміщення логістичного об'єкта (ЛС). Дисперсійний та таксономічний 

аналіз чинників вибору місця локалізації логістичного об'єкта.. 

Література: [1], [2], [3] 

91.  Тема 6. Гармонізація потужностей логістичних систем 

Поняття потужності логістичної системи. Чинники та види потужності ЛС. Методи 
оптимізації та прогнозування потужності ЛС. Структура розміщення логістичних 
потужностей. Визначення та гармонізація потужностей ЛС. Пропускна здатність 
підсистем (ланок) ЛС. Забезпечення узгодженості транспортно-складських 
потужностей в межах ЛС. Оцінка попиту на матеріалопотік. Показники надійності 
транспортного процесу.. 

Література: [1], [2], [3] 

92.  Тема 7. Особливості організації і проектування внутрішньо-виробничих логістичних 

систем 

Організація процесу виробництва у просторі і часі. Потокові і непотокові методи 

організації виробництва. Організація виробництва в умовах гнучких виробничих систем. 

Принципи та особливості моделювання інформаційних потоків в межах 

внутрішньовиробничих логістичних систем (ВЛС). Правила пріоритетів для визначення 

послідовності проходження матеріалопотоку (робіт у робочих центрах) у межах ВЛС. 

Компонування обладнання в робочих центрах відповідно до концепцій організації 

оптимальних матеріальних потоків. Створення гнучкого виробництва. Функції 

збереження в моделях просторово-часового перетворення матеріального потоку. 

Формалізація структури технічних засобів ВЛС 

Література: [1], [2], [3] 

93.  Тема 8. Проектування ланцюгів поставок та створення вартості 

Ланцюг поставок та конкурентоспроможне функціонування. Еволюція ланцюгів  

поставок. Структуризація та класифікація ланцюгів поставок (ЛП). Інтегрований 

ланцюг формування вартості ділового підприємства, система вартості і мережа 

вартості. Просторово-часова інтеграція логістичної системи. Трансформація 

логістичного каналу в логістичний ланцюг, критерій трансформації. Програмне 

забезпечення для проектування ланцюгів поставок. Очікування попиту чи відповідь на 
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попит в ЛП: концепції "точно в термін", "швидкого реагування" та "безперервного 

поповнення" в ланцюгах поставок. Організація ланцюгів створення вартості за цими 

принципами на рівні виробника, оптового посередника та роздрібного продавця. Ланцюг 

поставок та логістична мережа. 

Література: [1], [2], [3] 

94.  Тема 9 Проектування інтегрованих логістичних систем 

Вибір критеріїв та методів оптимізації організаційної структури інтегрованої ЛС. 

Перехідні процеси та передавальні функції матеріальних потоків. Економія на 

транспортуванні. Економія на запасах. Особливості створення макро-, мезо- та 

мікрологістичних систем. Модель макрологістичної системи. Форми і методи 

регулювання макрологістичних систем. Глобалізація. Базисні умови поставки 

(ІНКОТЕРМС). Класифікація віртуальних логістичних підприємств. Умови створення 

віртуальних логістичних підприємств. Управління віртуальним підприємством. Місце 

віртуального підприємства в логістичній системі. 

Література: [1], [2], [3] 

95.  Тема 10. Управління проектом з розробки і впровадження логістичної системи 

Проектний підхід до формування та розвитку ЛС, декомпозиція робіт, планування 
ресурсів і оцінка вартості. Оптимізація параметрів проекту. Формування проектної 
команди. Фактори успіху проекту. Фінансове супроводження проекту. Управління 
ризиками проекту. Вибір технічних і програмних засобів. 

Література: [1], [2], [3] 

 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 
годин СРС 

8.  Підготовка до аудиторних занять 50 

9.  Виконання МКР 14 

10.  Підготовка до заліку 14 

 

Практичні заняття 

Практична робота 1. Визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій, завдань (2 год) 
Практична робота 2. Життєвий цикл і режим функціонування логістичної системи (4 год) 
Практична робота 3. Інфраструктура логістичного об'єкта (4 год) 
Практична робота 4. Вибір місця розміщення логістичного об'єкта на логістичному 
полігоні (2 год) 
Практична робота 5. Аналіз витрат логістичних  процесів (6 год) 
Практична робота 6. Гармонізація потужностей логістичних систем (4 год) 
Практична робота 7. Планування проектних робіт щодо розробки та впровадження 
логістичної системи: визначення складу, тривалості робіт і зв'язків між роботами (6год) 
Практична робота 8. Ресурсне планування проекту логістичної системи (4 год) 
Практична робота 9. Оцінка вартості проекту логістичної системи. Оптимізація 
проекту. (4 год) 
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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:  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. 

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 
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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 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 – 20 балів;  

– роботу виконано в повному обсягу – 18-19 балів;  

– роботу виконано з незначними недоліками – 15-17 балів;  

– роботу виконано з непринциповими помилками – 14 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 12-13 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. 
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Критерії залікового оцінювання:  

– 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) 
• Приклад залікового завдання 
7.  Стандартна процедура проектування ЛС. Етапи проектування ЛС. Узагальнений 

критерій проектування ЛС. 
8. . Вибір критеріїв та методів оптимізації організаційної структури інтегрованої 

ЛС. 
9. Задача. Вибір місця розміщення логістичного об'єкта на логістичному полігоні. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): «Основи організації і 

проектування логістичних систем» 

Складено:  

завідувачем кафедри КМ, доктором технічних наук, професором Данильченко 

Юрієм Михайловичем  

ст. викладачем кафедри КМ, кандидатом технічних наук, Петришиним Андрієм 

Ігоровичем 

 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № _6_ від _14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту (протокол № 10 від 24.06.2022р.)  
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Освітній компонент ПВ 5.1 

 

 

Кафедра прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

МОДЕЛЮВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОБ’ЄКТІВ МЕХАТРОНІКИ 
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  Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (150 годин) 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

2 атестації, залік 

Розклад занять Лекції 36 годин, лабораторні 36 годин (2 години лекції та 2 години практ.р. 

на тиждень), СРС 78 годин,  http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

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

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

Розміщення курсу Електронний Кампус 

 

Програманавчальної дисципліни 

10. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та 

результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Моделювання і дослідження об’єктів мехатронік» 

(далі МіДОМ) 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 моделювання та дослідження динамічних процесів в об’єктах мехатроніки 

шляхом  їх математичного моделювання, - виконувати дослідження принципових схем  

об’єктів, розуміти робочі процеси, - будувати їх математичні описи та моделі, - 

виконувати модельні дослідження та визначати раціональні параметри, які забезпечують 

потрібні експлуатаційні характеристики. 

Предметом навчальної дисципліни є: методи:  аналізу робочих процесів в об’єктах 

мехатроніки, - побудови математичних описів динамічних процесів, - побудови 

математичних моделей, - тестування та налаштування моделей, виконання досліджень з 

mailto:uzua@i.ua
mailto:uzua@i.ua
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використанням математичних моделей. Вказані методи в даному курсі розглядаються 

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

аспектів машинобудівної галузі. 

Програмні результати навчання: 

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність 

використовувати сучасні інструментальні засоби для розробки математичних і імітаційних 

моделей автоматизованих механічних систем, машин, систем гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх компонентів з метою визначення 

раціональних конструктивних та експлуатаційних параметрів, режимів і умов 

експлуатації, оцінки функціональності і ефективності шляхом комп’ютерного 

моделювання, здатність використовувати сучасні підходи та інструментальні засоби 

автоматизованого проектування для створення автоматизованих механічних систем, 

машин, систем   гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки 

та їх компонентів із забезпеченням виконання заданих функцій, експлуатаційних 

характеристик та показників ефективності. 

Знання: знати основні підходи до аналізу, розуміння та побудови математичних описів 

динамічних процесів в об’єктах мехатроніки та їх моделювання; методи тестування та 

налаштування математичних моделей; програмні інструментальні засоби для 

математичного моделювання; методи дослідження процесів та визначення раціональних 

параметрів для забезпечення потрібних характеристик технічних об’єктів. 

Уміння: застосовувати підходи, методики та методи побудови математичних моделей, їх 

тестування, налаштування та дослідження процесів для вирішення практичних задач 

проектування та удосконалення об’єктів мехатроніки в машинобудуванні з використанням 

сучасних програмних інструментів. 

Досвід: вибирати та застосовувати раціональні методи та програмні інструментальні 

засоби для вирішення конкретних задач моделювання та дослідження динамічних процесів в 

об’єктах мехатроніки; будувати, математичні описи та математичні моделі складних 

динамічних процесів, використовувати сучасні програмні інструмент моделювання та 

дослідження процесів; обирати раціональні параметри об’єктів для забезпечення потрібних 

експлуатаційних характеристик.  

11. Пререквізити та постреквізити дисципліни 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 

дисциплін «Теоретична механіка», «Інформатика», «Фізика», «Математичне моделювання і 

проектування фізично різнорідних систем», «Математичне моделювання і проектування 

систем гідро і пневмоприводів» 

Результати вивчення дисципліни «Моделювання і дослідження об’єктів мехатроніки» є 

корисними для подальшого вивчення дисциплін:«Проектування мехатронних 

інтелектуальних систем», «Проектування  обємних гідро і пнемо машин»,    

«Багатофункціональні мехатронні системи в енергоємних процесах», «Математичне 

моделювання систем та процесів», «Математичні методи аналізу систем приводів» 

12. Зміст навчальної дисципліни 

1. Приклади проблем створення об’єктів мехатроніки та основні задачі математичного 

моделювання. Особливості робочих процесів в об’єктах мехатроніки. Моделювання 

процесів в зосереджених та розподілених параметрах.. 

2. Основний алгоритм моделювання та дослідження об’єктів мехатроніки. 



115 
 

3. Основні положення підходу до побудови математичних моделей на основі принципових 

схем та базису типових процесів. 

4. Основні положення циклічно-модульного підходу до побудови математичних моделей та 

елементний базис для його застосування. 

5. Побудова математичних моделей та чисельне моделювання механічних складових систем 
(мова    С, пакет Матлаб, Сімулінк). 

6. Побудова математичних моделей та чисельне моделювання гідравлічних, пневматичних 

та електричних складових систем (мова С, пакет Матлаб, Сімулінк. 

7. Тестування та валідація математичних моделей частин та систем і алгоритм виконання 
досліджень. 

8. Підхід до побудови моделей та особливості моделювання мультирежимних мехатронних 

систем. Планування експериментів. 

9. Оброблення, представлення, аналіз  та використання результатів дослідження 
мехатронних систем. 

13. . Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси  

7. 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 

8. Узунов О.В. Моделювання та проектування автоматизованих мультифізичних систем 

та їх елементів. Для виконання графічно-розрахункових, курсових та дипломних робіт, 

групових лабораторних робіт, самостійних робіт, пов’язаних з розробкою, 

моделюванням, проектуванням та дослідженням мехатронних та гідропневматичних 

систем [Електронний ресурс] :навч. посіб. для студ. Спеціальностей 131 «Прикладна 

механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та освітньої програми «автоматизовані і 

роботизовані механічні системи»/ О.В. Узунов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні 

текстові дані (1 файл: 16,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 125 с. 

9. Узунов О.В, Губарев О.П. Методика побудови структурно-імітаційних математичних 

моделей компонентів систем гідроприводу. Bulletin of the National Technical University 

"KhPI". 70 Series: Hydraulic machines and hydraulic units , no. 1’2021, p.p.23-31, ISSN 2411-

3441 (print), ISSN 2523-4471 (online), doi: 10.20998/2411-3441.2021.1.03 (Web of Science)  

10. Узунов, О.В. Математична модель робочого процесу у гідравлічному автомобільному 

амортизаторі/ О.В. Узунов, І.В. Ночніченко// Гідравліка і гідротехніка.: Науково-

технічний збірник. - Вип. 65.- К.: НТУ, 2011. - C. 71-83. 

Додаткові інформаційні ресурси 

11. System dynamic: a unified approach/ Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. 

Rosenberg. - A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION John Wiley & Sons Inc. 1990.- 514p. 

12. VDI2206: Design methodology of mechatronical systems. Beuth. Berlin, 2004. 

13. Введение в мехатронику/ О.М. Яхно, А.В. Узунов, А.Ф. Луговской, А.П. Губарев, В.А. 

Ковалев, Ю.А.       Пыжиков// К.: НТУУ «КПИ», 2008,  ISBN  966-8454-19-7. - 528 с.  

14. Губарев, А.П. Имитационное моделирование и численное интегрирование: два подхода к 

одной задаче/ А.П. Губарев, А.В. Узунов. - В кн.: Вестник Национального технического 

университета Украины («КПИ») Серия машиностроение.- Киев.: НТУУ, вып. 33, 1998. - 

C.275-291.  
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15. 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. 

16. Узунов, А. Циклично-модульный подход в задаче моделирования объектов с 

гидравлическими компонентами/ А. Узунов// Промислова гідравліка і пневматика. 

Всеукраїнський науково-технічний вісник, 2009. - №1(23). - C.61-66. 

17. Узунов, А. Циклично-модульный подход в моделировании многорежимных гидросистем/ 

А. Узунов//Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний 

вісник,2009. - №3(25). - C.71-76. 

18. Узунов А.В. Эффективность проектирования и модульный подход/ А.В. Узунов// Вісник 

Східноукраїнського національного університету імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ, №3(109) 

Част. 2, Луганськ, 2007. -  C.177-182. 

19. Узунов, А. В. Особенности функционально-блочного проектирования клапана давления/ 

А. В. Узунов// Промислова гідравліка і пневматика. Всеукраїнський науково-технічний  

вісник,2007. - №1(15). - C.7-13. 

20. Узунов, А.В.  Иерархическое представление развития модели на примере 

гидромеханического преобразователя/ А.В.  Узунов// Вестник НТУУ «КПИ», 

Машиностроение,  2010. - №58. - C.134-146. 

21. Uzunov, O. The Cyclic-modular Approach in Simulating of Multi - Regime Mechatronic 

Systems with Hydraulic Components/ O. Uzunov// Solid State Phenomena, Mechatronic Systems 

and Materials III Trans Tech Publication, Volume 164. – 2010. - P.165-170. 

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 моделювання і 

дослідження об’єктів мехатроніки; 

 

Навчальний контент 

14. . 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) 

12.  Приклади проблем створення об’єктів мехатроніки та основні задачі 

математичного моделювання. Особливості робочих процесів в об’єктах 

мехатроніки. Моделювання процесів в зосереджених та розподілених параметрах.. 

Література: [1]- розд.5, [2] - розд.5, [3]. 

13.   Основний алгоритм моделювання та дослідження об’єктів мехатроніки. 

Література: [1] - розд.5, [3] - розд.3, [7], [11]. 
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14.  Основні положення підходу до побудови математичних моделей на основі 

принципових схем та базису типових процесів. 

Література: [1] - розд.5, [3] - розд.3, [7], [11]. 

15.  Основні положення циклічно-модульного підходу до побудови математичних 

моделей та елементний базис для його застосування. 

Література: [1] - розд.5, [3] - розд.3, [7], [11]. 

16.  Побудова математичних моделей та чисельне моделювання механічних складових 
систем (мова С, пакет Матлаб, Сімулінк). 
Література: [1] - розд.5, [3] - розд.3, [7], [11]. 

17.  Побудова математичних моделей та чисельне моделювання гідравлічних, 

пневматичних та електричних складових систем (мова С, пакет Матлаб, Сімулінк. 

Література: [1] - розд.5, [3], [7], [11]. 

18.  Тестування та валідація математичних моделей частин та систем і алгоритм 
виконання досліджень. 
Література: [1] - розд.5, [3] - розд.3, [7], [11]. 

19.  Підхід до побудови моделей та особливості моделювання мультирежимних 

мехатронних систем. Планування експериментів. 

Література: [1], [3] - розд.3, [7], [11]. 

20.  Оброблення, представлення, аналіз  та використання результатів дослідження 
мехатронних систем. 
Література: [1] - розд.5, [3] - розд.3, [7], [11]. 

 

15. Самостійна робота студента  

№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

4.  Підготовка до аудиторних занять 54 

5.  Виконання МКР 14 

6.  Підготовка до заліку 10 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

Самостійна робота студентів передбачає підготовку до аудиторних занять, 

розрахунки за первинними даними, отриманими в ході виконання завдань практичних 

занять, оформлення та підготовка до захисту виконаних завдань, виконання домашніх 

завдань, отриманих на лекційних заняттях. Для самостійної роботи студентам 

відводиться 66 годин, в тому числі – 6 годин на виконання індивідуального завдання.  

Політика та контроль 

16. 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; 
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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.  

17. 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 робіт. 

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 
 

Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система 

і університетська шкала. 

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 (18 занять);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 100. 

Умови допуску до заліку: : мінімально позитивна оцінка за індивідуальне завдання, 

зарахування усіх практичних робіт. 

Робота на практичних/лабораторних заняттях (16 робіт, 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 балів;  
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– роботу виконано з незначними недоліками – 24 бали;  

– роботу виконано з непринциповими помилками – 22 бали;  

– роботу виконано з незначними помилками – 20 балів;  

– роботу виконано з певними помилками – 18 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 – 1 бал за основне питання, 0,5 бала 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 при цьому здобувач 

отримує більшу з оцінок, що отримані за результатами залікової контрольної роботи або 

за рейтингом і виконує залікову контрольну роботу. 

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

запитання з різних тематичних розділів. 

Критерії залікового оцінювання:  

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

визначення всіх понять, величин: 95 … 100 балів;  

– в деяких відповідях мають місце непринципові неточності: 85-94 бали;  

– в одній – двох відповідях мають місце змістовні неточності: 80-84 бали;  

– в декількох відповідях мають місце змістовні невідповідності: 71-79 балів;  

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

питань викладача, має місце знання основних понять і величин: 66-70 балів;  

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

залікової роботи: 60-65 балів. 

– роботу не виконано або є грубі помилки – 0 балів. 

18. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• в процесі опанування навчальної дисципліни використовуються комп’ютерні 

програмні засоби для моделювання типу MathLab Simulink. Також за бажанням 

студентів можуть бути використані інструментальні програми з аналогічними 

можливостями і середовище об’єктно-орієнтованого програмування VC++ та їх 

аналоги. 

 

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 ПВ 5.2 

  

Кафедра Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗМАЩУВАННЯ (ОТЗ) 

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 вибіркова  

Форма навчання очна(денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, семестр 1 курс, викладається в одному семестрі (осінній/весняний) 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС  (150 год) 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік/поточний контроль/МКР 

Розклад занять http://roz.kpi.ua/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: д.т.н., професор Яхно Олег Михайлович 

 Лабораторні: к.т.н., доц.  Муращенко Альона Миколаївна, 

к.т.н., ст.викл. Костюк Дмитро Вікторович  

Пошта: a_kirya@i.ua 

Кафедра: корпус КПІ 1, кімната 299-11, тел. (044)204-82-55 

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

 

Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати 

навчання 

Програма навчальної дисципліни «Основи теорії змащування» (далі ОТЗ) складена 

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

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

Метою навчальної дисципліни є здатність використовувати методи фундаментальних і 

прикладних дисциплін у дослідницькій діяльності; здатність використовувати професійно-

профільовані та фундаментальні знання для створення автоматизованих систем 

управління різних галузей використання. 

В зв’язку з цим, метою курсу є навчити студентів вибирати конструкції і розраховувати 

зусилля в вузлах змащування поверхонь тертя (підшипниках, сферичні опори і інших); 

http://roz.kpi.ua/
mailto:a_kirya@i.ua
https://do.ipo.kpi.ua/
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знаходити більш раціональні змащувальні рідини, що відповідають заданим технологічним 

процесам. 

Програмні результати навчання: 

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: 

ФК2 Здатність описати, класифікувати та змоделювати широке коло технічних об’єктів 

та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні теорій та практик механічної 

інженерії, а також знаннях суміжних наук. 

ФК6 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 

К10 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 

Результати навчання: 

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. 

Пререквізити та місце дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 

навчання за відповідною освітньою програмою) 

Необхідне попереднє успішне оволодіння знаннями та уміннями, набутими при вивченні 
дисциплін «Теоретична механіка», «Фізика», «Математичне моделювання і проектування 
фізично різнорідних систем», «Об’ємний гідропривод», «Машинобудівна гідравліка» 

Результати вивчення дисципліни «Основи теорії змащування» є корисними для 
подальшого вивчення дисциплін:« Математичне моделювання систем і процесів», 
«Прогнозування енергоефективності систем приводів»,    «Випробування і діагностика 
мехатронних систем». 

 Зміст навчальної дисципліни  

10. Фізична характеристики процесів змащування поверхонь тертя. 

11. Змащувальні рідини та їх основні характеристики. 

12. Загальна характеристика «Трибології» як науки та її структура. Режим змащування 

поверхонь та крива Штрибека. 

13. Загальні уявлення про теорію гідродинамічного змащування. Умови переносу в 
гідравлічних системах. Основні показники робочих рідин як об’єктів переносу енергії. 

14. Принципи розташування матеріалів в вузлах змащування. 
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15. Теорія змащування при ламінарному русі мастила (теорія Н.П. Петрова). Рух 

змащувальної рідини в підшипнику. 

16. Рух змащувальної рідини в зазорах між коаксіальними підшипниками. Нестаціонарна 

теорія змащування. 

17. Контактно-гідродинамічне змащування. Основні рівняння і теорії контактно-

гідродинамічного змащування. 

18. Принцип і схеми утворень граничних шарів. Граничне змащування. 

19.  Постановка експериментів при вивченні процесів змащування. 

 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. Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Човнюк Ю.В. Мехатроніка. Навчальний посібник. – К., 

2012. - 

357с.https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%

82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf  

3. Яхно О.М. Технічна гідродинаміка та основи теорії змащування : навч. посібник / О. 

М. Яхно, В. М. Матієга, С. І. Одайський ; дар. М. С. Степанов. - Чернівці : Золоті литаври, 

2010. - 326 с. 

4. Яхно О.М. Технічна гідродинаміка та основи теорії змащування : навч. посібник / О. 

М. Яхно, В. М. Матієга, С. І. Одайський ; дар. М. С. Степанов. - Чернівці : Золоті литаври, 

2010. - 326 с. 

5. Пелевін, Леонід Євгенович.   Гідравліка та приводи механотронних систем : у двох 

частинах : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються 

за спеціальностями 133 "Галузеве машинобудування", 015 "Професійна освіта", 151 

"Автоматизація та комп'ютерні-інтегровані технології", 131 "Прикладна механіка" та 

141 "Електрична інженерія" / Л.Є. Пелевін, Д.О. Міщук ; Міністерство освіти і науки 

України, Київський національний університет будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 

2016. - 2 ч. : іл., табл. 

Додаткові інформаційні ресурси 

6.  The Mechatronics Handbook. Editor-in-Chief Robert H. Bishop. CRC Press, 2002. – 1229 p. 

7. Mechatronics : an introduction / edited by Robert H. Bishop. CRC Press, 2006. – 285 p.  

8. Гідравліка, гідромашини та гідропневмоавтоматика : підручник для студентів вищих 

навч. закладів, які навчаються за напрямами підготовки "Інженерна механіка", 

"Педагогічна освіта", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 

"Прикладна механіка", "Електромеханіка" / Л.Є. Пелевін, С.Ю. Комоцька, М.М. Балака ; 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний 

університет будівництва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2015. - 340 с.  

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u132/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf
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9.  Петров Н.П. Гидродинамическая теория смазки. Избранные работы. – М.: АН СССР; Год: 

1948. – 556 с.  

10. Повх И.Л. Техническая гидромеханика. -М.: Машиностроение, 1969. – 504 с. 

11.Гідрогазомеханіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які н

авчаютьсяза напрямом підготовки "Енергомашинобудування" / Р.О. Макаренко, О.Д. 

Коваль, О.І. Хлистун ; Міністерства освіти і науки України, Національний авіаційний 

університет. Київ: [НАУ], 2016. –  219 c.  

12. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 

1975 – 559 с.  

13. Войтов В.А. Конструктивная износостойкость узлов трения гидромашин. Часть  

Методология моделирования граничной смазки в гидромашинах. – Харьков: Центр Леся 

Курбаса, 1997. – 154 с. 

14. Яхно, О. М.; Желяк, В. І. Гідравліка неньютонівських рідин. Київ: Вища школа, 1995 

15. Хоменко, І., Кіндрачук, М., Яхно, О., & Кобринець, А. (2009). Гідродинаміка 

гідростатодинамічного радіального підшипника ковзання. Машинознавство, (4), 29-33. 

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 моделювання і 
дослідження об’єктів мехатроніки; 

 

    Навчальний контент 

Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

 
Назва теми лекції та перелік основних питань  

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

1.  Вступ. Фізична характеристики процесів змащування поверхонь тертя.  

Змащувальні рідини та їх основні характеристики. (Презентація. Завдання на СРС: 

Властивості рідини. Л-ра: 1 -9 ) 

2.  Загальна характеристика «Трибології» як науки та її структура. Режим змащування 

поверхонь та крива Штрибека. (Презентація. Завдання на СРС: Застосування рівняння 

рівноваги рідини.  Л-ра: 1-9) 

3.  Загальні уявлення про теорію гідродинамічного змащування. Умови переносу в 

гідравлічних системах. Основні показники робочих рідин як об’єктів переносу 

енергії. (Презентація. Завдання на СРС: Поняття усталеного та не усталеного руху. Л-ра: 1, 3, 

javascript:open_window(%22http://opac.kpi.ua:80/F/2J7KP9NYF8HKEGB6X9LILJ7A89C5URDHNT9CLF2CXKFRQAR2D1-40707?func=service&doc_number=000584463&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.kpi.ua:80/F/2J7KP9NYF8HKEGB6X9LILJ7A89C5URDHNT9CLF2CXKFRQAR2D1-40707?func=service&doc_number=000584463&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.kpi.ua:80/F/2J7KP9NYF8HKEGB6X9LILJ7A89C5URDHNT9CLF2CXKFRQAR2D1-40707?func=service&doc_number=000584463&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.kpi.ua:80/F/2J7KP9NYF8HKEGB6X9LILJ7A89C5URDHNT9CLF2CXKFRQAR2D1-40707?func=service&doc_number=000584463&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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5, 8, 10, 11, 14 ) 

4.  Принципи розташування матеріалів в вузлах змащування. Теорія змащування при 

ламінарному русі мастила (теорія Н.П. Петрова).  (Презентація. Завдання на СРС: Функції 

потоку. Л-ра: 1-9) 

5.   Рух змащувальної рідини в підшипнику. Рух змащувальної рідини в зазорах між 

коаксіальними підшипниками.  (Презентація. Завдання на СРС: Прилади вимірювання..  Л-

ра: 1-9) 

6.  Нестаціонарна теорія змащування. Межі застосування класичної теорії 

змащування. (Презентація. Завдання на СРС: Нерозривність та рух ідеальної рідини. Л-ра: 1-9) 

7.   Контактно-гідродинамічне змащування. Основні рівняння і теорії контактно-

гідродинамічного змащування. Принцип і схеми утворень граничних шарів. 

Граничне змащування. (Презентація. Завдання на СРС: Одномірні потоки рідини і газу.  Л-ра: 

1-9) 

8.  Постановка експериментів при вивченні процесів змащування. Віскозіметрія. 

Методи очищення змащувальних рідин від забруднень. (Презентація. Завдання на СРС: 

Рівняння руху для в’язкості рідини. Л-ра: 1-9) 

9.   Визначення зміни властивостей змащувальних рідин в процесі експлуатації. 

Експериментальні стенди по дослідженню змін внутрішнього тертя матеріалів в 

парах тертя.  (Презентація.) 

 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 54 

2.  Виконання МКР 14 

3.  Підготовка до заліку 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 

https://osvita.kpi.ua/node/121
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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;  

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 

https://osvita.kpi.ua/node/39
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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» 
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) 

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. 

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 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code
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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 (ХХХ 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;  
– 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;  
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– 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. 

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• в процесі опанування навчальної дисципліни використовуються теоретичний 

матеріал, який викладений на лекційних заняттях є основою для вирішення 

практичних інженерних завдань, що виконуються під час лабораторних занять на 

спеціалізованому дидактичному обладнанні. За час навчання студент виконує 

лабораторні роботи в лабораторних приміщеннях з гідравліки, на спеціальних 

установках до кожної лабораторної роботи. 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. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): Основи теорії змащування 

Складено: 

 професор, д.т.н, професор кафедри ПГМ    Олег ЯХНО 

к.т.н. доцент кафедри ПГМ      Альона МУРАЩЕНКО 

Ухвалено кафедрою _ПГМ_ (протокол № _6_ від _14.06.2022 р.) 

Погоджено Методичною комісією інституту (протокол № 10 від 24.06.2022р.)  
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Освітній компонент ПВ 5.3 

 

 
 

Кафедра 

Прикладної 

гідроаеромеханіки і 

механотроніки 

ПРОЕКТУВАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ 

ВИРОБНИЧО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 

Робоча програма навчальної дисципліни (Сілабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Прикладна механіка  

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання очна(денна)  

Рік підготовки, семестр 5 курс, викладається в одному семестрі (осінній) 

Обсяг дисципліни 150  годин  /54 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік / практичні роботи 

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

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: докт. наук, доцент, Струтинський, Сергій, Васильович, 

strutynskyi@gmail.com,   

 

Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

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

Навчальна дисципліна «Проектування роботизованих виробничо-логістичних 

систем» націлена на вивчення особливостей проектування сучасного виробничого 

обладнання, що застосовується у складі логістичних систем. У залежності від 

виконуваних задач у складі виробничо-логістичної системи використовується відповідне 

схемне та конструктивне рішення транспортувального обладнання.  Сучасне 

обладнання, що забезпечує переміщення та маніпулювання об’єктами має певні 

особливості, що мають бути враховані на етапі проектування, оскільки  до обладнання 
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висуваються достатньо жорсткі вимоги по точності та вантажопідйомності, при 

цьому має бути забезпечені висока надійність та довговічність обладнання.  

Метою викладання дисципліни є формування у студентів здатностей 

розв’язувати комплексні технічні задачі у сфері ефективного розроблення та розрахунку 

роботизованих виробничо-логістичних систем, використання практичних методик із 

створення механічних систем, що включають традиційне транспортувальне 

обладнання, а також інноваційні   дискретні системи приводів швидких переміщень, що 

можуть використовуватися сумісно із просторовими приводами мікропереміщень, 

причому сумісне застосування прогресивних технічних рішень дозволяє забезпечити високі 

параметри по точності надійності та швидкодії системи.  

Предмет вивчення дисципліни: сучасні методи розроблення  роботизованих 

виробничо-логістичних  різного призначення, використання на практиці новітніх підходів 

та концепцій зі створення транспортувального обладнання. Значна увага приділена 

проектуванню комплексних механічних систем, що включають дискретну систему 

приводів швидких переміщень, яка використовується сумісно із просторовими приводами 

мікропереміщень Ці питання в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням 

сучасних підходів  технічних, технологічних і економічних аспектів машинобудівної галузі.  

Компетенції, що посилюються вибірковою дисципліною: Здатність 

використовувати сучасні інструментальні засоби для розробки математичних і імітаційних 

моделей автоматизованих механічних систем, машин, систем гідропневмоавтоматики, 

електромеханіки, мехатроніки і робототехніки та їх компонентів з метою визначення 

раціональних конструктивних та експлуатаційних параметрів, режимів і умов 

експлуатації, оцінки функціональності і ефективності шляхом комп’ютерного 

моделювання, здатність використовувати сучасні підходи та інструментальні засоби 

автоматизованого проектування для створення автоматизованих механічних систем, 

машин, систем   гідропневмоавтоматики, електромеханіки, мехатроніки і робототехніки 

та їх компонентів із забезпеченням виконання заданих функцій, експлуатаційних 

характеристик та показників ефективності. 

 

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 «Проектування 
роботизованих виробничо-логістичних систем» є необхідними для подальшого вивчення 
дисципліни: «Математичне моделювання систем та процесів». 

Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Технологічне обладнання  виробничо-логістичних систем 

Тема 2. Блочно-модульні схемні рішення просторових систем приводів 
Тема 3. Схемні рішення систем приводів транспортувального обладнання 
Тема 4. Елементна база системи приводів, що використовується у виробничому  

обладнанні  
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Тема 5. Характеристики сферичного аеростатичного шарніра просторової системи 
приводів  
Тема 6. Проектні розрахунки геометричних параметрів просторових систем приводів  
Тема 7. Статика просторової системи приводів  
Тема 8. Інерційні характеристики просторової системи приводів  
Тема 9. Динаміка просторової системи приводів  
Тема 10. Механізми на основі просторових структур правильної геометрії 

Тема 11. Математичний опис траєкторії руху просторової системи приводів  
Тема 12. Опис нелінійних ділянок траєкторій та динамічних навантажень з 
використанням різномасштабних процесів  
 

Навчальні матеріали та ресурси 

базова (підручники, навчальні посібники) література 

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

30. Когаев В.П., Махутов Н.А., Гусенков А.П. Расчеты деталей машин и конструкций 
на прочность и долговечность. - М.: Машиностроение, 1985. – 224 с. 

31. Струтинський С.В.. Кропівна А. Аналіз процесів технологічних систем. 

Навчальний посібник. – Кіровоград: «КОД», 2010. – 428 с. - ISBN 978-966-1508-48-3. 
32. Функціональне проектування верстатів та машин в Autodesk Inventor. Частина I: 

навч. посіб. Навчальне електронне видання. [для студ. вищ. навч.закл.] / В.М. 
Гейчук. - Київ: НТУУ "КПІ", 2017. – 394 с. 

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

1. Ловейкін В.С. Динамічна оптимізація механізму підйому вантажу мостових 

кранів. Монографія / В.С. Ловейкін, Ю.О. Ромасевич. – К.: ЦП „КОМПРІНТ”, 2015. – 

197 с. 

2. Крижанівський В. А., Кузнєцов Ю. М., Валявський І. А., Скляров Р. А. Технологічне 

обладнання з паралельною кінематикою: Навчальний посібник для ВНЗ. Під ред.. 

Ю. М. Кузнєцова. – Кіровоград, 2004. – 449 с. 

3. Струтинський С.В. Наукові основи розробки регульованих сферичних опор 

рідинного тертя для просторових механізмів / С.В. Струтинський // Вісник 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут», серія Машинобудування. – №58. – Київ, 2010.– С.273-281.  

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 самостійних робіт та 
самостійного розв’язання типових задач проектування просторових систем 
приводів. 



132 
 

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.  Тема 1. Технологічне обладнання  виробничо-логістичних систем 
Лекція 1. Технологічне обладнання  виробничо-логістичних систем 
Класифікація машин та транспортувального обладнання виробничо-логістичних систем. 
Пристрої для транспортування, переміщення та маніпулювання об’єктами. Основні 
характеристики обладнання. Сучасні підходи до проектування виробничо-логістичних 
систем. 
Література: основна 1,2 додаткова 1,3. 
Завдання на СРС. Робота з каталогами провідних виробників транспортувального 
обладнання, підбір обладнання за онлайн-каталогами. 

2.  Тема 2. Блочно-модульні схемні рішення просторових систем приводів  
Лекція 2. Блочно-модульні схемні рішення просторових систем приводів 
Застосування блочно-модульного підходу при розробленні маніпуляторів та 
транспортувального обладнання. Переваги від використання типових блоків. Елементна 
база, що дозволяє сформувати універсальні та спеціалізовані блоки та модулі. 
Література: основна 1. 
Завдання на СРС. Існуючі просторові системи приводів паралельної структури, їх переваги 
та недоліки. 

3.  Тема 3. Схемні рішення систем приводів транспортувального обладнання 
Лекція 3. Схемні рішення систем приводів транспортувального обладнання 
Методика синтезу схемного та конструктивного рішення просторової системи 
приводів транспортувального обладнання. Застосування ітераційних алгоритмів на 
усіх етапах проектування. Зв’язок та взаємний вплив схемного та конструктивного 
рішень. Роль схемного рішення у визначенні технічних характеристик виробничого 
обладнання. 
Література: основна 1,3. 
Завдання на СРС.  Синтез нових схемних рішень просторових транспортувальних систем 
за ітераційним алгоритмом 

4.  Тема 4. Елементна база системи приводів, що використовується у виробничому  
обладнанні  
Лекція 4. Елементна база системи приводів, що використовується у виробничому  
обладнанні  
Приводи та шарніри що застосовуютьcя у системах приводів маніпуляторів 
транспортувального обладнання. Шарніри, приводи, двигуни та передачі. Універсальна 
та спеціалізована елементна база. Застосування функціонально-орієнтованої 
елементної бази при проектуванні роботизованих систем. 
Література: основна 1,2    додаткова 1,2,3,4. 
Завдання на СРС.  Новітня елементна база механічних систем: пружно-деформовані 
шарніри та приводи, застосування новітніх матеріалів при створенні нової елементної 
бази. 

5.  Тема 5. Характеристики сферичного аеростатичного шарніра просторової системи 
приводів  
Лекція 5. Характеристики сферичного аеростатичного шарніра просторової 
системи приводів 
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Застосування карданних та сферичних шарнірів у складі виробничого 
транспортувального обладнання. Основні параметри та характеристики сферичних 
шарнірів. Залежність параметрів виробничо-логістичних систем від типу шарнірів, що 
застосовуються та їх характеристик.  
Література: основна 1,2; додаткова  2, 3. 
Завдання на СРС.  Визначення несучої здатності сферичного шарніра та робочих кутових 
діапазонів. 

6.  Тема 6. Проектні розрахунки геометричних параметрів просторових систем 
приводів  
Лекція 6. Проектні розрахунки геометричних параметрів просторових систем 
приводів 
Робочий простір механічних систем призначених  для маніпулювання об’єктами, 
точність та вантажопідйомність як основні параметри при проектних розрахунках.  
Визначення геометричних розмірів системи приводів у залежності від робочого 
простору. Проектні розрахунки геометричних розмірів ланок механізму у залежності 
від вантажопідйомності. 
Література: основна 1,2,4. 
Завдання на СРС.   Застосування геометричних методів та систем автоматизованого 
проектування при визначенні робочого простору обладнання, що забезпечує 
маніпулювання об’єктами 

7.  Тема 7. Статика просторової системи приводів  
Лекція 7. Статика просторової системи приводів 
Статичний та кінетостатичний розрахунок механізмів, особливості врахування сил 
інерції та розрахунку статики просторових механізмів паралельної структури. Вибір 
форми та розрахунок площі поперечного перерізку ланок, у залежності від діючих на 
ланки навантажень. 
Література: основна 1,2; додаткова  1,3. 
Завдання на СРС.   Застосування методів Монте-Карло при статичних розрахунках 
механізмів паралельної структури. 

8.  Тема 8. Інерційні характеристики просторової системи приводів  
Лекція 8. Інерційні характеристики просторової системи приводів 
Інерційні характеристики ланок при складному просторовому русі. Момент інерції 
ланки відносно осі та тензор моменту інерції. Інерційні характеристики ланок змінної 
конфігурації.  
Література: основна 1; додаткова 3. 
Завдання на СРС.   Визначення інерційних характеристик ланок за допомогою систем 
автоматизованого проектування 

9.  Тема 9. Динаміка просторової системи приводів  
Лекція 9. Динаміка просторової системи приводів 
Застосування тензора моменту інерції при дослідженні динаміки просторової системи 
приводів.  Спрощена планарна динамічна модель системи приводів. Перехід від 
планарної моделі до динамічних підсистем 
Література: основна 1; додаткова 3. 
Завдання на СРС.   Математичне моделювання динаміки ланок та вузлів у середовищі 
MathLab. 

10.  Тема 10. Механізми на основі просторових структур правильної геометрії 
Лекція 10. Механізми на основі просторових структур правильної геометрії 
Застосування новітньої елементної бази, реалізованої у вигляді пружно-деформованих 
шарнірів та приводів при створення просторових механізмів на основі правильних 
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багатогранників. Механізми типу октаедр та тетраедр, створення комплексних 
механізмів.  
Література: основна 1; додаткова 3. 
Завдання на СРС.   Застосування матриць Якобі для просторових структур правильної 
геометрії 

11.  Тема 11. Математичний опис траєкторії руху просторової системи приводів  
Лекція 11. Математичний опис траєкторії руху просторової системи приводів 
Математична модель кінематики механізму. Зв’зок лінійних та декартових 
координат для механізмів паралельної структури. Розроблення математичної моделі 
кінематики механізму та формування на її основі  керуючих сигналів для приводів, що 
приводять у рух ланки механізму 
Література: основна 1; додаткова 1, 3. 
Завдання на СРС.   Розроблення математичної моделі, що дозволяє забезпечити 
керування механізмом типу дельта. 

12.  Тема 12. Опис нелінійних ділянок траєкторій та динамічних навантажень з 
використанням різномасштабних процесів  
Лекція 12. Опис нелінійних ділянок траєкторій та динамічних навантажень з 
використанням різномасштабних процесів 
Врахування динамічних впливів на точність відпрацювання траєкторії при викоанні 
системою приводів технологічних операцій. Залежність точності від динамічних 
навантажень викликаних дією корисного навантаження. Виникаючі прискорення та 
діючі інерційні зусилля. Використання спеціальних пристроїв для демпфування 
коливань. 
Література: основна 1; додаткова 3. 
Завдання на СРС.   Різномаштабні процеси у мехатронних системах. Поняття та 
класифікація. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  

Метою циклу практичних робіт з курсу «Проектування роботизованих виробничо-

логістичних систем»  є набуття практичних навичок по проектним та експлуатаційним 

розрахункам обладнання, по створенню дво- та тривимірних моделей деталей та вузлів 

машин та їх креслень, по розробленню параметричних моделей та візуалізації обладнання та 

набуття навичок з розрахунку відповідальних пристроїв та вузлів на міцність, надійність та 

довговічність із використанням сучасних розрахункових методів.  

№ 

з/п 
Назва практичного заняття (комп’ютерного практикуму) 

Кількість 
ауд. годин 

1.  Практичне заняття 1. Основні методи та підходи до проектування  
виробнично-логістичних систем. Застосування довідникових даних при 
проведенні розрахунків типового транспортувального обладнання. 
Визначення основних розмірів, розрахунки на міцність із використанням 
експериментальних та теоретичних залежностей, вибір матеріалів.  

4 

2.  Практичне заняття 2. Проведення проектних  розрахунків обладнання 
виробничо-логістичних систем із використанням універсального та 
спеціалізованого програмного забезпечення. Використання програмних 
комплексів MathCad та Matlab при проведенні типових розрахунків у 
автоматичному режимі. 

4 
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3.  Практичне заняття 3.  Створення тривимірної моделі деталі, за отриманими 
розрахунковими даними із використанням параметричного режиму. 
Практична робота направлена на надбання студентами навичок 
моделювання деталей за допомогою САПР. 

4 

4.  Практичне заняття 4.  Робота зі збірками. Створення збірок, накладання 
залежностей. Візуалізація пристроїв та вузлів та підготовка до виконання 
креслень. Застосування різних підходів до проектування: «зверху-вниз», 
«знизу-вгору» та «комбінований». 

4 

5.  Практичне заняття 5. Виконання робочих креслень на основі твердотільних 
моделей деталей та збірок. 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 

6.  Практичне заняття 6. Оформлення  робочого креслення деталі та 
складального креслення. У практичній роботі відпрацьовуються навички по 
використанню основних інструментів для оформлення двохвимірного 
креслення, зокрема розглядаються особливості нанесення розмірів, допусків 
та написання технічних вимог. 

4 

7.  Практичне заняття 7. Підготовка твердо тільних моделей деталей до 
проведення міцнісних розрахунків. Задання початкових умов та параметрів 
для проведення міцнісних розрахунків.Застосування методу кінцевих 
елементів при розрахунку деталей на міцність. 

4 

8.  Практичне заняття 8. Розрахунки на міцність надійність та довговічність 
відповідальних деталей та вузлів транспортувального обладнання. 
Використання дослідних даних та теоретичні розрахунки. Основні підходи до 
визначення показників надійності відповідального обладнання. Застосування 
вірогіднісних та статистичних методів 

4 

9.  Практичне заняття 9. Розробка технології виготовлення прототипів 
(дослідних зразків) деталі  із використанням адитивних технологій (верстат із 
ЧПК, установки лазерної обробки, 3д принтери). 

4 

 

Самостійна робота студента 

Метою самостійної роботи є засвоєння наданих на лекціях теоретичних матеріалів для 
підготовки до виконання практичних завдань з дисципліни «Проектування роботизованих 
виробничо-логістичних систем» та закріплення студентами вмінь та навичок самостійного 
аналізу та використання розглянутих методів проектування. 

Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Вид самостійної роботи 

Кількість 

годин СРС 

1.  Підготовка до аудиторних занять 54 

2.  Виконання МКР 14 

3.  Підготовка до заліку 10 
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Політика та контроль 

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 

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 
«Проектування роботизованих виробничо-логістичних систем» основним засобом 
діагностики успішності навчання є виконання 9 практичних робіт (комп’ютерних 
практикумів), що  засвідчують компетенцію фахівця у галузі проектування виробничо-
логістичних систем. 

Для належного засвоєння матеріалів дисципліни потрібно:  

• повне відвідування практичних занять  та більше за 2/3 лекцій; 

• правила поведінки на заняттях передбачають активний діалог з викладачем, 
індивідуальна  робота та паралельна робота в командах із пов’язаними 
математичними моделями, швидка підготовка рішень за наданими завданнями, 
використання електронних каталогів фірм-виробників; 

• засвідченням виконання практичної роботи є вірно виконана розрахункова модель, 
розроблена математична або твердотільна модель, що виконана  відповідно до 
завдання; 

• правила виконання та захисту практичних робіт полягають в представленні на 
протязі заняття результатів розрахунку та моделювання, та подальше 
використання результатів згідно вказівок, 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; 

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

• політика навчальної дисципліни спрямована на розвиток індивідуальних здібностей 
в напрямку набуття компетенцій у  проектуванні  виробничо-логістичних систем. 

8. 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. 

Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система 

і університетська шкала. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
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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 практичних занять (9 занять, 3 практикуми);  

– виконання модульної контрольної роботи (МКР).  

Відповіді на заліку оцінюються у 100. 

 

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

– захищена творча робота – 4 бали;  

– захищена робота – 3 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;  

– 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;  
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– 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 питань залікової роботи 
10. Застосування блочно-модульного підходу при розробленні маніпуляторів та 

транспортувального обладнання.  
11. Статичний та кінетостатичний розрахунок механізмів, особливості врахування сил 

інерції та розрахунку статики просторових механізмів паралельної структури. 

Робочу програму навчальної дисципліни (сілабус): ПРОЕКТУВАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ 
ВИРОБНИЧО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 

Складено:  

доцентом кафедри ПГМ, доктором технічних наук, Струтинським Сергієм Васильовичем 
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