
 



Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни. Ознайомлення майбутніх наукових та науково-педагогічних кадрів з базовими 

принципами проектування та експлуатації інтелектуальних мехатронних модулів та роботизованих виробничих 
систем, а також типовими прикладами їх побудови та функціонування. 

Завдання дисципліни. Отримання теоретичних знань і практичних навиків у галузі проектування, 

моделювання та оптимізації інтелектуальних мехатронних модулів із застосуванням сучасних методів та засобів; 

ознайомлення з типовими прикладами побудови і експлуатації мехатронних виробничих систем. 
 

Очікувані результати навчання 
Здобувач, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: оцінювати доцільність і можливість 

застосування передових досягнень в галузевому машинобудуванні; знати та застосовувати існуючі технічні 

засоби і математичні методи, що використовуються в процесі розробки та реалізації механічних конструкцій, 

машин, матеріалів і виробничих процесів галузевого машинобудування. 
 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни  
Таблиця 3 – Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

№ 
тижня 

Тема лекції Тема практичного заняття 
Самостійна робота студента 

зміст год. література 

1 
Вступ. Етапи 

життєвого циклу 
виробу.  

Практична робота (далі ПР) 
№1. 

Пряма та зворотна задача 

кінематики маніпулятора 
 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 1), підготовка до виконання ПР 

№1 
4 1,2,3 

2 

Концепція CALS. 
Концепція 

паралельного 
проектування виробів 

- 
Опрацювання лекційного матеріалу 

(лек. 2), виконання схем та 
розрахунків 

4 1,2,3 

3 

Гнучкі виробничі 
системи та інтегровані 

комп’ютеризовані 
виробництва.  

Продовження ПР №1. 

Пряма та зворотна задача 

кінематики маніпулятора 
 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 3), підготовка до захисту ПР 

№1 
4 1, 3, 4, 

4 

Склад системи 
забезпечення 

функціонування ГВС. 
Суть концепції СІМ. 

- 
Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 4), підготовка до захисту ПР 

№1, підготовка до виконання ПР №2 
4 4, 5,7 

5 

Основні поняття 
проектування 

виробництва. Типи 
машинобудівного 

виробництва.  

ПР №2. Конфігураційний 

простір маніпулятора 
 
 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 5), підготовка до виконання ПР 

№2 
4 6,7 

6 
Гнучке автоматизоване 

виробництво 
- 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 6), виконання схем та 

розрахунків 
4 7,9 

7 

Структура та основні 
елементи гнучких 
автоматизованих 

виробництв.  

Продовження ПР №2. 
Конфігураційний простір 

маніпулятора 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 7), підготовка до захисту ПР 

№2 
4 5,9 

8 

Гнучке автоматизоване 
виробництво, як об’єкт 

проектування та 
керування. Критерії 

гнучкості виробництва. 

- 
Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 8), підготовка до захисту ПР 

№2, підготовка до виконання ПР №3 
4 9,10 

9 
Промислові роботи. 
Загальні відомості. 

Класифікація.  

ПР №3. Матричне 
представлення положення 

маніпулятора 
 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 9), підготовка до виконання ПР 

№3 
4 

10, 11, 

12 

10 
Маніпуляційні пристрої 

промислових роботів 
- 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 10), виконання розрахунків 

4 
11, 12, 

13 

11 

Робоча зона 
промислового робота. 

Маневреність та 
коефіцієнт сервісу.  

Продовження ПР №3. 
Матричне представлення 
положення маніпулятора 

 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 11), підготовка до захисту ПР 

№3 
4 

11, 12, 

13 



12 
Робочі органи 
маніпуляторів. 

- 
Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 12), підготовка до захисту ПР 

№3, підготовка до виконання ПР №4 
4 12, 13 

13 

Загальні відомості про 
приводи промислових 

роботів . Пневматичний 
привід.. 

ПР №4. Програмна 
реалізація ПІД-регулятора в 

умовах лабораторного 
комплексу SIEMENS 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 13), підготовка до виконання 

ПР №4 
4 

11]; [12]; 
[14] 

14 
Гідравлічний привід. 
Електричний привід  

- 
Опрацювання лекційного матеріалу 

(лек. 14), виконання розрахунків 
4 [12]; [14] 

15 
Захватні пристрої та 

інструменти 
промислових роботів.  

Продовження ПР №4. 
Програмна реалізація ПІД-

регулятора в умовах 
лабораторного комплексу 

SIEMENS 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 15), підготовка до захисту ПР 

№4 
3 

12]; [14]; 
[15] 

16 

Основні показники та 
класифікація захватних 

пристроїв. 
Механізований 
інструмент ПР. 

- 
Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 16), підготовка до підсумкового 

заняття 
3 [14]; [15] 

17 
Типові схеми 

компоновки робото-
технічних комплексів.  

Підсумкове заняття 
 

Опрацювання лекційного матеріалу 
(лек. 17) 

2 
7]; [15]; 

[16] 

18 
Класифікація РТК. 

Компоновочні схеми 
РТК. 

- 
Опрацювання лекційного матеріалу 

(лек. 18) 
2 [15]; [16] 

 

Примітка.  практичні заняття проводяться раз у два тижні по дві години (чисельник чи знаменник відповідно до 
розкладу занять). 

 

Політика дисципліни 
 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент 

зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно із розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні 

завдання виконувати якісно і відповідно до графіка. 
Термін захисту практичної роботи вважається своєчасним, якщо студент захистив її на наступному після 

виконання роботи занятті. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний відпрацювати у встановлений 
викладачем термін, але не пізніше, ніж за два тижні до кінця теоретичних занять у семестрі. 

Здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни можуть користуватись як наявним в аудиторіях 
кафедри комп’ютерним обладнанням, так і власними пристроями (ноутбуками, планшетами, смартфонами). 
Власними пристроями можна користуватися як для роботи в системі Moodle, так і для доступу до зовнішніх 
інформаційних ресурсів, які необхідні для виконання практичних робіт та пов’язаних із ними власних завдань 
кваліфікаційної роботи. 

Практичні роботи виконуються індивідуально або групами, згідно із завданнями, що представлені у 
методичних вказівках до вивчення курсу. Під час роботи над індивідуальними завданнями недопустимі 
порушення правил академічної доброчесності. У разі наявності плагіату (спроба представити до захисту 
практичну роботу іншого варіанту) здобувач вищої освіти отримує незадовільну оцінку і має повторно виконати 
практичну роботу згідно із його варіантом. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою відповідно до Положення про 
контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ. Семестрова підсумкова оцінка 
визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 
вагового коефіцієнта. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від структури дисципліни і важливості окремих видів її 
робіт. 

Поточний контроль здійснюється під час практичних занять, а також у дні проведення контрольних 

заходів, встановлених робочою програмою і графіком навчального процесу. Оцінка, яка виставляється за 

практичне заняття, складається з таких елементів: усне опитування студентів перед допуском до виконання 

практичної роботи; якість оформлення протоколу і графічної частини; вільне володіння студентом спеціальною 

термінологією і уміння професійно обґрунтувати прийняті конструктивні рішення; своєчасна здача практичної 

роботи. 
При цьому використовуються методи поточного контролю: усне опитування перед допуском до практичного 

заняття; захист практичних робіт; презентація індивідуальних завдань. 
 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 



у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота 
Семестровий контроль, залік 

Практичні роботи №: 

1 2 3 4 За рейтингом 

ВК*:                    1,0 0 

Умовн позначення: Т – тема дисципліни; ВК – ваговий коефіцієнт.  

Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 

автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. Співвідношення 

інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці.  

 
Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 
Оцінка 
ЄКТС 

Інституційна інтервальна 
шкала балів 

Вітчизняна оцінка, критерії 

A 4,75–5,00 5 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення 
відповідних умінь та навичок 

B 4,25–4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними помилками 
C 3,75–4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими помилками 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для 
практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє 
мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість продовжити 
навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне вивчення 
дисципліни 

 
Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні етапи життєвого циклу виробу. 

2. У чому полягає суть концепції CALS? 

3. Назвіть базові принципи концепції CALS. 

4. У чому полягає суть концепції паралельного проектування виробів? 

5. Дайте визначення гнучкої виробничої системи. 

6. Які елементи входять до складу системи забезпечення функціонування ГВС? 

7. У чому полягає суть концепції комп’ютерно-інтегрованого виробництва? 

8. Які переваги мехатронних пристроїв у порівнянні з традиційними засобами автоматизації? 

9. У чому полягає розробка технологічного процесу для гнучких автоматизованих виробничих систем? 

10. Назвіть основні етапи проектування технологічного процесу для ГВС. 

11. Охарактеризуйте основні особливості одиничного, серійного та масового виробництва. 

12. У чому полягає технологічне завдання гнучкого автоматизованого виробництва? 

13. Що розуміють під терміном «гнучке автоматизоване виробництво»? 

14. Які елементи входять до складу гнучкого виробничого комплексу? 

15. Дайте визначення гнучкого виробничого модуля. 

16. Які виробничі процеси є найбільш складними, з точки зору автоматизації? 

17. Який сенс вкладають у поняття «гнучкість ГВС»? 

18. Що вкладають у сучасне поняття «робот»? 

19. Що таке промисловий робот? 

20. перерахуйте основні вимоги, які висуваються до промислових роботів. 

21. Яким критерієм характеризується точність промислового робота? 

22. Який тип маніпуляційних пристроїв є основним для промислових роботів? 

23. Що називають робочою зоною промислового робота? 

24. Які види рухів здійснюють маніпулятори, що працюють у прямокутній робочій зоні? 

25. Яку форму робочої зони мають маніпулятори із поворотними шарнірами? 

26. Що таке маневреність промислового робота? 

27. Що таке коефіцієнт сервісу маніпулятора? 

28. Які специфічні вимоги висуваються до приводів ПР? 

29. Які типи приводів найбільш розповсюджені у ПР? 

30. Назвіть переваги і недоліки пневматичного приводу ПР. 

31. Які типи двигунів найчастіше використовують у електричному приводі ПР? 

32. Назвіть основні напрямки проектування сучасних ПР з електричним приводом. 

33. Які ознаки об’єкта маніпулювання є важливими при проектуванні захватних пристроїв? 

34. Назвіть основні технічні показники захватних пристроїв. 



 


