
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Проектування промислових роботів та маніпуляторів

Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Освітня програма: 131 Прикладна механіка
Семестр: 1.
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 360 з них лекції – 40 год. , лабораторні – 60 год.,
самостійна робота – 260 год.; кількість кредитів ЄКТС – 12.
Мета курсу – набути знання з проектування промислових роботів та маніпуляторів,
оволодіти знаннями для розрахунків робототехнічних пристроїв транспортно-логістичних
систем.
Результати навчання дисципліни:
знати: основні будови, математичний опис складових частин робототехнічних систем та
принцип дії робототехнічних пристроїв та їх окремих модулів; основні прийоми управління
робототизованними комплексами; методологію, методи і методики розробки і постановки на
виробництво нового виду продукції; основні принципи побудови і функціонування систем
автоматизації проєктно-конструкторських робіт; використання сучасних методів пошуку
оптимальних параметрів технічних систем засобами системного аналізу, математичного,
імітаційного та комп’ютерного моделювання; алгоритми розробки моделей мехатронних
систем на засадах STEM-принципів навчання; спеціалізовані концептуальні знання з
мехатроніки та професійної діяльності на рівні новітніх досягнень для оригінального
мислення та інноваційної діяльності;
вміти: самостійно проектувати структуру робототехнічних систем; проводити кінематичні,
розрахунки механічних вузлів, електрогідравлічних, електронних елементів і засобів
обчислювальної техніки; виконувати моделювання, статичний та динамічний аналізи
конструкцій, механізмів, матеріалів та процесів на стадії проєктування з використанням
сучасних комп’ютерних систем; застосовувати знання структури, функціонування,
технічного та програмного забезпечення інформаційно-вимірювальних комп’ютеризованих
систем в машинобудівному виробництві; поліпшувати експлуатування об’єктів та процесів
галузевого машинобудування на базі систем автоматичного керування; розробляти
комп’ютерні моделі мехатронних систем та STEM-орієнтовані завдання з мехатроніки,
виконувати розв’язання прикладних задач та проблем, що потребує оновлення та інтеграції
знань;
володіти: навичками самостійного проектування структури робототехнічних систем;
проведення налаштування та налагодження макетів; застосовувати контрольно-вимірювальну
апаратуру для визначення характеристик і параметрів макетів; умінням аргументувати і
захищати отримані результати та прийняті рішення; практичним застосуванням технічних і
програмних засобів для автоматизації машин і апаратів галузі при розробці інноваційних
проектів прикладної механіки.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (пререквізити і
кореквізити):методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної
власності.
Зміст навчального модуля: Тема 1. Класифікація та використання РТС. Тема 2. Принципи
робототехніки. Методи побудови робототехнічних пристроїв. Тема 3. Аналіз об’єктів
транспортування в логістичних системах виробництва. Тема 4. Стан і аналіз логістичних
схем вантажопотоків підприємств. Тема 5. Класифікація сучасних пристроїв для
перевантаження об’єктів транспортування. Тема 6. Огляд та аналіз сучасних пристроїв для
перевантаження об’єктів транспортування. Тема 7. Використання РТС. Тема 8. Перспективи
розвитку РТС. Тема 9. Структура промислових роботів (ПР) та маніпуляторів (М), та
структурно-кінематичне дослідження механізмів ПР та М. Тема 10. Основи проектування та
розрахунків захватних пристроїв ПР та М, механічних передач, що застосовуються в ПР та
М. Тема 11. Особливості кінетостатичного аналізу механічних систем ПР та М, дослідження
руху механізмів роботів з жорсткими ланками. Тема 12. Особливості конструювання деталей



передач роботів. Тема 13. Шляхи зменшення маси та металоємності ПР та М. Тема 14 .
Анімація механізмів, кінематичне дослідження механізмів ПР. та М. Тема 15. Умовні
позначення інформаційних модулів та робототехнічних систем (РТС). Тема 16. Програма
прошивки Marlin для 3-D принтерів, як робототехнічного об’єкта. Тема 17. Програма Cuva
для слайсів 3-D об’єктів для робототехнічних комплексів (РТК). Тема 18. Типи кінематик для
3-D РТК. Тема 19. Технологічні роботи легкої промисловості. Тема 20. Програмне
забезпечення роботів легкої промисловості.
Види навчальних занять: лекція, лабораторне, консультація.
Форми навчання: денна, заочна, заочна (дистанційна).
Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, дослідницький.
Методи контролю: усний (опитування), письмовий (вправи, завдання), тестовий, графічний.
Форми підсумкового контролю: захист курсового проекту (семестр 1), екзамен (семестр 1).
Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, перелік питань для
модульного та підсумкового контролю.
Мова навчання:українська.

2. Оцінювання:
Розподіл балів, які отримують студенти (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота
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За виконання курсової роботи (проекту)

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до 30 до 50 до 20 100



Розподіл балів з дисципліни
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Виконання
лабораторних
робіт
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Захист
лабораторної
роботи

1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27

Модульний
контроль 5 5 10

Екзамен 10 10
Всього з дисципліни 100

Критерії оцінювання екзамену
Перше запитання – 2 балів.
Друге запитання – 2 балів.
Трете запитання – 2 балів.
Четверте запитання – 2 балів.
П’яте запитання – 2 балів.

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

Оцінка за
національною

шкалою
Оцінка в балах

Оцінка за
шкалою
ECTS

Пояснення

відмінно 90–100 А
Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок)

добре
82-89 В

Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома

помилками)

74-81 С
Добре

(в загальному вірне виконання
з певною кількістю суттєвих помилок)

задовільно
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Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю
недоліків)

60-63 Е
Достатньо

(виконання відповідає мінімальним
критеріям)

незадовільно
35-59 FX Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

0-34 F
Незадовільно

(з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни)



3. Політика курсу: обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а
саме:

– самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених
робочою програмою даної навчальної дисципліни;

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої)

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
- певні особливості:
а) плагіат (подання роботи іншого варіанту) призводить до подвоєння кількості завдань

без зміни кількості балів; пропуск терміну здачі завдання зменшує кількість запланованих
балів вдвічі;

б) перездача робіт як за лікарняними, так і через непередбачені обставини, проводиться
на консультаціях.

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри Прикладної механіки та
машин.
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