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1. Мета дисципліни підготовка фахівців до науково-дослідної роботи і творчої інноваційної 
діяльності в області аналізу і синтезу, розробки і впровадження механотронних систем і систем 
управління механотронними модулями і системами, а також до науково-дослідної роботи з 
метою модифікації існуючих або розробки нових методів і алгоритмів збору, просторового 
аналізу та інтерпретації даних в різних, в тому числі в міждисциплінарних областях, пошуку і 
отриманні нової інформації, необхідної для розв’язку задач в області інтеграції знань в процесі 
проектування засобів механотроніки і систем управління механотронними модулями і 
системами.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

Аспірант повинен знати: необхідні ґрунтовні знання основ математичного аналізу, лінійної 
алгебри та аналітичної геометрії, фізики, алгоритмізація та програмування, архітектури 
технічного забезпечення автоматизованих систем, штучного інтелекту.
Аспірант повинен вміти: критично аналізувати і оцінювати сучасні наукові досягнення, 
генерувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 
міждисциплінарних областях.

3. Анотація навчальної дисципіни:
Дисципліна «Алгоритмування в механотрониці» належить до переліку дисциплін вільного 
вибору аспіранта. Механотроніка (англ. т е ^ а п о і їо п ^ )  -  міждисциплінарна галузь науки і 
техніки, що ґрунтується на синергетичному об’єднанні точної механіки з електронними, 
електротехнічними і комп’ютерними компонентами, що забезпечують проектування і 
виробництво якісно нових модулів, систем і машин з інтелектуальним управлінням їх 
функціональними рухами. Розглядаються основні напрямки розвитку механотроніки, технічне, 
математичне, інформаційне та програмне забезпечення механоторонних систем, сучасні 
тенденції та перспективні підходи до їх проектування.

4. Завдання (навчальні цілі): Здатність виконувати аналітичні дослідження та імітаційне 
моделювання складних механотронних систем та комплексів, будувати математичні моделі 
маніпуляторів та систем переміщення, виконувати комп’ютерне моделювання механотронних 
систем та комплексів, використовувати методи теорії дослідження операцій та теорії 
прийняття рішень для управління механотронними системами та комплексами, програмувати 
механотронні системи та комплекси, будувати їх імітаційні моделі з використанням 
спеціалізованого програмного забезпечення.

5. Результати навчання за дисципліною:
9 9 9 9 9 •

вміти:;;.

Результат навчання (РН)
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність)

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліниКод Результат навчання

РН 1.1 Знати основні поняття мехатроніки і робототехніки

Лекція,
практичне
заняття

Контрольна 
робота (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, активна 
робота на лекції, 

усні відпові

10%
РН 1.2 Знати принципи побудови мехатронних пристроїв, 

модулів та систем

РН 1.3 Знати будову і принцип дії промислових роботів, 
маніпуляторів та їх окремих модулів

10%
РН 1.4 Знати класифікацію мехатронних модулів, роботів і 

маніпуляторів, їх основні технічні характеристики



РН 1.5
Знати принципи розробки та використання 
програмного забезпечення для промислових роботів 
і роботизованих комплексів

10%

РН 1.6 Знати основні прийоми управління мехатронними 
модулями за допомогою мікроконтролерів 10%

РН 2.1 Вміти самостійно проводити моделюваня, 
проектування та оптимізацію мехатронних систем

Практичне
заняття,

самостійна
робота

Контрольна 
робота (60% 

правильних 
відповідей), 

екзамен, захист 
проекту, 

виконання 
завдань, 

винесених на 
самостійну 

роботу

15%

РН 2.2
Вміти аналізувати та обирати робототехнічні засоби 
для автоматизації конкретних технологічних 
процесів

15%

РН 2.3

Вміти розробляти програмне забезпечення для 
управління маніпулятором або мобільним роботом

15%

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд на задачу, 
спілкуватися з колегами з питань проектування та 
розробки механотронних систем

Практичне
заняття,

самостійна
робота

Захист проекту

5%

РН4.1 Демонстрація авторитетності, інноваційність, 
високий ступінь самостійності, академічна та 
професійна доброчесність, послідовна відданість 
розвитку нових ідей або процесів у передових 
контекстах професійної та наукової діяльності.

5%

РН4.2 Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 
нести відповідальність за їх якість 5%

6. Схема формування оцінки.
6.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня:
- оцінювання впродовж навчального періоду:

1. Активна робота на лекції, усні відпові: РН1.1 - РН1.6 -  5 балів/3 бали;
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: РН2.1 - РН2.3 -  20 балів/12 бали;
3. Контрольна робота: РН1.1 - РН1.6, РН2.1 - РН2.3 -  15 балів/9 балів;
6. Захист проекту: РН2.1 - РН2.3, РН3.1, РН4.1, РН4.2 -  20 балів/12 балів;

- підсумкове оцінювання: екзамен.
- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;
- результати навчання які будуть оцінюватись: РН1.1 - РН1.6, РН2.1 - РН2.2;
- форма проведення і види завдань: письмова робота.

- умови допуску до підсумкового оцінювання:
Рекомендований м інім ум  для допуску до іспиту -  36 балів, критично  

розрахунковий мінімум  -  20 балів.

При цьому обов’язковим є виконання всіх передбачуваних робочою програмою видів 
робіт не менше ніж на 60%, а також отримання позитивної оцінки з контрольної роботи.

Для здобувачів, які не набрали рекомендований мінімум (60% від максимально 
можливої кількості балів) обов’язковим є написання комплексної семестрової контрольної 
роботи, яка включає увесь пройдений матеріал за семестр і максимальна оцінка за яку не може 
перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100-бальною шкалою).

6.2. Організація оцінювання:
Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 

контрольних робіт за графіком робочої програми.

Обов’язковим для отримання допуску до екзамену є виконання контрольної роботи та 
захист проекту до вказаної викладачем дати, перед початком екзаменаційної сесії, згідно



навчального плану. Переписування чи перескладання тем не практикується. Дозволяється 
здача окремих завдань модульних тем у проміжках між написанням модульних контрольних 
робіт (наприклад, перша тема здається до здачі наступної модульної контрольної роботи у 
будь-який зручний для викладача та студента час).

Терміни проведення форм оцінювання:
1. Контрольна робота: на останньому лекційному занятті.
3. Захист проекту: до 15 тижня навчального періоду.
Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш 

як 60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за результати навчання, 
передбачені пунктами 2, 3, 4 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня.

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за роботу протягом семестру 
становить 60 балів за 100-бальною шкалою.

У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольні 
роботи здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу”.

7.3. Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent 90-100
Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail 0-59



7. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ Назва лекції
Кількість годин

Лекції Практичні Самостійна
робота

1 Тема 1. Принципи, визначення і термінологія 
механотроніки. Механотроніка та робототехніка. 
Самостійна робота:
Історія розвитку механотроніки. Області 
використання механотронних систем.

2 12

2 Тема 2. Принципи будови та проектування 
механотроних систем.
Самостійна робота:
Дослідити принципи проектування механотронних 
модулів

2 12

3 Тема 3. Приводи механотронних пристроїв і 
допоміжного обладнання.
Самостійна робота:
Провести аналіз та визначити структурну будову 
механотронної системи, спираючись на тему 
дисертаційної роботи

2 12

4 Тема 4. Принципи і системи управління 
механотронними пристроями.
Самостійна робота:
Провести аналіз та визначити функціональну будову 
механотронної системи, спираючись на тему 
дисертаційної роботи

2 12

5 Тема 5. Концепція проектування механотронних 
модулів и систем.
Самостійна робота:
Обрати елементну базу механотронної системи, 
спираючись на тему дисертаційної роботи

2 1 12

6 Тема 6. Математичні моделі механотронних систем 
(кінематичні, динамічні моделі, модель системи 
управління та контролю, збору і аналізу інформації). 
Самостійна робота:
Провести синтез механотронної системи

2 1 12

7 Тема 7. Оптимізація параметрів та структура 
механотронних систем и їх окремий компонентів. 
Самостійна робота:
Провести оптимізацію механотронної системи.

2 1 12

8 Тема 8. Програмне забезпечення механотронних 
систем.
Самостійна робота:
Провести моделювання механотронної системи за 
допомогою програмної моделі, перевірити та довести 
адекватність моделі реальній системі

2 1 12

Контрольна робота 1 2
ВСЬОГО 18 4 96

Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 
Лекцій -  18 годин,



Практичні -  4 години. 
Консультації - 2 години. 
Самостійна робота -  96 годин.

8. Рекомендовані джерела 
Основна література

1. Введение в мехатронику / О.М. Яхно, А.В. Узунов, А.Ф. Луговской, и др. -К.: НТУУ 
«КПИ», 2008.

2. Мазепа С. С. Програмне керування роботами в РТК : навч. посібник для студ. вищих 
навч. закл.. - Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2003.

3. Подураев Ю.В. Основы мехатроники. Учебное пособие -  М.: МГТУ "СТАНКИН", 2000.
-  80с.

4. Пономарьов С.О. Нечеткие множества в задачах автоматизированного управления и 
принятия решений: Навчальний посібник. -  Харьков: НТУ «ХПІ», 2005. -  232с.

5. Руденко О.Г., Бодянський Є.В. Штучні нейронні мережі: навчальний посібник. -  Харків: 
ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. -  404с.

6. Смирнов А.Б. Мехатроника и робототехника. Системы микроперемещений с 
пьезоэлектрическими приводами: Учеб. пособие. СПб.: Изд. СПбГПУ, 2003. -  160с.

7. Таугер В.М. Основы конструирования мехатронных модулей и систем: учебное пособие 
/ В.М. Таугер. -  Екатеринбург: УрГУПС, 2004. -  140 с.

8. Цвіркун Л. І. Робототехніка та мехатроніка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Д.: 
НГУ, 2010.

9. Юревич Е.И. Основы робототехники. -  2-е изд., пепераб. И доп. -  СПб.: БХВПетербург,
2007.

10. Ямпольський Л.С. Лавров О.А. Штучний інтелект у плануванні та управлінні 
виробництвом. -  К.: Вища школа, 1995. -  255с.

Додаткова література
11. Pelz G. Mechatronic systems. Modelling and Simulation with HDLS. Heidelberg, 2001. - 234 

P
12. Бошляков А.А. Проектирование алгоритмического и программного обеспечения 

мехатронных систем / А.А. Бошляков, С.В. Овсянников. - 2007. -  Електронний ресурс 
http://hoster.bmstu.ru/~sm7/Metodiky/Proektirovanie/Proekt_algoritm_prigr 
_obesp_mehsyst.doc

13. Готлиб Б.М. Введение в мехатронику: учебное пособие / Б.М. Готлиб. -  Екатеринбург: 
Изд-во Уральского государственного университета путей сообщения, 2007. -  782 с.

14. Гриняев C. Нечеткая логика в системах управления / Гриняев С. // Компьютерра. -  2001.
-  [Електронний ресурс]. http://www.computerra.ru/offline/2001/415/13052/

15. Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы / Под ред., В.С. Кулешова. -М.: 
Машиностроение. 2007.

16. Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное 
руководство пользователя. -  М.: ДМК Пресс, 2013.

17. Каляев И.А. Децентрализованные системы компьютерного управления / И.А. Каляев,
Э.В. Мельник. -  Ростов н/Д.: Издательство ЮНЦ РАН, 2011. -  196 с.

18. Комашинский В.И. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи / 
В.И. Комашинский, Д.А Смирнов. -  М.: Горячая линия-Телеком, 2003. -  94 с.

http://hoster.bmstu.ru/%7Esm7/Metodiky/Proektirovanie/Proekt_algoritm_prigr%20_obesp_mehsyst.doc
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