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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 
Для майбутнього фахівця в галузі автоматизації і приладобудування необхідно ознайомитися з 

процесом конструювання деталей та вузлів приладів, навчитися виконувати конструкторську 

документацію на вироби з метою представлення результатів своєї творчої технічної роботи.  

Мета дисципліни – навчити проводити конструкторську роботу деталей і вузлів приладів і 

представляти результати у вигляді конструкторської документації. 

Предмет дисципліни - конструювання деталей і вузлів приладів та вимірювальної техніки. 

Програмні результати навчання: 

Компетентності: 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

- Здатність здійснення безпечної діяльності. 

- Здатність до збереження навколишнього середовища.  

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

- Здатність обгрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння 

принципів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з 

урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати 

технічні засоби автоматизації та системи керування. 

- Здатність проектування систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних 

нормативно-правових документів та міжнародних стандартів. 

- Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони 

праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. 

- Здатність виконувати автоматизоване проектування елементів приладів і систем 

вимірювання та контролю параметрів технологічних і фізичних процесів. 
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- Здатність практично використовувати сучасні системи автоматизованого проектування при 

конструюванні виробів галузі автоматизації та приладобудування 

- Здатність проектувати, виробляти, випробувати, встановлювати та експлуатувати 

інформаційне обладнання комп'ютерно-інтегрованих систем обліку енергоносіїв, газу, 

води, теплової енергії в нафтогазовій галузі, промисловості, ЖКГ та на рухомих об’єктах. 

- Здатність проектувати, виготовляти, встановлювати, налагоджувати та експлуатувати 

комп'ютерно-інтегровані засоби вимірювання ваги, сили, тиску, швидкості, прискорення та 

інших фізичних величин. 

- Здатність проектувати елементну базу комп'ютерно-інтегрованих систем та апаратів 

сучасного автоматичного, оптико-електронного та радіолокаційного військового та 

цивільного обладнання. 

- Здатність конструювати деталі та вузли приладів.  

- Здатність використовувати в проектно-конструкторській та виробничій діяльності 

інформаційні технології. 

Знання: 

- знати основні положення практичного використання сучасних систем автоматизованого 

проектування; 

- знати основи сучасних методів та технологій виробництва елементів приладів та апаратів 

- знати основні положення програм та методик випробування виробів галузі автоматизації та 

приладобудування; 

- знати і володіти основами конструювання елементної бази широкого спектру приладів, 

апаратів, засобів контролю та регулювання; 

- знати основні положення та методи конструювання приладів та апаратів контролю 

параметрів технологічних процесів; 

- знання різновидів і призначення елементів приладів; 

- знання різновидів передач; 

- знання стандартів для виконання конструкторської документації; 

- знання правил виконання креслень елементів автоматизованих систем; 

- знання умовних позначень розмірів на кресленнях; 

- знання методики призначення розмірів; 

- знання про утворення різьби; 

- знання про позначення матеріалів деталей; 

- знання призначення деталей; 

- знання технологій виготовлення деталей; 

- знання про складальні одиниці; 

- знання про шорсткість поверхонь; 

- знання основних параметрів зубчатих коліс і зубчатого зачеплення; 

- знання основних параметрів гвинтових пружин; 

Уміння: 

- вміти розробляти графічну конструкторську документацію та технологічну документацію 

використовуючи сучасні САПР; 

- вміти конструювати деталі та складальні одиниці приладів та апаратів точної механіки.  

- уміння обирати формати, масштаби на кресленнях; 

- уміння  обирати головний і проекційні види на кресленнях; 

- уміння обирати розмірні бази; 

- уміння наносити розміри; 

- уміння позначати різьбове з’єднання; 

- уміння призначати матеріали; 

- уміння обирати назви для деталей; 

- уміння виконувати складальне креслення; 

- уміння складати специфікацію; 

- уміння позначати шорсткості поверхонь; 

- уміння зображати зубчаті колеса; 

- уміння зображати гвинтові пружини; 

- уміння складати кінематичні схеми для різних механічних передач; 



Навички: 

- навички орієнтуватися у різновидах і призначенні елементів автоматизованих систем; 

- навички розрізняти види передач руху; 

- навички розробки робочих креслень деталей; 

- навички розробки документації на складальні одиниці виробів; 

- навички обирати дотичні і приєднувальні поверхні; 

- навички розробляти креслення для елементів із стандартнім зображенням; 

Досвід: 

- досвід обирати елементи приладів; 

- досвід виконувати роботи з проектування систем автоматизації, знати зміст і правила 

оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність 

виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових 

документів та міжнародних стандартів; 

- досвід виконання конструкторської роботи; 

Послідовність дій в стандартних виробничих ситуаціях: 

- розробляти конструкторську документацію на нові деталі або вдосконалювати існуючі 

вироби у виробничих умовах. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 
Перелік дисциплін, що необхідні для успішного засвоєння дисципліни: Фізика, 

Комп'ютерна графіка, Метрологія, Матеріалознавство, Інформаційні технології, Інженерна 

графіка. 

Перелік дисциплін, які базуються на результатах навчання з даної дисципліни: Теорія 

автоматичного керування, Комп'ютерне моделювання процесів і систем, Технічні засоби 

автоматизації, Проектування систем автоматизації, Перетворювачі фізичних величин, Методи та 

засоби вимірювання параметрів технологічних процесів, Теорія та проектування комп'ютерно-

інтегрованих систем точної механіки. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 
Розділ 1. Різновиди і призначення елементів приладів. 

Тема 1.1. Основні поняття і визначення. Основні параметри деталі. 

Розділ 2. Передачі 

Тема 2.1. Класифікація передач. 

Тема 2.2. Зубчасті передачі. 

Тема 2.3. Передачі з гнучкими елементами. 

Тема 2.4. Гвинтові механізми.  

Тема 2.5. Кулачкові механізми.  

Розділ 3. Пружні елементи. 

Тема 3.1. Класифікація та  характеристики пружних елементів. 

Тема 3.2. Стержньові пружні елементи. 

Тема 3.3. Манометричні пружні елементи. 

 
Базова література: 

1. Милосердин Ю.В. Расчет и конструирование механизмов приборов и установок / 

Милосердин Ю.В., Семенов Б.Д., Кречко Ю.А. - М.-Машиностроение, 1985.- 408 с. 

2. Первицкий Ю.Д. Расчет и конструирование точных механизмов / Первицкий Ю.Д. - Л.: 

Машиностроение, 1976. - 456 с. 

3. Элементы приборных устройств. Основной курс: В 2-х ч. /Под ред. О.Ф.Тищенко.-М.: 

Высш. школа, 1982 - 463 с. 

4. Вопилкин Е.А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем / Вопилкин Е.А. - 

М.: Высш. Школа, 1980. - 463 с. 

5. Красновский Е.Я. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных 

систем / Красновский Е.Я., Дружинин Ю.А., Филатова Е.М. - М.:Высш. Школа, 1993.-431 с. 



 

Додаткова література: 

1. Державний стандарт України 3008-95. 

2. Элементы приборных устройств. Курсовое проектирование: В 2-х ч. /Под ред. 

О.Ф.Тищенко. - М. Высш. Школа, 1978. - 558 с. 

3. Лариков Е.А. Узлы и детали механизмов приборов. Основы теории и расчета / Лариков 

Е.А., Василевская Т.И. - М.: Машиностроение, 1974. - 328 с. 

4. Андреева А.Е. Упругие элементы приборов / Андреева А.Е. - М.: Машиностроение, 1981.-

390 с. 

5. Литвин Ф.Л. Проектирование механизмов и деталей приборов / Литвин Ф.Л. - Л.: 

Машиностроение, 1973. - 696 с. 

6. Плюснин А.К. Проектирование механический передач приборов / Плюснин А.К., Ердаков 

В.Й., Пин Л.Г. - М.: Высш. Школа, 1967. - 364 с. 

7. Заплетохин В.А. Конструирование деталей механических устройств: Справочник. / 

Заплетохин В.А.  – М.: Машиностроение, 1990.- 668 с. 

8. Приборостроение и средства автоматики: Справочник /Под ред. А.Н. Гаврилова.-М.: 

Машиностроение, 1964.-Т.2, кн. 1. - 565 с. 

9. Лавров А.Т. Элементы автоматических приборных устройств / Лавров А.Т. - М.: 

Машиностроение, 1975. - 456 с. 

10. Ковалев М.П. Опоры приборов / Ковалев М.П., Сивоконенко И.М., Явленский К.М. - М.: 

Машиностроение, 1967.-192 с. 

11. Атлас конструкций элементов приборных устройств / под ред. О.Ф.Тищенко.-М.: 

Машиностроение, 1992. - 115 с. 

12. Детали и механизмы приборов: Справочник / Под ред. П.П.Орнатского. - К.: Техника, 1982. 

- 366 с. 

13. Травников Е.Н. Механизмы аппаратуры магнитной записи / Травников Е.Н. - К.: Техніка, 

1976. - 463 с. 

14. Курсовое проектирование механизмов РЄС / Под ред. Г.И. Рощина. - М.: Высш. Шк., 1971.-

245 с. 

15. Старжинский В.Е. Пластмасовые зубчатые колеса в механізмах приборов. Справочное и 

научное издание / Старжинский В.Е., Тимофеев Б.П., Шалобаев Е.В., Кудинов А.Т. – 

С.Петерб.-Гомель: ИММС НАН Б, 1998. – 538 с. ISBN 985-6477-02-6. 

16. Красковский К.Я. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных 

систем / Красковский К.Я., Дружинин Ю.А., Филатова Е.М. . - М.: Высш. шк., 1991. - 480 с. 

ISBN 5-06-000693-X. 

17. Детали и механизмы роботов: Основы расчета, конструирования и технология 

производства: Учеб. пособие / Р.С. Веселков, Т.Н. Гонтаровская, В.П. Гонтаровский и др.; 

Под ред. Б.Б. Самотокина. – К.: Вища шк., 1990. – 343 с.; ил. ISBN 5-11-001910-Х. 

18. ЕСКД.  Правила  выполнения  чертежей  различных  изделий: ГОСТ 2.401-68 – ГОСТ 

2.418-68, ГОСТ 2.420-69 – 2.426-74. – М. : Изд-во стандартов, 2003. – 255 с. 

19. Атлас конструкций элементов приборных устройств / под ред. Тищенко О.Ф. – М.: 

Машиностроение, 1982. – 114 с. 

20. ГОСТ 13764-68 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали 

круглого сечения. Классификация. 

21. ГОСТ 13765-68 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали 

круглого сечения. Обозначение параметров, методика определения размеров. 

22. ГОСТ 13766-86 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения 1 класса, разряда 

1 из стали круглого сечения. Основные параметры витков. 

23. ГОСТ 2622-75 Трубы манометрические из бронзы марки БрОФ4-0,25и латуни Л63. 

Технические условия. 

 
 



Навчальний контент 

4. Логіка опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Основні форми навчання – лекції, практичні заняття, лабораторні заняття та самостійна 

робота студентів. 

Застосовується стратегія активного і колективного навчання, яка визначається 

інформаційно-комунікаційною технологією, що забезпечує проблемно-дослідницький характер 

процесу навчання та активізацію самостійної роботи студентів (електронні презентації для 

лекційних занять, використання аудіо- та відеопідтримки навчальних занять тощо). 

Лекційний курс розрахований на поглиблене вивчення основ конструювання приладів. 

 

 Лекційні заняття 

Розділ 1. Різновиди і призначення елементів приладів. 

Тема 1.1. Основні поняття і визначення. Основні параметри деталі. 

Лекція 1. Мета і задачі курсу. Основи конструювання деталі.  

Література: /1, с. 5-7; 2, с.5-10, с.149-166; 3, п.1, с.5-21; 4, с.4-8; 5, с.5-8/. 

Завдання на СРС: Схеми, типи і призначення. 

Лекція 2. Елементи деталі. Основні параметри деталі. 

Література: /1, с. 5-7; 2, с.5-10, с.149-166; 3, п.1, с.5-21; 4, с.4-8; 5, с.5-8/. 

Завдання на СРС: Матеріали. 

Розділ 2. Передачі 

Тема 2.1. Класифікація передач. 

Лекція 3. Передачі, їх класифікація. Вимоги до передач.  

Плакати: Фрикційні передачі. 

Література: /1, с. 144-153, с. 208-214; 4, с. 261-269; 5. с. 251-264/ 

Завдання на СРС: Важільні механізми. Механізми переривчастого руху. 

Тема 2.2. Зубчасті передачі. 

Лекція 4. Зубчасті передачі. Види зубчатих зчеплень.  

Література:  /1, с. 124-126; 2, с. 120-123; 4, с. 166-219, 208-216/ 

Завдання на СРС:  Матеріали і методи виготовлення зубчатих коліс. 

Лекція 5. Методи розрахунку параметрів зубчастих передач. 

Література: /1, с. 153-157; 2, с. 204-220; 3, ч.1, с. 136-144; 4, с. 269-277, 280-293; 5, с. 265-

275/ 

Завдання на СРС: Черв’ячні передачі. Вісі та вали. 

Лекція 6. Методи розрахунку параметрів зубчастих коліс. 

Література: /1, с. 138-144; 2, с. 194-208; 4, с. 214-229; 5, с. 205-207, 239-251/ 

Завдання на СРС: Планетарні механізми.  

Тема 2.3. Передачі з гнучкими елементами. 

Лекція 7. Передачі з гнучкими елементами. 

Література: /1, с. 144-153, с. 208-214; 4, с. 261-269; 5. с. 251-264/ 

Завдання на СРС: Диференційні механізми.  

Тема 2.4. Гвинтові механізми.  

Лекція 8. Гвинтові механізми.  

Література: /1, с. 144-153, с. 208-214; 4, с. 261-269; 5. с. 251-264/ 

Завдання на СРС: Утворення різьби. Метрична різьба. 

Тема 2.5. Кулачкові механізми.  

Лекція 9. Кулачкові механізми.  

Література: /1, с. 144-153, с. 208-214; 4, с. 261-269; 5. с. 251-264/ 

Завдання на СРС: Побудова кулачка. 

Розділ 3. Пружні елементи. 

Тема 3.1. Класифікація та  характеристики пружних елементів. 

Лекція 10. Основні властивості пружних елементів, їх типи, характеристики. 

Плакати: Типи пружин. 

Література: /1, с.178-199; 2, с.332-336/ 

Завдання на СРС: Поєднання пружин у блок. 



Лекція 11. Жорсткість, податливість, тягове зусилля і ефективна площа пружин.  

Плакати: Типи пружин. 

Література: /1, с.178-199; 2, с.332-336/ 

Завдання на СРС: Кріплення пружин. 

Тема 3.2. Стержньові пружні елементи. 

Лекція 12. Конструкції, область застосування і розрахунок плоских пружин. 

Плакати: Типи пружин. 

Література:  /1, c.223-226; 3, c.15-24/ 

Завдання на СРС: конструкції плоских пружин. 

 Лекція 13. Спіральні пружини. Методи  розрахунку. 

Плакати: Пружинні двигуни. Способи кріплення заводних пружин. 

Література:  /1, c.223-226; 3, c.15-24/ 

Завдання на СРС: Кріплення кінців пружин. 

Лекція 14. Біметалеві пружини, принцип їх дії. Розрахунок біметалевих пружин. 

Плакати: Біметалеві пружини. 

Література: /1, с.205-210; 2, с. 353-355; 4, с. 378-381/ 

Завдання на СРС: Приклади застосування біметалевих пружин. 

Лекція 15. Гвинтові пружини. Класифікація, конструкції. Розрахунок силових пружин. 

Плакати: Типи пружин, типи гвинтових пружин. 

Література: /1, с.194-202; 2, с. 337-340; 4, с.381-389/ 

Завдання на СРС: область використання гвинтових пружин. 

Тема 3.3. Манометричні пружні елементи. 

Лекція 16. Мембрани, призначення, конструкції, матеріали для їх 

виготовлення. Пружна характеристика. Розрахунок прогинів 

плоских і гофрованих мембран.  

Плакати: Мембрани і мембранні коробки.  

Література: /1, c.215-219; 2, c. 358-360; 4,398-402/ 

Завдання на СРС: Хлопаючі і неметалеві мембрани. 

Лекція 17.Сильфони. Призначення, конструкції, матеріал для їх виготовлення. Пружна 

характеристика. Розрахунок сильфонів. Стійкість сильфонів.  

Плакати: Сильфони. 

Література: /1, c.219-222; c.21—215; 2, c/ 355-358, 361-362; 4, c. 402-403, 396-398/ 

Завдання на СРС: Використання сильфонів. 

Лекція 18. Трубчасті пружини. Розрахунок трубчастих пружин.  

Плакати: Трубчасті пружини. 

Література: /1, c.219-222; c.21—215; 2, c/ 355-358, 361-362; 4, c. 402-403, 396-398/ 

Завдання на СРС: Пружини Нагаткіна, Бурдона. 

 
Практичні заняття 

Основні завдання циклу практичних занять є засвоєння студентами умінь розробляли 

конструкторську документацію для приладів, з відомостями про яку студентів було ознайомлено 

на лекційних заняттях. 

Під час практичних занять студентам необхідно розробляли ескізи елементів, робочі 

креслення деталей, документацію на збіркові одиниці за індивідуальними завданнями.  

 

№ з/п Назва тем практичних занять 

1 Стандарти виконання креслень. Основні види проектної документації. 

2 
Загальні правила виконання креслень. Формати. Масштаби. Зображення. Види.  

Розрізи. Місцеві розрізи. Перерізи. Виносні елементи. 

3 

Нанесення розмірів на кресленнях деталей. Позначення і розміри елементів 

деталей. Методика призначення розмірів деталей. Класифікація деталей. Розмірні 

бази.  

4 
Утворення різьби, її параметри і види. Зображення різьби на кресленнях. 

Контрольна робота 1. 

5 Позначення матеріалів деталей на кресленнях і їх застосування. Призначення 



№ з/п Назва тем практичних занять 

деталей. Технології і матеріали, що застосовуються до основних типів 

оригінальних деталей. 

6 Виконання креслень складальної одиниці. Складання специфікації. 

7 
Позначення шорсткості поверхонь. 

Контрольна робота 2. 

8 Зображення і позначення елементів деталей зубчастого зачеплення. 

9 Зображення гвинтових пружин. 

 
Лабораторні заняття  

Не передбачено. 
Контрольні роботи 

З метою проведення проміжного контролю засвоєння знань під час семестру проводиться 2 

контрольні роботи, що дозволяють оцінити рівень засвоєння знань студентами матеріалу, що був 

розглянутий на лекційних і практичних заняттях, а також опрацьованим ними самостійно під час 

самостійної роботи. 

Контрольні роботи проводяться на практичних заняттях тривалістю по одній годині кожна. 

Під час першої контрольної роботи студенти мають дати відповіді на питання, що розглядалися у 

розділах 1 - 2, під час другої контрольної роботи дати відповіді на питання, що розглядалися у 

розділах 3 - 4. Завдання до контрольної роботи додаються до робочої навчальної програми. 

 

5. Самостійна робота студента 
Підчас  самостійної роботи студенти опрацьовують матеріал лекційних занять. Додаткові 

відомості отримують при опрацювання рекомендованої літератури. Виконують креслення деталей, 

змінюють або доповнюючи їх елементами, що розглядалися підчас вивчення кожної наступної 

теми. Виконують графічну роботу за індивідуальними завданнями. Готуються до виконання  

контрольних робіт і екзамену. 

 

№ 

з/п 

Назви робіт, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість 

годин СРС 

1 Опрацювання матеріалу лекційних занять 4 

2 Опрацювання завдання на СРС 4 

3 Виконання завдань практичних занять 5 

4 Підготовка до виконання контрольних робіт 4 

5 Виконання графічної роботи 4 

6 Підготовка до екзамену 30 

 Всього 51 

 

Політика та контроль 

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

• правила відвідування занять:  

o у режимі очного навчання заняття відбуваються в аудиторії згідно розкладу 

занять; 

o у режимі дистанційного навчання заняття відбуваються у вигляді онлайн-

конференції у програмі Zoom та Google Meet - посилання на конференцію видається 

на початку семестру. 

• правила поведінки на заняттях: 

o забороняється займатися будь-якою діяльністю, яка прямо не стосується 

предмету дисципліни або може зашкодити здоров’ю; 



o дозволяється використання засобів зв’язку лише для пошуку необхідної для 

виконання завдань інформації в Інтернет; 

o забороняється будь-яким чином не етична поведінка під час проведення занять. 

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 

o докладна інформація із приводу штрафних та заохочувальних балів наведена у п.8 

«Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання»; 

o 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: 

o перескладання будь-яких контрольних заходів передбачено тільки за наявності 

документально підтверджених вагомих причин відсутності на занятті; 

o перескладань для підвищення балів  передбачено. 

• політика округлення рейтингових балів: 

o округлення рейтингового балу відбувається до цілого числа за правилами 

округлення. 

• політика оцінювання контрольних заходів: 

o 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. 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі КПІ 

ім. Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Оскарження результатів контрольних заходів 

• У випадку незгоди із результатами контрольних заходів студенти можуть виконувати 

і/або захищати їх у присутності комісії, яка формується із викладачів кафедри АСНК. 

Загальні рекомендації 

• Лекційні, практичні заняття рекомендується відвідувати в повному обсязі.  

• Завдання практичний занять рекомендується виконувати послідовно в зазначені 

викладачем терміни. Виконання наступних завдань базується на виконаних попередніх. 

• Для виконання завдань практичних занять студентам необхідно встановити на 

персональних комп’ютерах систему CAD/CAE (Solid, Компас, Catia, AutoCAD Inventor, 

тощо). 

• Для допуску до семестрового контролю студентам необхідно виконати всі завдання 

практичних занять, відпрацювати обидві контрольні роботи, виконати графічну роботу в 

термінах до останнього заняття за розкладом. Семестровий контроль проходить в 

вигляді екзамену. Для студентів, що не впоралися із завданнями вчасно, можливо 

відпрацювання в режимі консультацій і складання екзамену під час додаткової сесії. 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 
Система рейтингових балів. Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, 

що він отримує за: 

1) відповіді підчас експрес контролю на лекційних заняттях (проводиться після вивчення 

кожного розділу, кредитний модуль складається з 3 розділів); 

2) виконанні вправ на практичних заняттях; 

3) виконання контрольних робіт; 

4) виконання графічної роботи. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 

1. Експрес контролю на лекційних заняттях. 

Ваговий бал – 1. Максимальна кількість балів дорівнює 1 бал * 3 розділи = 3 бали. 

Питання розкрито повністю – 1 бал. 

Неповна відповідь – 0,5-0,9 балів. 

Відповідь невірна – 0-0,4 балів. 

2. Робота на практичних заняттях. 

Ваговий бал – 4. Максимальна кількість балів дорівнює 4 бали * 9 практичних занять  = 36 балів. 

Завдання виконано повністю – 4 бали. 

Завдання виконано неповністю  – 1-3  бали. 

Завдання не виконано або виконано не правильно – 0-0,9 балів. 

3. Контрольні роботи. 

Ваговий бал – 3. Максимальна кількість балів дорівнює 3 бали * 2 КР = 6 балів. 

Розрахунки проведено вірно, графічний матеріал підготовлено на високому рівні – 3 балів. 

Розрахунки проведено із зауваженнями, графічний матеріал підготовлено на середньому рівні – 2-

2,9 бали. 

Розрахунки проведено із зауваженнями, графічний матеріал підготовлено на низькому рівні – 1-1,9 

бали. 

Розрахунки проведено із значними зауваженнями, графічний матеріал підготовлено на низькому 

рівні – 0-0,9 балів. 

 4. Графічна робота. 

Ваговий бал – 5.  

Графічний матеріал підготовлено на високому рівні – 5 балів. 

Графічний матеріал підготовлено на середньому рівні – 4-4,9 балів. 

Графічний матеріал підготовлено на низькому рівні – 2-3 бали. 

Графічний матеріал підготовлено із значними зауваженнями – 0-1,9 балів. 

 5.Розрахунок шкали (Rc) рейтингу: 

сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 3+36+6+5=50 балів. 

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 0,5 від RD: 

RЕ =0,5хRD = 0,5 х 100 балів = 50 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає: 

 RD = RС + RЕ = 50+50 = 100 балів. 

 Умови позитивної проміжної атестації 

 Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент повинен 

набрати не менше ніж 10 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» студент має отримати 20 балів). 

 Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент 

матиме не менше ніж 18 балів (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» студент має отримати 36 бали). 

 Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання всіх завдань на практичних заняттях, 

написання МКР не менше ніж на 1,5 бали, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 50 % від RС, 

тобто 25 балів. 

 Екзаменаційну роботу всі студенти пишуть обов’язково. 

На екзамені студенти відповідають на три теоретичні питання і виконують графічне 

завдання. Теоретичне питання оцінюється у 10 балів кожне, а практичне завдання - 20 балів. 

Система оцінювання теоретичного питання: 



Теоретичне питання розкрито повністю – 10 балів. 

Теоретичне питання розкрито не повністю – 6 - 9 балів. 

Теоретичне питання розкрито не достатньо – 3 - 5 балів. 

Відповідь недостатня або невірна – 0 - 2 бали. 

Система оцінювання практичного завдання: 

Практичне завдання виконано без помилок – 20 балів. 

Практичне завдання виконано з помилкою, що не впливає на кінцевий результат – 15 - 19 балів. 

Практичне завдання виконано з помилкою, що впливає на кінцевий результат – 10 - 14 балів. 

Практичне завдання виконано не повністю – 5 - 9 балів. 

Практичне завдання не виконано – 0 балів. 

6. Заохочувальні бали за виконання додаткових завдань із кредитного модулю – «+» від 1 

до 3 заохочувальних 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 

 
 
 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Складено: 

доц., к.т.н. Нечай Сергій Олексійович 

асис., к.т.н. Котляр Світлана Сергіївна 
Ухвалено кафедрою приладобудування (протокол № 12 від 11.06.2021) 
Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету1 (протокол № 6/21 від 17.06.2021 року) 
 

 
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 


