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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 буде корисним 

ознайомитися з різновидами і принципом роботи перетворювачів руху мехатронних комплексів.  
Мета дисципліни – отримати знання про перетворювачі руху мехатронних комплексів. 
Предмет дисципліни - кперетворювачі руху мехатронних комплексів. 
Програмні результати навчання: 
Компетентності: 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
- Здатність до збереження навколишнього середовища.  
- Здатність обґрунтовувати 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 практично використовувати сучасні системи автоматизованого проектування при 
конструюванні виробів галузі автоматизації та приладобудування 

- 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 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; 
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- знання різновидів і призначення елементів приладів; 
- знання різновидів передач; 
- знання стандартів для виконання конструкторської документації; 
- знання правил виконання креслень елементів автоматизованих систем; 

Уміння: 
- вміти орієнтуватися в різновидах перетворювачів руху мехатронних комплексів. 
- вміти конструювати елементи перетворювачів руху мехатронних комплексів.  
- уміння складати кінематичні схеми для різних механічних передач; 

Навички: 
- навички орієнтуватися у різновидах і призначенні елементів автоматизованих систем; 
- навички розрізняти види перетворювачів руху; 
- навички зображення елементів перетворювачів руху на кресленя; 

Досвід: 
- досвід обирати перетворювачі руху мехатронних комплексів; 
- 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; 

Послідовність дій в стандартних виробничих ситуаціях: 
- використовувати перетворювачі руху мехатронних комплексів для розробки засобів 

автоматизації 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: Інженерна графіка, 

Комп'ютерна графіка, Матеріалознавство, Конструювання елементів приладів автоматизованих 
систем, Системи автоматизованого проєктування. 

Перелік дисциплін, для яких буде корисно вивчення даної дисципліни: Вимірювальні 
перетворювачі мехатронних комплексів, Виконавчі пристрої мехатронних комплексів, Спеціальні 
апарати на основі мехатронних комплексів, Конструювання малогабаритних роботів, Проектування 
малогабаритних роботів, Ергономічний дизайн засобів на основі мехатронних комплексів. 

 
3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Механізми. 
Тема 1.1. Основні поняття та визначення теорії механізмів. 
Тема 1.2. Структурний аналіз механізмів. 
Тема 1.3. Основи кінематики механізмів. 
Розділ 2. Перетворювачі руху 
Тема 2.1. Зубчаті передачі. 
Тема 2.2. Планетарні і диференціальні передачі. 
Тема 2.3. Хвилеві передачі. 
Тема 2.4. Черв'ячні передачі 
Тема 2.5. Передача гвинт-гайка. 
Тема 2.6. Передачі з гнучким зв'язком 
Тема 2.7. Фрикційні передачі. 
Тема 2.8. Рейкові передачі 
 

Базова література: 
1. Кірієнко О.А. Теорія механізмів і машин: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О.А. 

Кірієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ" 2013. - 232 с. ISBN 
978-966-622-546-0. 

2. Коновалюк Д.М. Деталі машин: підручник / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук. 
Київ: Кондор, 2021. – 582 с. ISBN 966-7982-22X. 



3. Безвесільна О.М. Вимірювання геометричних параметрів  та параметрів руху об’єктів. 
Прецизійні  SMART мехатронні комплекси вимірювання параметрів руху / Безвесільна О.М., 
Подчашинський Ю.О., Котляр С.С. Київ: ДП «Редакція інформаційного бюлетеня 
«Офіційний вісник Президента України», 2021. – 300 с. ISBN 978-617-7288-22-9. 
 

Додаткова література: 
1. Кірієнко О.А. Теорія механізмів і машин. Деталі машин: розрахунки механічних 

передач: навч. посіб. для студ., які навчаються за технічними спеціальностями / О.А. 
Кірієнко, Ю.М. Гузенко; М-во освіти і науки України, НТУУ "КПІ". 2016. 
187 с. 

2. Кірієнко О.А. Прикладна механіка: навчальний посібник / О.А. Кірієнко, В.І. Коломієць. – 
К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 208 с. ISBN 978-966-622-487-6. 

3. Павленко В.С. Пасові передачі. Теорія, розрахунки, конструювання: Навчальний посібник / 
В.С. Павленко, О.В. Цуркан, І.Є Кравченко, М.В. Любін. – К.: «Хай-Тек Прес», 2011. – 140 
с. ISBN 978-966-2143-64-5. 

4. Токарський Ю.М. Механічні передачі. Розрахунок та конструювання : навчальний посібник 
/ Токарський Ю.М., Янків В.В., Сірик З.О., Гошко М.О., Коненко І.Є.  
Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 149 с. ISBN  966-782-7453 

5. Ковальов Ю.А. Проектування промислових роботів та маніпуляторів: навчальний посібник / 
Ю.А. Ковальов, С.О. Кошель, О.П. Манойленко. - Київ : Видавництво "Центр учбової 
літератури", 2020. – 255 с. ISBN 978-611-0116-90-9. 

6. Гнучкі комп’ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація, 
управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.С. Ямпольський [та ін.] ; МОН, ЖДТУ. 
Житомир: [ЖДТУ], 2010. – 786 с. ISBN 978-966-6832-73-6.  

 
 

Навчальний контент 
4. Логіка опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Основні форми навчання – лекції, практичні 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). 

 
Лекційні заняття 

 
№ з/п Назви розділів, тем, лекції Год. 

1.  Розділ 1. Механізми. 
Тема 1.1. Основні поняття та визначення теорії механізмів. 
Лекція 1. Мета і задачі курсу. Основні поняття та визначення теорії механізмів. 
Література: [1, с. 7-28]. 
Завдання на СРС: Використання механізмів. 

1 

2.  Тема 1.2. Структурний аналіз механізмів. 
Лекція 2. Ступені рухомості механізмів. Структурний аналіз механізмів. Групи 
Ассура. 
Література: [1, с. 29-40]. 
Завдання на СРС: Рухомі і нерухомі ланки. 

1 

3.  Тема 1.3. Основи кінематики механізмів. 
Лекція 3. Основи кінематики механізмів. 
Література: [1, с. 41-56]. 
Завдання на СРС: Лінійні і кутові швидкості. 

 

4.  Розділ 2. Перетворювачі руху 
Тема 2.1. Зубчаті передачі. 
Лекція 4. Види зубчастих передач та їх застосування.  

1 



Література: [2, с. 153-164]. 
Завдання на СРС: Редуктор. 

5.  Лекція 5. Конструкція зубчастих коліс. 
Література: [2, с. 165-168]. 
Завдання на СРС: Виготовлення зубчатих коліс. 

 

6.  Лекція 6. Зубчасті циліндричні передачі. 
Література: [2, с. 169-207]. 
Завдання на СРС: Коефіцієнти ширини зубчатих коліс. 

 

7.  Лекція 7. Конічні зубчасті передачі 
Література: [2, с. 208-221]. 
Завдання на СРС: Умова міцності зубів конічної передачі  

 

8.  Тема 2.2. Планетарні і диференціальні передачі. 
Лекція 8. Планетарні і диференціальні передачі. Загальні відомості.  
Література: [2, с. 230-235; 3, 85]. 
Завдання на СРС: Водило.  

1 

9.  Лекція 9. Кінематика і основні схеми планетарних передач. 
Література: [2, с. 235-240]. 
Завдання на СРС: Кутові швидкості в диференціальних передачах.  

 

10.  Тема 2.3. Хвилеві передачі. 
Лекція 10. Хвилеві передачі, загальні відомості. Жорстке і гнучке колеса. 
Література: [2, с. 241-252; 3, 86]. 
Завдання на СРС: Матеріали коліс хвилевих передач.  

1 

11.  Тема 2.4. Черв'ячні передачі 
Лекція 11. Види черв'ячних передач і сфери їх застосування. 
Література: [2, с. 257-279]. 
Завдання на СРС: Матеріали коліс і черв’яка.  

 

12.  Тема 2.5. Передача гвинт-гайка. 
Лекція 12. Основні відомості про різьбу. 
Література: [2, с. 280-285]. 
Завдання на СРС: Зображення різьби.  

1 

13.  Лекція 13. Передача гвинт-гайка кочення, особливості конструкції 
Література: [2, с. 285-290; 3, 86]. 
Завдання на СРС: Матеріали гвинтів.  

 

14.  Лекція 14. Передача гвинт-гайка ковзання, особливості конструкції. 
Література: [2, с. 290-295; 3, 87]. 
Завдання на СРС: Профілі різьблення.  

 

15.  Лекція 15. Диференціальна та інтегральна передачі гвинт-гайка 
Література: [2, с. 295-303; 3, 88]. 
Завдання на СРС: Матеріали кулькових передач.  

 

16.  Тема 2.6. Передачі з гнучким зв'язком 
Лекція 16. Передачі з гнучким зв'язком. 
Література: [3, с. 88]. 
Завдання на СРС: Форма шківів.  

1 

17.  Тема 2.7. Фрикційні передачі. 
Лекція 17. Фрикційні передачі. 
Література: [3, с. 89]. 
Завдання на СРС: ККД фрикційної передачі.  

1 

18.  Тема 2.8. Рейкові передачі 
Лекція 18. Рейкові передачі. 
Література: [3, с. 85]. 
Завдання на СРС: ККД рейкової передачі.  

 

 Всього 8 
 
 
 



Практичні заняття 
Основні завдання циклу практичних занять є засвоєння студентами умінь використовувати 

перетворювачі руху, з відомостями про яку студентів було ознайомлено на лекційних заняттях. 
 

№ з/п Назва тем практичних занять Год. 
1.  Ступені рухомості механізмів.  1 
2.  Структурний аналіз механізмів. Групи Ассура. 1 
3.  Кінематичний розрахунок механізмів.  
4.  Види зубчастих передач та їх застосування.   
5.  Конструкція зубчастих коліс. 1 
6.  Зубчасті циліндричні передачі. 1 
7.  Конічні зубчасті передачі  
8.  Планетарні і диференціальні передачі.  1 
9.  Кінематика і основні схеми планетарних передач.  
10.  Хвилеві передачі.  
11.  Черв'ячні передачі  
12.  Зображення і позначення різьби.  
13.  Передача гвинт-гайка кочення. 1 
14.  Передача гвинт-гайка ковзання, особливості конструкції.  
15.  Передачі з гнучким зв'язком.  
16.  Фрикційні передачі.  
17.  Рейкові передачі.  
18.  Залік 2 

 Всього 8 
 

Лабораторні заняття  
Не передбачено. 

Контрольні роботи 
Робочим навчальним планом передбачено виконання студентами однієї домашньої 

контрольної роботи (ДКР). 
 

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

відомості отримують при опрацювання рекомендованої літератури, допрацьовують завдання 
практичних занять, виконують ДКР, готуються до виконання залікової роботи. Перелік тем на 
самостійну роботу зазначений у пунктах лекційних і практичних занять. 
 

№ 
з/п 

Назви робіт, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість 
годин СРС 

1 Опрацювання матеріалу лекційних занять 10 
2 Опрацювання завдання на СРС 72 
3 Виконання завдань практичних занять 10 
4 Виконання ДКР 6 
5 Підготовка до заліку 6 
 Всього 104 

 
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. 

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 допуску до семестрового контролю студентам необхідно виконати всі завдання 

практичних занять в термінах до останнього заняття за розкладом. Семестровий 
контроль проходить в вигляді заліку на останньому практичному занятті. Для студентів, 

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


що не впоралися із завданнями вчасно, можливо відпрацювання в режимі консультацій і 
написання залікової роботи під час додаткової сесії. 

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) виконанні вправ на практичних заняттях; 
2) виконання ДКР. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 
1. Робота на практичних заняттях. 

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів дорівнює 10 балів * 4 практичних заняття  = 40 балів. 
Завдання виконано повністю – 10 балів. 
Завдання виконано неповністю  – 5-9  бали. 
Завдання не виконано або виконано не правильно – 0-4 балів. 
 2. Домашня контрольна робота. 
Ваговий бал – 60.  
Питання розкритті повністю – 55-60 балів. 
Недостатня відповідь – 45-54 балів. 
Неповна відповідь – 36–44 бали. 
Відповідь не вірна або відсутня – 0-35 балів. 
 Розрахунок шкали (Rc) рейтингу: 

сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
Rc =40+60=100 балів. 

Заохочувальні бали за виконання додаткових завдань із кредитного модулю – «+» від 3 до 5 
заохочувальних балів. 

Умови допуску до заліку є виконання завдань практичних занять, а також стартовий рейтинг 
(rC) не менше 40 % від RС, тобто 40 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 0,6 R або 60 
балів, зобов'язані виконувати залікову контрольну роботу.  

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD ≥ 0,6 R), мають 
можливості: 

– отримати залікову оцінку відповідно до набраного рейтингу; 
–  виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення  оцінки;  
– у разі отримання оцінки, більшої ніж до набраного рейтингу, студент отримує оцінку за 

результатами залікової контрольної роботи; 
– у разі отримання оцінки меншої,  ніж до набраного рейтингу, використовується м’яка РСО 

– за студентом зберігається оцінка,  відповідно до набраного рейтингу. 
Залікова робота (Виходячи з розміру шкали RD = 100 балів). 
Залік складається з двох теоретичних питань і одного графічного завдання.  Перелік питань 

додається до методичних рекомендаціях до засвоєння кредитного модуля. Кожне теоретичне 
питання оцінюється у 20 балів, а практичне завдання - 60 балів. 

Система оцінювання теоретичних питань: 
Теоретичне питання розкрито повністю – 20 балів. 
Теоретичне питання розкрито не повністю – 10 - 19 бали. 
Відповідь недостатня або невірна – 0 - 9 бали. 

Система оцінювання практичного завдання: 
Практичне завдання виконано без помилок – 60 балів. 
Практичне завдання виконано з помилкою, що не впливає на кінцевий результат – 40 - 59 балів. 
Практичне завдання виконано з помилкою, що впливає на кінцевий результат – 30 - 39 балів. 
Практичне завдання виконано не повністю – 20 - 29 балів. 
Практичне завдання не виконано – 0 – 19 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: 
асис., к.т.н. Котляр Світлана Сергіївна 
Ухвалено кафедрою АСНК (протокол № 23 від 07.07.2022) 
Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету1 (протокол № 7/22 від 07.07.2022 року) 
 

 
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 


