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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Магістр зі спеціальності 131 Прикладна механіка за ОПП „Технології комп’ятерного 

конструяваннѐ верстатів, роботів і машин“ повинен бути спроможним оріюнтуватисѐ не лише у 

проектуванні нового технологічного обладнаннѐ або критично оцінявати вже існуяче –  його 

конструктивну реалізація та показники працездатності, а й володіти інформаціюя та мати певні 

навички щодо технології виготовленнѐ деталей і, відповідно, можливостей реалізації процесів 

обробки на сучасному обладнанні тобто обладнанні з числовим програмним управліннѐм. Ці 

знаннѐ і уміннѐ повинні вклячати в себе знаннѐ систем управліннѐ верстатів з ЧПК і знаннѐ 

стосовно розробки програм длѐ обробки на таких верстатах. 

Мета навчальної дисципліни «Системи керуваннѐ верстатів, роботів та машин» – це 

підготовка до професійної інженерної діѐльності в галузі забезпеченнѐ ефективного використаннѐ 

сучасного обладнаннѐ длѐ виготовленнѐ різноманітних деталей, що потребую знаннѐ способів 

програмуваннѐ обробки та вміннѐ використовувати комп’ятерні системи програмуваннѐ 
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Предмет навчальної дисципліни – системи керуваннѐ робочих машин, а саме промислових 

роботів, верстатів, призначених длѐ обробки деталей з металів та неметалевих матеріалів, а також 

систем таких машин, ѐкі працяять у конкретних умовах виробництва під керуваннѐм програм, 

введених безпосередньо з пульта системи керуваннѐ системи ЧПК верстата, систем 

програмуваннѐ на окремих комп’ятерах чи з використаннѐм найновіших систем ЧПК з Web-

доступом; 

програмуваннѐ систем числового програмного управліннѐ длѐ виконаннѐ операцій 

токарної, свердлувальної та фрезерної обробки на верстатах відповідних груп або 

багатоопераційних верстатах. 

У результаті вивченнѐ дисципліни студент набуде наступних компетентностей: 

 загальнопрофесійних: 
 здатність аналізувати науково- технічну інформація, вивчати вітчизнѐний і закордонний 

досвід та виконувати інформаційні дослідженнѐ за профілем діѐльності й аналізувати 

результати (ЗК1; ЗК2; ЗК9; ЗК12); 

 вміннѐ виѐвлѐти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК3); 

 здатність застосовувати знаннѐ у практичних ситуаціѐх (ЗК4). 

 фахових:  

длѐ проектно-конструкторської діѐльності 

 за допомогоя сучасних інформаційних технологій, інформаційних баз та банків даних, 
зокрема Інтернету, знаходити й використовувати джерела інформації з метоя 
систематичного ознайомленнѐ з вітчизнѐним та закордонним досвідом стосовно 
сучасного машинобудівного обладнаннѐ, особливостей його експлуатації, нових 
розробок щодо підтриманнѐ працездатності технологічного обладнаннѐ та його 
складових, аналізувати результати інформаційних досліджень за профілем діѐльності 
щодо систем управліннѐ верстатів, зокрема, сучасних систем числового програмного 
управліннѐ  

 виконувати порівнѐльний аналіз показників працездатності виѐвлених на основі 

досліджень ринку аналогів об’юктів експлуатації виробництва різних фірм, на основі ѐкого 

обґрунтовано обирати вихідні дані та показники працездатності технологічного 

обладнаннѐ, умов і правил їх експлуатації, прогресивних технологій ремонту типового 

обробного обладнаннѐ та можливостей підвищеннѐ його показників (ФК2; ФК3); 

 в умовах виробництва, особисто або у складі групи фахівців, користуячись нормативно-

методичними матеріалами: 

 розроблявати інструкції з експлуатації верстатів, верстатних комплексів, засобів 
механізації та автоматизації технологічних процесів у металообробці та поѐснявальні 
записки до них;  

 визначати засоби забезпеченнѐ ефективної експлуатації верстатів; 
 розроблявати правила експлуатації та обслуговуваннѐ обладнаннѐ металообробних 

цехів а також контролявати їх виконаннѐ. 
 розроблявати рекомендації щодо транспортуваннѐ обладнаннѐ, встановленнѐ його 

в виробничому приміщенні та обладнаннѐ вказаних приміщень;  
 складати графік планово-запобіжних ремонтів та технічного обслуговуваннѐ 

верстатів та машин;  
 використовуячи дані про параметри працездатності обладнаннѐ та ѐкість виробів, з 

метоя підвищеннѐ ефективності процесу обробки виконувати технічну діагностику 

обладнаннѐ та обирати контрольні заходи та засоби виміряваннѐ обраних показників:  

 засоби технічної діагностики верстатів та обладнаннѐ;  
 системи збираннѐ інформації про стан обладнаннѐ; 



 систематичність контроля обраних параметрів; 
 стандартні методики випробувань працездатності засобів виробництва; 
 електричну апаратуру та датчики контроля параметрів в системах керуваннѐ. 

 в процесі ремонту чи модернізації об’юкта експлуатації, враховуячи потрібні технічні 
характеристики та умови майбутньої експлуатації, використовуячи відомі методики та 
сучасні пакети прикладних програм, виконувати розрахунки параметрів об’юктів 
проектуваннѐ та показників їхньої працездатності (ФК5; ФК7); 

 виконувати складальні кресленнѐ вузлів та деталяваннѐ, розроблявати робочу технічну 
документація щодо об’юкту ремонту чи модернізації. (ФК8); 

 представлѐти результати своюї інженерної діѐльності з дотриманнѐм загальноприйнѐтих 
норм і стандартів (ФК9). 

длѐ виробничо-технологічної діѐльності  

 забезпечувати в ході ремонту технологічність виробів і процесів їхнього виготовленнѐ 

(ФК3); 

 брати участь у роботах з перевірки ѐкості монтажу й налагодженнѐ при випробуваннѐх і 

здачі в експлуатація відремонтованого чи модернізованого обладнаннѐ або окремих 

вузлів та деталей (ФК9); 

длѐ організаційно-управлінської діѐльності  

 розроблѐти інструкції з експлуатації верстатів, верстатних комплексів, засобів 

механізації та автоматизації технологічних процесів у металообробці та поѐснявальні 

записки до них (ФК9) ; 

длѐ науково-дослідницької діѐльності 

  здатність розуміти сутність задач аналізу й синтезу технічних об’юктів; 

  приймати участь та проводити самостійно інформаційні, віртуальні, апаратні дослідженнѐ 

за заданоя тематикоя аналізувати, та інтерпретувати отримані експериментальні дані (ФК6); 

 брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуячи базові методи 

дослідницької діѐльності. 

Реалізаціѐ поставленої мети формуваннѐ компетенцій забезпечуютьсѐ нормативним змістом 
підготовки за кредитним модулем, ѐкий надаю  

 знаннѐ:  
 загальних характеристик технологічного обладнаннѐ з ЧПК, показників працездатності, 

компоновок обробних центрів та іншого обладнаннѐ, особливостей функціонуваннѐ 

типових вузлів (РН10); 

 основних типів систем керуваннѐ технологічного обладнаннѐ, обов’ѐзкових складових 

конкретних систем керуваннѐ і верстатів з ЧПК, особливостей технологічних процесів 

длѐ різних систем керуваннѐ та засобів длѐ підготовки програм обробки на верстатах з 

ЧПК; 

 положень та норм сертифікації обладнаннѐ, зокрема, верстатів, в Україні; 

 нормативних документів щодо упаковки, транспортуваннѐ і установки технологічного 

обладнаннѐ, вимог стосовно облаштуваннѐ приміщень, призначених длѐ експлуатації 

верстатів; 

 типів, рекомендацій з використаннѐ та методик розрахунків фундаментів длѐ 

встановленнѐ верстатів та віброізолѐції обладнаннѐ; 

 вимог раціональної експлуатації обладнаннѐ, нових розробок в напрѐмку підвищеннѐ 

працездатності технологічного обладнаннѐ, системи планово-запобіжних ремонтів; 

 способів та методик діагностуваннѐ металорізальних верстатів з метоя визначеннѐ 

потреби в проведенні ремонту та виѐвленнѐ пошкоджених деталей; 



 послідовності проведеннѐ ремонту, способів відновленнѐ деталей, типових 
технологічних процесів, застосовуваних в ремонті технологічного обладнаннѐ та 
особливостей ремонту окремих типів верстатів;  

 уміннѐ: 

 використовуячи технічну документація, довідкову літературу, на основі аналізу 
технічних та економічних характеристик деталей призначати раціональне длѐ їх 
виготовленнѐ обладнаннѐ; 

 використовувати системи програмуваннѐ длѐ обробки різних деталей на верстатах з 
ЧПК; 

 обрати потрібну методику розрахунку фундаменту верстата, розробити графік планово-
запобіжних ремонтів та технічного обслуговуваннѐ, діагностичних заходів, визначити 
потребу в непланових ремонтах; 

 здійснявати випробуваннѐ верстатів, передбаченні системоя планово-запобіжних 
ремонтів, длѐ обґрунтуваннѐ ѐкості виконаного ремонту; 

 перевірѐти технічний стан та залишковий ресурс технологічного обладнаннѐ (РН7). 

 досвід: 
 розробки програм длѐ обробки деталей на верстатах з ЧПК; 
 практичної роботи з нормативними документами стосовно питань експлуатації та 

ремонту технологічного обладнаннѐ (РН7);  
 здійсненнѐ інформаційно-аналітичних досліджень заданої тематики. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 

освітньою програмою „Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів і 

машин“) 

Дисципліна „Системи керуваннѐ верстатів, роботів та машин “ базуютьсѐ на попередніх 

знаннѐх з фундаментальних дисциплін та інших професійно-оріюнтованих дисциплін, зокрема 

таких, ѐк  

– Теоріѐ механізмів і машин;  

– Теоретична механіка; 

– Механіка матеріалів і конструкцій;  

– Технологіѐ машинобудуваннѐ; 

– Різальний інструмент та інструментальне забезпеченнѐ автоматизованого виробництва; 

– Деталі машин і основи конструяваннѐ; 

– Конструяваннѐ обладнаннѐ машинобудуваннѐ; 

– Обладнаннѐ автоматизованого виробництва; 

– Метрологіѐ, стандартизаціѐ і сертифікаціѐ, тощо. 

Теми навчальних програм цих дисциплін при вивченні дисципліни «Системи керуваннѐ 

верстатів, роботів та машин» отримуять конкретне прикладне застосуваннѐ та конструктивне 

втіленнѐ перш за все стосовно процесів виготовленнѐ деталей. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Загальні поняття і визначення 
Тема 1.1 Вступ. Основні понѐттѐ 

Розділ 2. Механічні системи керування 

Тема 2.1 Аналогові системи керуваннѐ 
Тема 2.2 Дискретні системи керуваннѐ 



Розділ 3. Числове програмне керування 

Тема 3.1 Загальні задачі та їх вирішеннѐ в системах числового програмного керуваннѐ 
Тема 3.2 Числові програмовані контролери 
Тема 3.3 Системи числового програмного керуваннѐ 
Тема 3.4 Тенденції розвитку архітектури систем числового програмного керуваннѐ 

Розділ 4. Технологічні передумови обробки на верстатах з числовим програмним керуванням 

Тема 4.1 Програмуваннѐ токарних операцій на верстатах з ЧПК. 
Тема 4.2 Програмуваннѐ фрезерних операцій на верстатах з ЧПК. 

Розділ 5. Особливості промислових роботів та систем їх програмування 

Тема 5.1 Кінематичні схеми промислових роботів. 
Тема 5.2 Класифікаціѐ систем керуваннѐ промислових роботів. 
Тема 5.3 Інтелектуальні системи керуваннѐ промисловими роботами. 

Розділ 6. Системи автоматизації програмування (САП) 

Тема 6.1 Архітектура систем автоматизованого комп’ятерного керуваннѐ. 
Тема 6.2 Системи автоматизації програмуваннѐ (САП). 
Тема 6.3 Автоматизована CAM-система ESPRIT 

Розділ 7. Система ЧПК фірми HEIDENHAIN для обробки на свердлувально-фрезерувальних верстатах 

Тема 7.1 Пульт системи ЧПК і станції програмуваннѐ iTNC530. 
Тема 7.2 Режими роботи станції програмуваннѐ. 
Тема 7.3 Управліннѐ станціюя програмуваннѐ та верстатом 

Розділ 8. Система ЧПК фірми HEIDENHAIN для обробки на свердлувально-фрезерувальних верстатах 

Тема 8.1 Пульт системи ЧПК і станції програмуваннѐ iTNC530. 
Тема 8.2 Режими роботи станції програмуваннѐ. 
Тема 8.3 Управліннѐ станціюя програмуваннѐ та верстатом 

Розділ 9. Програмування обробки на фрезерних верстатах з ЧПК 

Тема 9.1 Створеннѐ та редагуваннѐ програми. Структура програми. 
Тема 9.2 Основні функції системи програмуваннѐ. Можливості програмуваннѐ параметрів 

процесів обробки. 

Розділ 10. Програмування роботи з циклами 

Тема 10.1 Стандартні цикли обробки.  
Тема 10.2 Спеціальні цикли.  
Тема 10.3 Програмуваннѐ циклів з використаннѐм клавіш системи керуваннѐ. 

Розділ 11. Система ЧПК фірми HEIDENHAIN для обробки на токарних верстатах 

Тема 11.1 Будова і основні складові пульта системи ЧПК фірми HEIDENHAIN DataPilot CP640.  
Тема 11.2 Режими роботи системи програмуваннѐ та системи управліннѐ верстатом. 

Розділ 12. Програмування обробки на токарних верстатах з ЧПК 

Тема 12.1 Створеннѐ та редагуваннѐ програми. Структура програми.  
Тема 12.2 Управліннѐ станціюя програмуваннѐ та верстатом. Програмуваннѐ обробки контура.  
Тема 12.3 Форми діалогів „яніта“. Опис основних янітів 

 



  



4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Денисенко В.В. Компьятерное управление технологическим процессом, экспериментом, 
оборудованием. – М.: Горѐчаѐ линиѐ-Телеком, 2009. 608 с, ил.  

2. Обзорный каталог. Датчики линейных перемещений. Измерительные щупы. Датчики угла. 
Датчики вращениѐ. Системы управлениѐ длѐ станков. 3D-щупы. Устройства цифровой индикации. 
HEIDENHAIN. Ияль 2008. 

3. Универсальнаѐ система ЧПУ длѐ фрезерных, горизонтально-расточных станков и 
обрабатываящих центров. iTNC 530. HEIDENHAIN. Апрель 2009. 

4. Руководство пользователѐ. DIN/ISO-программирование. iTNC 530. / Русский (ru). 
HEIDENHAIN. 4/2009. 

5. Руководство пользователѐ. Программирование открытым текстом HEIDENHAIN. iTNC 530.  
/ Русский (ru). HEIDENHAIN. 3/2009. 

6. iTNC 530. Руководство пользователѐ. Лоцман smarT.NC / Русский (ru). HEIDENHAIN. 1/2009. 
7. Руководство пользователѐ. Программирование циклов. iTNC 530. / Русский (ru). 

HEIDENHAIN. 3/2009. 
8. Руководство пользователѐ. DataPilot CP640. Программное обеспечение NC. 548 328-03. 

Русский (ru). 4/2011. 
9. Руководство по эксплуатации. DataPilot CP640. CNC PILOT 620, smart.Turn- и DIN-

программирование. Программное обеспечение ЧПУ. 548 328-03. 688 945-01. Русский (ru). 3/2011 
10. Системы автоматического управлениѐ на основе программируемых логических контроллеров. 

Техническаѐ коллекциѐ Schneider Electric. Выпуск № 16, – 81 с. 
13.2. Допоміжна 

11. Гусев И.Т. и др. Устройства числового программного управлениѐ: Уч. пос. длѐ техн. вузов – 
М.: Высш. шк., 1986. – 296 с.  

12. Соломенцев Ю.М., Сосонкин В.Л. Управление гибкими производственными системами. – 
М.: Машиностроение, 1988. – 352 с.  

13. Конструкциѐ и наладка станков с программным управлением и РТК: Уч. пособ. длѐ ПТУ / 
Л.Н.Грачев и др. – М.: Высш. шк., 1989. – 271 с.  

14. Многоцелевые системы ЧПУ гибкой механообработкой. В.Н.Алексеев и др. – Л.: 
Машиностроение, 1984. – 224 с.  

15. Металлорежущие системы машиностроительных производств: Уч. пособ. длѐ студентов 
технических вузов / О.В. Таратынов и др. – М.: Высш. шк., 1988. – 464 с.  

16. Кузнецов Ю.Н. Станки с ЧПУ: Учеб. пособие. - К.: Выща школа, 1991. –278 с.  
17. Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование длѐ автоматизированного 

оборудованиѐ: Учебник длѐ средн. проф. учебных заведений / Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: 
Высш. шк. 2003. – 592 с: ил.  

18. Начало работы в ESPRIT. DP Technology Corp.  
19. Начало работы в ESPRIT / URL: https://docplayer.ru/30358259-Nachalo-raboty-v-esprit.html 

 

 
 

Наведена література знаходитьсѐ в бібліотеці КПІ ім. Ігорѐ Сікорського (https://ela.kpi.ua/ ) 

та в мережі Internet. 

Методичні вказівки використовувати ѐк допоміжні й довідкові матеріали длѐ виконаннѐ 

розрахункових і практичних завдань. Електронні копії знаходѐтьсѐ в інформаційних ресурсах 

кафедри, у дистанційному ресурсі Microsoft Teams, в Кампусі, тощо.  

https://docplayer.ru/30358259-Nachalo-raboty-v-esprit.html
https://ela.kpi.ua/


Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекційні заняття 

Під час лекційних занѐть розглѐдаятьсѐ наступні питаннѐ: 

 Аналогові системи керуваннѐ. Копіявальні системи з силовим копіром. Слідкуячі 
копіявальні системи. Системи, з розподільними валами. 

 Системи керуваннѐ з командоапаратами. Системи циклового програмного керуваннѐ. 
Релейні програмовані контролери. 

 Системи числового програмного керуваннѐ. Тенденції розвитку архітектури систем 
ЧПК та програмного забезпеченнѐ. 

 Загальний оглѐд верстатів з ЧПК, характеристики технологічного обладнаннѐ з ЧПК, 
компоновки обробних центрів та іншого обладнаннѐ, показники працездатності 

особливості функціонуваннѐ типових вузлів. 
 Особливості промислових роботів та систем їх програмуваннѐ. Кінематичні схеми 

промислових роботів. Класифікаціѐ систем керуваннѐ промислових роботів. Інтелектуальні 
системи керуваннѐ промисловими роботами. 

 Системи автоматизації програмуваннѐ (САП). Архітектура систем автоматизованого 

комп’ятерного керуваннѐ. Системи автоматизації програмуваннѐ (САП). Автоматизована 

CAM-система ESPRIT. 

 Система ЧПК фірми HEIDENHAIN длѐ обробки на верстатах свердлувально-фрезерної 
групи. Пульт системи ЧПК і станції програмуваннѐ iTNC530. Режими роботи станції 
програмуваннѐ. Управліннѐ станціюя програмуваннѐ та верстатом. 

 Програмуваннѐ обробки на фрезерних верстатах з ЧПК. Створеннѐ та редагуваннѐ 
програми. Управліннѐ файлами. Типи файлів. Статус файлів. Програмуваннѐ і 
редагуваннѐ програми. Створеннѐ файлу нової програми. Структура програми, що 
рекомендуютьсѐ. Задаваннѐ параметрів заготовки. Зміна інструменту і задаваннѐ 
параметрів. Редагуваннѐ таблиці інструментів. Редагуваннѐ таблиці місцѐ інструменту. 

 Програмуваннѐ роботи з циклами. Стандартні цикли обробки. Цикли обробки отворів. 
Цикли свердлуваннѐ груп отворів, наприклад, на колі, або сітці. Цикли фрезеруваннѐ карманів, 
цапф, пазів і канавок. SL-цикли (Subcontur-List). Цикли обробки рѐдками плоских або складних 
поверхонь. Різефрезеруванннѐ, обробка по спіралі і отриманнѐ гвинтових ліній (Helix). 

 Система ЧПК фірми HEIDENHAIN длѐ обробки на верстатах токарної групи. Будова і 
основні складові пульта системи ЧПК фірми HEIDENHAIN DataPilot CP640. Основні 
можливості системи ЧПК. Пульт управліннѐ системи ЧПК DataPilot, дисплей, рѐдок режимів 
роботи, поле відображеннѐ верстата, інші вікна, багатофункціональні клавіші Softkey. 
Пульт управліннѐ верстата. 

 Програмуваннѐ обробки на токарних верстатах з ЧПК. Створеннѐ та редагуваннѐ 
програми. Структура програми. Управліннѐ станціюя програмуваннѐ та верстатом. 
Програмуваннѐ обробки контура. Форми діалогів „яніта“. Опис основних янітів. 
Стандартне DIN-програмуваннѐ, DIN PLUS-програмуваннѐ, smart.Turn-програмуваннѐ, 
інтерактивний графічний  ICP-редактор. 
 

Практичні заняття 

Основні завданнѐ циклу практичних занѐть – це поглибленнѐ теоретичних знань, набуттѐ 
навичок роботи з іінформаційними джерелами, ознайомленнѐ з конструктивними реалізаціѐми 
типових вузлів (гвинт-гайка ковзаннѐ і коченнѐ, напрѐмних ковзаннѐ й коченнѐ), методиками 
проектуваннѐ та розрахунками окремих вузлів та механізмів  

Основні теми практичних занѐть та перелік основних питань: 



 Цикли свердлувальної обробки на верстатах свердлувально-фрезерної групи 

 Цикли фрезерної обробки на верстатах свердлувально-фрезерної групи 

 Цикли токарної обробки на оброблявальних центрах (ОЦ) з компоновкоя за зразком 
токарних верстатів 

 Цикли свердлувальної та фрезерної обробки на торцевих поверхнѐх длѐ ОЦ з 
компоновкоя за зразком токарних верстатів 

 Цикли свердлувальної та фрезерної обробки на бічних поверхнѐх длѐ ОЦ з 

компоновкоя за зразком токарних верстатів. 

6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Розрахунково-графічна робота 

Метоя виконаннѐ розрахунково-графічної роботи ю набуттѐ практичних навичок  вміннѐ 
працявати зі стандартами, довідковоя літературоя та правильно оформлявати кресленнѐ та іншу 
документація у відповідності до вимог чинних стандартів. Розрахунково-графічна робота маю бути 
здана і захищена до початку заліку. 

Розрахунково-графічна робота передбачаю відновленнѐ кресленнѐ шпинделѐ та розробку 
програми длѐ його обробки на верстаті з ЧПК з ілястраціюя ходу розробки програми та 
візуалізаціюя процесу обробки. 
 

Контрольні роботи 

Метоя проведеннѐ контрольних робіт ю перевірка знань, засвоюних студентами в процесі 
вивченнѐ відповідних розділів кредитного модулѐ. 

Робочим навчальним планом передбачено проведеннѐ  одніюї модульної контрольної 
роботи (МКР) в обсѐзі 2 год. МКР відбуваютьсѐ у виглѐді двох контрольних робі по 1 год. кожна. 
Контрольна робота-1 виконуютьсѐ за розділом 1.  Контрольна робота-2 виконуютьсѐ за розділом 2.  

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять 
Відвідуваннѐ лекцій чи відсутність на них, не оціняютьсѐ. У разі пропусків більш ніж 4 години 

лекцій, навіть з поважної причини, з пропущених тем здійсняютьсѐ додаткове опитуваннѐ. 
Відвідуваннѐ практичних занѐть ю вельми бажаним, оскільки на цих занѐттѐх вирішуятьсѐ 

типові інженерні задачі, ѐкі виносѐтьсѐ на залік. Також студенти маять можливість 
проконсультуватисѐ з викладачем по всіх питаннѐх з  дисципліни. Як правило, на останньому 
практичному занѐтті захищаятьсѐ РГР. Захист РГР можливий і раніше, але обов’ѐзково до початку 
екзамену з дисципліни (це ю одніюя з умов допуску до екзамену. 

Відвідуваннѐ модульних контрольних робіт ю обов’ѐзковим. Якщо студент пропустив МКР з 
поважних причин, наприклад, за станом здоров’ѐ, то за наѐвності підтверджуячого документа 
(довідки) він може протѐгом тижнѐ написати пропущену контрольну роботу. В іншому випадку 
МКР не оціняютьсѐ. Перескладаннѐ контрольної роботи на вищу оцінку ю неможливим. 

 
Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти маять можливість піднѐти будь-ѐке питаннѐ, ѐке стосуютьсѐ процедури 
контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглѐнуто згідно із наперед визначеними 
процедурами. Студенти маять право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’ѐзково 
аргументовано поѐснивши з ѐким критеріюм не погоджуятьсѐ відповідно до оціночного листа 
та/або зауважень. 
 
  



Академічна доброчесність 
Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігорѐ 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 
 
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігорѐ 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання(РСО) 

Поточний контроль(МКР): експрес-контроль за обраними темами : 1.1, 1.2 – Проектуваннѐ 

тѐгових пристроїв приводів лінійного руху (ковзаннѐ та коченнѐ);  1.1, 2.2, 2.3 – Проектуваннѐ 

напрѐмних металорізальних верстатів 

Календарний контроль: провадитьсѐ двічі на семестр ѐк моніторинг поточного стану 

виконаннѐ вимог силабусу. 

Семестровий контроль: екзамен, під час ѐкого студент відповідаю письмово на два 

теоретичних питаннѐ і розв’ѐзую задачу, додатково передбачене усне опитуваннѐ. 

Практичні роботи  

Оскільки відвідуваннѐ практичних занѐть ю бажаним, але не обов’ѐзковим, то воно, ѐк і  

виконаннѐ домашніх завдань, не оціняютьсѐ, але враховуютьсѐ при календарному контролі ѐк 

заохочуваннѐ чи штраф – у процентному співвідношенні до спільної кількості ( не менш за 50 % 

планованого). У разі пропусків студент маю право відпрацявати домашні завданнѐ і 

продемонструвати своя обізнаність з тем, ѐкі вивчались. 

Контрольні роботи (r1) 

Одна контрольна робота складаютьсѐ з трьох завдань. 
Ваговий бал одніюї контрольної роботи – 9 (одне питаннѐ – мінімально 1,5 бали). 

Оціняваннѐ контрольної роботи здійсняютьсѐ відповідно до таблиці 1. 

Максимальна кількість балів за дві контрольні роботи відповідно складаю:  

r1=9 балів х 2 = 18 балів, мінімальна - 10. 

Рейтингові бали за контрольну роботу 

Таблицѐ 1 

Бали Критерій оцінювання 

9 Вірна відповідь більш ніж на 90 % питань 

8 Вірна відповідь на 90 % питань 

7 Вірна відповідь на 80 % питань 

6 Вірна відповідь на 70 % питань 

5 Вірна відповідь на 60 % питань 

0 Вірна відповідь менш ніж на 60 % питань або студент був відсутній 

 

Розрахунково-графічна робота (r2) 

Розрахунково-графічна робота складаютьсѐ з 2-х завдань. Рейтингові бали нараховуятьсѐ за 
кожне завданнѐ окремо. Ваговий бал одного завданнѐ – 14. Максимальна кількість балів за 
завданнѐ нараховуютьсѐ за правильне та своючасне виконаннѐ. Терміни виконаннѐ завдань 
встановляятьсѐ викладачем на практичних занѐттѐх. 

Оціняваннѐ контрольної роботи здійсняютьсѐ відповідно до таблиці2. 

Максимальна кількість балів становить: r2=28 балів, мінімальна – 16 балів. 

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


Рейтингові бали за -розрахунко-графічну роботу 

Таблицѐ 2 

Бали Критерій оцінювання 

14 Вірна відповідь більш ніж на 90 % питань 

13 Вірна відповідь на 90 % питань 

11 Вірна відповідь на 80 % питань 

10 Вірна відповідь на 70 % питань 

8 Вірна відповідь на 60 % питань 

0 Вірна відповідь менш ніж на 60 % питань або студент був відсутній 

 

Штрафні та заохочувальні бали 

Загальний рейтинг з дисципліни вклячаю r3 штрафні та заохочувальні бали (табл. 3), ѐкі 

додаятьсѐ або віднімаятьсѐ від суми вагових балів усіх контрольних заходів. Загальна сума 

штрафних балів не може перевищувати 44 0,1 = (-4) балів. Загальна сума заохочувальних балів не 

може перевищувати 44 0,1 = (+6) балів. 

Таблицѐ 3 

Дія Бали 

Несвоючасне представленнѐ розрахунково-графічної 
роботи 

мінус 1 бал  
(в сумі не більш, ніж мінус 2) 

Відсутність на 50 % практичних занѐть мінус 2 бали 

Реферат на тему, ѐка стосуютьсѐ сучасного промислового 
обладнаннѐ  

пляс 1 бал  
(але не більше, ніж пляс 6) 

 
Умови рубіжної атестації 

Длѐ отриманнѐ «зараховано» з першої рубіжної атестації у студента повинна бути 
зарахована МКР1 і хоча б на 25 % виконано РГР-1 (тобто оріюнтовно 10 балів). Длѐ отриманнѐ 
«зараховано» з другої рубіжної атестації студент повинен мати не менше ніж 20 балів (зокрема, 
зараховану МКР 2 та частково виконані РГР-1 та РГР-2  

 
Критерії залікового оцінювання 

Рейтингова система оціняваннѐ складаютьсѐ з балів, отриманих здобувачем за 
результатами заходів поточного контроля, заохочувальних та штрафних балів. Рейтингова оцінка 
доводитьсѐ до здобувачів на останньому занѐтті з дисципліни в семестрі. 

Здобувачі, ѐкі виконали всі умови допуску до заліку та маять рейтингову оцінку 26 і більше 
балів отримуять допуск до екзамену. (рис. 1). 
 
 



 
Рис. 1 – Блок-схема функціонуваннѐ РСО з дисципліни 

Форма проведеннѐ екзамену комбінована: письмові відповіді на питаннѐ екзаменаційного білету 

й усне опитуваннѐ. Перелік тем та питань, ѐкі виносѐтьсѐ на екзамен, наведений у Методичних 
рекомендаціѐх до засвоюннѐ навчального кредитного модулѐ у дистанційному ресурсі Microsoft 
Teams. Білет містить два теоретичних питаннѐ і одне практичне. Рейтингові бали нараховуятьсѐ за 
кожне завданнѐ окремо. Теоретичні запитаннѐ оціняятьсѐ із 18 балів, а практичне із 20 балів. 
Максимальна кількість балів, отриманих за екзамен, складаю 56 балів, мінімальна – 11.    

Критерій залікового оціняваннѐ визначаютьсѐ ѐк сума ѐкості відповідей на кожне завданнѐ 

білета r4 за табл. 4 та ѐкості вирішеннѐ практичного завданнѐ r5 за табл.5. 

 
 

Таблицѐ 4 

Кількість балів за одне завдання білета 

Бали  Критерій оцінювання 

18-17 
Відмінна відповідь (не менше 95% інформації), можливі несуттюві 
зауваженнѐ та неточності 

16-14 
Дуже добра відповідь (не менше 85% інформації), помилок немаю, 
відповідь на переважну більшість питань, творче мисленнѐ 

15-12 
Добра відповідь (не менше 75% інформації), помилок немаю, відповідь 
на більшість питань, окремі недоліки 

11-8,0 
Достатнѐ відповідь (не менше 60%  інформації) ю зауваженнѐ, відповідь 
тільки на частину питань 

7,0-5,0 
Задовільна відповідь (не менше 60%  інформації), суттюві помилки, 
відповідь на поодинокі питаннѐ, не може поѐснити результати 

0 Відповідь невірна або менше 60% інформації, або вона відсутнѐ 

 



Таблицѐ 5 

Кількість балів за практичне завдання білета 

Бали  Критерій оцінювання 

20-19 
повне, безпомилкове розв'язування завдання, припустимі незначні 
неточності 

18-17 повне розв'язування завдання із несуттєвими неточностями  

16-13 задачу розв’ѐзано з незначними помилками  

12-9,0 
завдання виконане з певними недоліками, неточно або не повністя, ю 
зауваженнѐ, не може поѐснити результати 

8,0-6,0 
задачу вирішено з суттювими помилками, порушена методика 
розрахунку, дана відповідь тільки на частину питань,  

0 Відповідь невірна або менше 60% інформації, або вона відсутнѐ 

 

Розрахунок шкали рейтингу з дисципліни 

За результатами заходів поточного контроля з дисципліни, заохочувальних та штрафних 
балів та  екзаменом: 

R = r1 + r2  r3 + r4+ r4+ r5   

Сума стартових балів та балів за відповідь на екзаменаційний білет переводитьсѐ до 
екзаменаційної оцінки згідно з табл.6: 

Таблицѐ 6 

Таблиця перерахунку рейтингових балів в оцінки 

Рейтингова оцінка здобувача 
Університетська шкала оцінок  

рівнѐ здобутих компетентностей  

95 … 100 Відмінно 

85 … 94 Дуже добре 

75 … 84 Добре 

65 … 74 Задовільно 

60 … 64 Достатньо  

Менше 60 балів Незадовільно 

Не виконані умови допуску до 
семестрового контроля 

Не допущено 
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