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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з основними поняттями 

робототехніки, освоєння принципів проектування та управління сучасними 

робототехнічними системами, формування у студентів умінь та навичок в галузі 

автоматизації виробничих процесів різного призначення із застосуванням сучасних засобів 

автоматизації роботів. 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Креди-

ти 

С е м е с т р 

V  
Всього годин за навчальним планом, 

 з них: 

90 3 90  

Аудиторні заняття, у т.ч:  32  32  

лекцій 16  16  
лабораторні роботи 8  8  
практичні заняття 8  8  

Самостійна робота, у т.ч:  58  58  
   підготовка до аудиторних занять 17  17  
   підготовка до контрольних заходів 22  22  
   виконання курсового проекту або 

роботи 

-    

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 

19  19  

   підготовка до екзамену     
Форма підсумкового контролю залік  



3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основними поняттями, концепціями, 

принципами, програмно-технічними засобами та технологіями, що використовуються у 
сучасних роботизованих системах. 

Завдання дисципліни: основними завданнями цього курсу є проектування 

конструкцій робота; розрахунок обсягу живлення робототехнічної системи;  визначення 

геометрії робочої зони робототехнічної системи; створення 3D-моделі роботів; створення 

керуючої програми роботів. 

Пререквізити дисципліни. Для вивчення дисципліни необхідні компетентності, що 

сформувалися у студентів під час засвоєння наступних освітніх компонент: «Комп’ютерна 

графіка (3D моделювання)», «Фізика», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура 

комп’ютера», «Дискретна математика», «Мікропроцесори в інформаційних системах». 

Постреквізити дисципліни. Знання, отримані під час опанування дисципліни, можуть 

бути використані під час вивчення таких дисциплін як «Методи обробки зображень та 

програмний зір», «Штучний інтелект». 

Компетентності. ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність вчитися й 

оволодівати сучасними знаннями. ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Заплановані результати навчання. ПР1. Застосовувати знання основних форм і 

законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і 

методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області 

комп'ютерних наук. ПР2. Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та 

дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для 

розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та 

реалізації об’єктів інформатизації. ПР3. Використовувати знання закономірностей 

випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та 

сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і 

побудови прогнозних моделей. ПР4. Використовувати методи обчислювального інтелекту, 

машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та 

еволюційного програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, 

класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо. ПР5. Проектувати, розробляти та 

аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати 

ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей 

алгоритмів та обчислюваних функцій. ПР6. Використовувати методи чисельного 

диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та 

інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до 

інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів. ПР7. Розуміти 

принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи 

дослідження операцій, розв’язання одно- та багатокритеріальних оптимізаційних задач 

лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування. ПР8. 

Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач 

аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в 

макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах. ПР9. Розробляти 

програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій 

зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в 

галузі комп’ютерних наук. ПР10. Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-

серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, 

розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та 



вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-

програмування. ПР11. Володіти навичками управління життєвим циклом програмного 

забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень 

замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, 

технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт). ПР12. Застосовувати методи та 

алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах 

класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з 

використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі 

технологій DataMining, TextMining, WebMining. ПР13. Володіти мовами системного 

програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами 

комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати 

практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного 

забезпечення. ПР14. Володіти мовами системного програмування та методами розробки 

програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, 

архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування 

комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення. ПР15. Застосовувати знання 

методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу 

систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні 

функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем. ПР16. 

Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування 

програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти 

та невизначеності вихідних даних. ПР17. Виконувати паралельні та розподілені обчислення, 

застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного 

програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного 

забезпечення. 

Методи навчання:   
1. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (пояснення, 

інструктаж, розповідь, лекція, бесіда, робота з підручником; ілюстрування, демонстрування, 

самостійне спостереження, вправи); 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності (навчальна дискусія, забезпечення 

успіху в навчанні, пізнавальні ігри, створення ситуації інтересу у процесі викладення, 

створення ситуації новизни, опора на життєвий досвід студента; стимулювання обов'язку і 

відповідальності в навчанні); 

Форми навчання: індивідуальні, групові, колективні. 
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