
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Комп'ютерні науки та інформаційні технології 
                                                                                            (назва) 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» 

Галузь знань          12 «Інформаційні технології» 

 

1. Назва освітньої компоненти  Робототехніка (викладається англійською мовою ) 
                                                           (назва дисципліни) 

 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                               

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лаборат

орних 

занять 

Самостійна підготовка 

5 150 18  18 18 95 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Основи інформаційних технологій 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Штучний інтелект 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПП22. Здатність до проектування системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення, сучасних технічних засобів та 

комунікаційних й інформаційних технологій, мереж та систем, Інтернету речей (IoT) та управління ними. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Здатність застосовувати технологію комп'ютерного зору та пов'язані з ними сенсорні технології. 

1. Здатність планувати рух та контроль роботів. 

2. Здатність працювати з машинним навчанням. 
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3. Здатність програмувати автономні платформи. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН6. Здатність демонструвати знання сучасного рівня та новітніх технологій ІСТ з метою їх запровадження у професійної діяльності.  

ПРН7. Вміти обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне забезпечення, що входить до складу ІСТ. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  План заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Поняття та конфігурація роботів 

 

Лекція 1 Тема: Роботи і їх історія 

1. загальну історію 
робототехніки 

2. основні принципи 
маніпуляції і 
навігації роботів.  

1. розрізняти 

види і 

покоління 

роботів 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

Лекція 2 
Тема: Конфігурації 

маніпуляторів 

знати: види 
зчленувань, з’єднань 
та механізми роботи  
маніпуляційних 
роботів 
 

1. вміти: 

розв’язувати пряму  

та обернену 

кінематичні задачі. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

Лекція 3 
Тема: Кінематика 

маніпуляційних роботів 

Кінематику 

механізмів 

послідовних зв'язків 

Інверсну кінематику 

планарних механізмів 

Кінематику 

паралельних 

механізмів зв'язку 

Записувати 

рівняння динаміки 

робота 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

Лекція 4 
Тема: Динаміка 

маніпуляційних роботів 

знати: принципи 
динамічного 
управління, поняття 
кінетичної енергії і 
розподілу мас робота 

 вміти: записувати 
рівняння динаміки 
робота 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

Лекція 5 
Тема: Класифікація 

датчиків робота  

знати: види і основні 
принципи роботи 
датчиків робота, 
поняття технічного 

вміти: давати 
класифікацію 
датчикам робота. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 
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 3 
зору 

 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Kinematics of the 

manipulator:  direct 

problem 

Homogeneous 

kinematic 

transformations that 

determine movement of 

the manipulator. 

Solve a direct 

kinematic problem 

using the Denavit-

Hartenberg values. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Kinematics of the 

manipulator:  inverse 

problem 

Homogeneous 

kinematic 

transformations that 

determine movement of 

the manipulator. 

Solve an inverse 

kinematic problem. http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Dynamics of dual-

mass manipulator with 

distributed mass: direct 

problem. 

Principles of dynamic 

control, the concept of 

kinetic energy and 

mass distribution of 

robot. 

Find the Denavit-

Hartenberg 

transformation 

matrices. Find the 

inertia tensor. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Dynamics of dual-

mass manipulator with 

distributed mass: inverse 

problem. 

Principles of dynamic 

control, the concept of 

kinetic energy and 

mass distribution of 

robot. 

Solve the inverse 

dynamics problem 

using the Lagrange-

Euler method. Use 

solutions to 

determine torque for 

the manipulator. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Planning trajectories 

for serial dual-hinge 

manipulator 

types of joints, 

connections and  

manipulation robots 

principles of work 

Find a trajectory for 

two rotating joints. 

Graph the position, 

velocity, and 

acceleration. Find a 

common solution to 

the trajectory of 4-3-

4. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 

Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Modeling in 

robotics. MBot robot kit  

construction. 

Principles of robotics 

modeling 

Work with graphic 

programming, 

electronics, robotics 

based on Makeblock, 

ROBOBLOQ 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 
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QOOPERS, Ubtech 

Jimu 

 

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Control  of robot 

LED, buzzer signal 

Principles of LED 

control and buzzer 

operation 

Work with graphic 

programming, 

electronics, robotics 

based on Makeblock, 

ROBOBLOQ 

QOOPERS, Ubtech 

Jimu 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Control and 

application of ultrasonic 

sensor 

Principles of control of 

ultrasonic sensor of 

robots 

Work with graphic 

programming, 

electronics, robotics 

based on Makeblock, 

ROBOBLOQ 

QOOPERS, Ubtech 

Jimu 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 

Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Control and use the 

line tracking sensor  

Principles of control of 

the line tracking sensor 

of robots 

Work with graphic 

programming, 

electronics, robotics 

based on Makeblock, 

ROBOBLOQ 

QOOPERS, Ubtech 

Jimu 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Using mBlock to 

control the movement of 

the robot 

The principles of robot 

motion control  

Work with graphic 

programming, 

electronics, robotics 

based on Makeblock, 

ROBOBLOQ 

QOOPERS, Ubtech 

Jimu 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 
Самостійна 

робота 

Тема 1. Керування 

електродвигунами 

постійного і змінного 

струму 

Тема 2. Мікропроце

сорні пристрої 

Принципи керування 

роботами за 

допомогою 

мікропроцесорів. 

 

Проектувати та 

керувати робото 

технічними 

системами 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 
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управління в 

мехатронних системах 

Тема 3. Засоби 

розробки програмного 

забезпечення для 

мікропроцесорних 

керуючих пристроїв 

Тема 4. Будова та 

класифікація систем 

управління 

мехатронними 

пристроями 

Тема 5. Використан

ня ШТУЧНОГО інтелекту  

Тема 6. Проектуван

ня мехатронних 

пристроїв і систем 

 

Розділ 2 Інформаційні пристрої та системи в робототехніці 

 

Лекція 6 

Тема: Обробка 

зображення в системах 

комп'ютерного зору. 

Виявлення краю:  

знати: основні типи 
зображень та їх 
характеристики, 
алгоритми визначення 
країв у півтонових 
зображеннях 
 

вміти: оброблювати 

зображення у 

системах 

технічного зору в 

бінарних та 

півтонових 

зображеннях. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

Лекція 7 

Тема: Інформаційні 

пристрої та системи в 

робототехніці 

знати: загальну 
модель 
інформаційних 
моделей та їх 
характеристики  
 

вміти:давати 

класифікацію 

інформаційним 

системам що 

використовуються в 

робототехніці. 

 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

Лекція 8 
Тема: Нейронні мережі. 

Нечітка логіка 

знати: модель 
штучного нейрона та 
його функції 

вміти: 

реалізовувати 

логічні функції та 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 
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активації, типи 
нейронних мереж та 
їх навчання, 
принципи систем 
управління нечіткого 
виводу,алгоритм 
Мамдані  
 

проводити 

навчання нейронної 

мережі, 

реалізовувати 

систему нечіткого 

виводу та 

проводити її 

візуалізацію. 

Лекція 9 
Тема: Особливості 

програмування роботів 

Вимоги до мов 

програмування 

роботів  

Проблеми властиві 

мовам програмування 

роботів 

 

Програмувати 

роботів 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 
Практичне 

заняття 6 

Тема: Image processing in 

computer vision systems: 

edge detection 

Basic image types and 

binary image 

characteristics. Basic 

edge detection 

algorithms for 

grayscale images. 

Determine the 

geometric 

characteristics of 

binary images: Euler 

number, area, 

position and 

orientation. 

Implement the Sobel 

edge detection 

algorithm. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 
Практичне 

заняття 7 

Тема: PROLOG Logic 

Programming: Unification 

and Recursion 

The basic structure of 

Prolog: predicates, 

structures, and lists. 

Recursion and 

association procedures. 

Implement problem 

solving programs 

using PROLOG 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 
Практичне 

заняття 8 
Тема: Neural networks. 

Model of artificial 

neuron. Types of neural 

networks. Incremental 

and batch training 

modes of neural 

network. 

Perform logic 

functions and 

perform linear neural 

network training to 

identify linear 

function parameters. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
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Практичне 

заняття 9 

Тема: Fuzzy logic: 

Mamdani algorithm 

Principles of fuzzy 

logic, Mamdani 

algorithm. 

Create a system of 

fuzzy inferences for 

a given function. 

Visualize a fuzzy 

logic system. 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 
Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Programming mBot 

to avoid obstacles. 

Principles of motion 

control of robots to 

avoid obstacles. 

Work with graphic 

programming, 

electronics, robotics 

based on Makeblock, 

ROBOBLOQ 

QOOPERS, Ubtech 

Jimu 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 
Лабораторне 

заняття 7 

Тема: MBot programming 

for motion along the line 

with a sensor. 

Principles of motion 

control for line tracking 

robots. 

Work with graphic 

programming, 

electronics, robotics 

based on Makeblock, 

ROBOBLOQ 

QOOPERS, Ubtech 

Jimu 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 
Лабораторне 

заняття 8 

Тема: Control the robot 

with an infrared remote 

control 

The principles of robot 

control using the 

infrared remote control 

Work with graphic 

programming, 

electronics, robotics 

based on Makeblock, 

ROBOBLOQ 

QOOPERS, Ubtech 

Jimu 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 
Лабораторне 

заняття 9 

Тема: MBot management 

software in real time 

Principles of serial 

communication with a 

robot using an 

integrated development 

environment 

Work with graphic 

programming, 

electronics, robotics 

based on Makeblock, 

ROBOBLOQ 

QOOPERS, Ubtech 

Jimu 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

 
Самостійна 

робота 

Тема 1. Промислові 

робота. Будова та 

призначення 

Області використання 

роботів 

Пневматичні і 

Проектувати 

роботехнічнісистем

и 

http://dl.dut.edu.ua/

course/view.php?id

=613 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=6

13 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=613
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маніпуляторів. Станки з 

ЧПУ  

Тема 2. Пряма та 

обернена задача 

кінематики для 

промислових роботів 

Тема 3. Принципи 

програмного управління 

промисловими роботами 

Тема 4. Принципи 

побудови і 

функціонування 

робототехнічннх 

комплексів та ГНУЧКИХ 

автоматизованих 

виробництв  

Тема 5. Програмне 

забезпечення для 

проектування, 

моделювання та 

відлагодження 

робототехнічннх систем 

гідравлічні приводи в 

мехатронних 

системах 

 

Класифікувати 

системи на  основні 

характеристики 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

Українська, англійська (практичні та лабораторні заняття) 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Синтез робототехнічних систем в машинобудуванні: підруч. для студентів вищ. техн. навч. закл., які навчаються за спец. 015 «Проф. освіта. 

Машинобудування»: присвяч. 100-річчю Вєтрова Ю. О., ректора Київ. інж.-буд. ін-ту, зав. каф. буд. машин / Л. Є. Пелевін, К. І. Почка, 

О. М. Гаркавенко та ін. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2016. — 258 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 257 (16 назв). — ISBN 978-617-696-447-6 

2. Carne, Nick (March 8, 2019). "Researchers make a million tiny robots". Cosmos Magazine. Retrieved March 8, 2016. 

3. Бочаров С.Ю. Мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2006. - 163с. 

4. ESP8266 AT Instruction Set [Електронний pecypcj // Espressif Inc.. - 2016. - Режим доступу до ресурсу: 

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4a- esp8266_at_instruction_set_en.pdf. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9786176964476
https://cosmosmagazine.com/technology/researchers-make-a-million-tiny-robots
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cosmos_Magazine
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5. Офіційний сайт проекту' Arduino / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.arduino.cc/. 

6. Сайт курсу "Mechatronics" Масачусетського технологічного інституту / [Електронний ресурс]. - Режим доступу': 

http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-737-mechatronics- spring-1999/index.htm. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

Екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія № 225 Інтернет речей компанії Vodafone. 

Матеріально-технічне забезпечення: 1) Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 рік) –15 шт; 2) Комп'ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 шт. 

3) Роботи -5 шт.;  

4) Дрон – 1 шт.;  

5) Комплекти з робототехніки: універсальний контролер Raspberry Pi 3 Model-5шт.; камера 8Мп для Raspberry Pi V2 Sony від  Waveshare-5шт.; 3,5 

“480×320 TFT сенсорний дисплей для Raspberry Pi від Elecrow-2шт.; модуль датчика звуку Waveshare-5шт.; Ємнісний датчик вологості грунту-

5шт.; датчик рівня рідини-5 шт.;  датчик кольору TCS230-5шт.; датчик датчика газу  MQ-5-5шт.; датчик датчика холу  SS49E-5 шт.; датчик 

перешкоди (модуль YL-63)-5шт.; датчик ультрафіолету GUVA-S-12SD-5шт.; ІЧ датчик  руху для Arduino HC-SR501-15шт.; карта пам’яті microSD 

SanDisk 32 GB A1 Class 10 +adapter-5 шт. 

Програмне забезпечення: 

mBlock 5; Freeware license; https://www.mblock.cc/en-us/download/, Cisco Packet tracer Freeware license; https://www.netacad.com/ru/courses/packet-

tracer ,Matlab,  Free 30-Day Trial, https://www.mathworks.com/campaigns/products/trials.html?prodcode=ML 

 

http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-737-mechatronics-spring-1999/index.htm
https://www.mblock.cc/en-us/download/

