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1. Оқытушы туралы мәліметтер: 

Ассоциялық профессор 

(Лекциялық дәрістер мен зертханалық жұмыстар) 

Ешмухаметов Азамат Нурланович 

Офис сағаттары (сенбі 10
00

-11
00 

ИМС207) 

yeshmukhametov.coba@gmail.com 

 

  

 

2.Курстың мақсаты: Пәннің мақсаты биоморфты және антропоморфты роботтарды, 

манипуляторларың және роботтандырылған технологиялық кешендерін жобалауының 

негізгі кезеңдері қарастырылады. Талап етілетін шарттар бойынша таңдалынған 

манипулятордың кинематикалық құрылымы үшін жобалық есептеулерінің негізгі 

түрлері: кинематикалық, күштік, дәлдік, қаттылық есептеулерін жүргізуді үйретеді. 

 

3. Курстың қысқаша мазмұны: Негізгі мәселе студенттерді роботталынған 

технологиялық кешендерін, өнеркәсіптік манипуляторлары мен роботтарды жобалуының 

негізгі кезеңдерімен және оларды орындауымен таныстыру боп табылады. 

Пəнді оқуында студент міндетті: Білуі тиіс: 

роботтардын жобалау принциптерін, олардың параметрлері мен техникалық талаптарын; 

роботтардың кинематикалық, күштік, дәлдік есептеулерін және өнеркәсіптік 

роботтарының сұлба қаттылығын есептеуін; 

 

4.Пререквизиттер: Студенттердің «Биоморфты және антропоморфты робототехника» 

курсын түсініп, меңгерулері үшін келесі пәндер бойынша  білімдері болуы қажет: 

Математика, Физика, Сызба геометрия және инженерлік графика, Қолданбалы механика, 

Электротехника, Электроника негіздері, Орындаушы жетектер, Автоматика негіздері, 

Мехатроника және робототехника негіздері. 

 

5.Постреквизиттер: «Роботтарды жобалау» пәні келесі пәндердің негізі болып табылады: 

5В071600- Аспап жасау мамандықтары бойынша жалпы инженерлік және арнайы курстар 

және диплом жобасын орындау негізі боп табылады. 

6.Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі әдебиеттер Қосымша әдебиеттер 

1. Peter Mckinnen. Robotics and everything 

you need to know. CreateSpace Independent 

Publishing Platform. 

7.Промышленная робототехника /Под ред. 

Я.А.Шифрина. – М.:  1982. – 415 с. 

2. M. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, 

Robot modelling and control, Wiley press. 

8.Механика промышленных роботов: 

Учеб. пособие для втузов: В 3-х кн./Под 

ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. Кн.1: 

Кинематика и динамика /Е.И. Воробьев и 

др. –М.: Высш.шк., 1988.-304 с. 

3.  Richard M. Murray, Zexiang Li,Shankar 

Sastry,Li Zexiang, A mathematical introduction 

to robotic manipulation. CRC press.  

9.Проектирование и разработка 

промышленных роботов /С.С.Аншин, 

А.В.Бабич, А.Г.Баранов и др.; Под общ. 

https://www.goodreads.com/author/show/205881.Richard_M_Murray
https://www.goodreads.com/author/show/205879.Zexiang_Li
https://www.goodreads.com/author/show/408123.Shankar_Sastry
https://www.goodreads.com/author/show/408123.Shankar_Sastry
https://www.goodreads.com/author/show/3982233.Li_Zexiang
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 ред. Я.А.Шифрина, П.Н.Белянина. – М.: 

Машиностроение, 1989. – 272 с. 

4. A. J. Kurdila, P. Ben-Tzvi, Dynamics and 

control of robotic systems. Wiley press. 

10.Механика промышленных роботов: 

Учеб. пособие для втузов: В 3-х кн./Под 

ред. К.В.Фролова, Е.И.Воробьева. Кн.2: 

Расчет и проектирование механизмов /Е.И. 

Воробьев и др. –М.: Высш.шк., 1988.-367 

с. 

5.Ussama Khatib, Handbook of 

robotics. Springer press. Second 

edition 

11.Спыну Г. А. Промышленные роботы. 

Конструирование и применение: Учеб. 

пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: 

Выща шк., 1991. - 311 с. 

6. J.J. Craig, Introduction to robotics, 

mechanics and control. Pearson education, 

Third edition. 

12.Промышленные роботы в 

машиностроении: Альбом схем и 

чертежей: Учеб. пособие для 

технических вузов / Ю.М.Соломенцев, 

К.П.Жуков, Ю.А.Павлов и др.; Под общ. 

ред. Ю.М.Соломенцева. – М.: 

Машиностроение, 1986. – 140 с. 

 

7.Күнтізбелік-тақырыптық жоспары:  

А
п

т
а
л

а
р

 

Дәріс 

тақырыптары 

Зертханалық 

жұмыстардың 

тақырыптары 

Әдебиетке 

сілтемелер 
Тапсырма 

Тапсы

ру 

мерзімі 

1 Кіріспе. биоморфты 

және антропоморфты 

робототехника 

негіздері 

 [1-5]   

2 Роботтардың 

механикалық 

компоненттері мен 

механизмдердің 

еркіндік дәрежесін 

есептеу  

Робот механизмдерінің 

еркіндік дәрежесін 

анықтау 

 

[1-6] Робот 

механизмдерінің 

еркіндік 

дәрежесін 

анықтау 

 

4 

3 Жазықтықтағы 

роботтардың тура 

кинематикасы 

    

4 Жазықтықтағы 

роботтардың кері 

кинематикасы 

Жазықтықтағы 

роботтардың тура 

және кері 

кинематикасын 

есептеу 

[3,7] Жазықтықтағы 

роботтардың 

тура және кері 

кинематикасын 

есептеу 

6 

5 Негізгі координата 

жүйелері 

    

6 Кеңістіктегі 

роботтардың тура 

кинематикасы 

    

7 Кеңістіктегі 

роботтардың кері 
Кеңістіктегі 

роботтардың тура және 

[9,5] Кеңістіктегі 

роботтардың 
8 
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кинематикасы кері кинематикасын 

есептеу 

тура және кері 

кинематикасын 

есептеу 
8 Роботтардың 

кинетикасы 

1-аралық (Midterm) аттестация  Мульти

вариант

тық 

тест 
9 Биоморфты 

роботтардың сүлбесі 

мен кинематикасы 

    

10 Биоморфты 

роботтардың 

құрылысын жобалау  

Solidworks 

программасында 

биоморфты 

роботтардың 

құрылысын жобалау 

[9] [5] Биоморфты 

роботтардың 

құрылысын 

жобалау 

12 

11 Антропоморфты 

роботтардың 

кинематикасы 

    

12 Антропоморфты 

роботтардың 

құрылысын жобалау 

Solidworks 

программасында 

антропоморфты 

роботтардың 

құрылысын жобалау 

[2] Антропоморфты

роботтардың 

құрылысын 

жобалау 

14 

13 Роботтарды басқару 

технологиясы 

    

14 Роботтардың CAD 

симуляциясы 

Роботтардың 

симуляциясы 

[3] Роботтардың 

симуляциясы 

15 

15 2-соңғы (Endterm) аттестация  Мульти

вариант

тық тест 

 Соңғы емтихан  Жазбаш

а 

емтихан 

 

8. Сабақтарды орындаудың тапсырмалары мен қысқаша әдістемелік нұсқасы: 

 Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ): СӨЖ-ді оқытушының берілген тапсырмалары 

мен сұрақтарына сәйкес студенттер орындайды 

1. Өнеркәсіптік роботтар жобалауының агрегат-модульді принципі. 

2. Роботтардың түрлері мен классификациясы. 

3. Роботтардың механикалық және электрондық құрылымдары. 

4. Роботталынған кешендердің қосымша жабдықтары. 

5. Өнеркәсіптік роботтардың түрлері және олардың қолданыстары. 

6. Өнеркәсіптік роботтар жетектерінің механизмдерін таңдау. 

7. Биоморфты роботтарда қолданылатын сенсорлар. 

8. Антропоморфты роботтарда қолданылатын сенсорлар. 

9. Денавит-Хартенберг конвенциясы және параметрлері. 

  (СОӨЖ) оқытушының жетекшілігімен орындалатын жұмыс: (СОӨЖ) өткен 

тақырыптар бойынша тапсырмаларды оқытушының жетекшілік етуімен өз бетінше 

орындайды 

1. Биоморфты роботтардың құрылғыларын Solidworks бағдарламасында жасау және 

жинау. 

2. Антропоморфты роботтардың құрылғыларын Solidworks бағдарламасында жасау 

және жинау. 

3. Роботтардың басқару түрлері мен алгоритмдері. 
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4. Роботтардың кинематикасын симуляция жасау.  

 Зертханалық жұмыстар: Зертханалық жұмыстар күнтізбелі-тематикалық  

жоспармен келтірілген, кестемен сәйкес орындалады. Зертханалық тапсырмалар нақты 

мәселелерді шешу бағдарламаларын әзірлеу және құрастыру болып табылады. 

Тапсырмалар сайттың порталында ұсынылады. Тапсырмаларды орындау тиісті түрде 

ресімделеді және ...  Жұмыстардың уақытылы орындалуы мен тапсырылғаны ескеріледі. 

АБ 1-Мультивариантный тест № 1 тест түрінде (оқудың алғашқы 7 аптасында өткен 

барлық материал бойынша) 

АБ 2-Мультивариантный тест №2 тест түрінде (оқу курсы бойынша өткен барлық 

материал бойынша) 

 Емтихан: Қорытынды емтихан курстың барлық материалдарын қамтиды және  

қорытады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі және тапсырмалардың әртүрлі түрлерін 

қамтиды: өткен дәрістік материалды қамтитын жазбаша сұрақтар, нақты есептің 

практикалық шешімі. Емтихан ұзақтығы 2 академиялық сағат. Егер ол төмен болса, 

бағаны көтеру үшін емтиханға қосымша тапсырмалар берілмейді. 

 

9.Жұмыстарды бағалау өлшеуі (критерий): 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Бағаның сандық 

эквиваленті 

 

Бағалау өлшемі 

А 95 – 100 

"Өте жақсы" – оқу материалын жан-жақты, жүйелі және 

терең білуді, бағдарламада көзделген практикалық 

тапсырмаларды еркін орындай білуді, негізгі әдебиетті 

меңгерген және бағдарламада ұсынылған қосымша 

әдебиетпен таныс білім алушы лайық. 

A - 90 – 94 

"Өте жақсы" – оқу материалының жан-жақты, жүйелі 

және терең білімін, бағдарламада көзделген практикалық 

тапсырмаларды еркін орындай білуін, негізгі әдебиетті 

меңгерген, алайда бағдарламада ұсынылған қосымша 

әдебиеттермен таныс емес білім алушы лайық. 

В + 85 – 89 

"Жақсы" - пән бойынша жүйелі білім сипатын көрсеткен 

және одан әрі оқу жұмысы мен кәсіби қызметі барысында 

оларды өз бетімен толықтыру мен жаңартуға қабілетті 

білім алушыларға қойылады. 

В 80 – 84 

"Жақсы" – пән бойынша білімнің жүйелі сипатын 

көрсеткен, бірақ одан әрі оқу жұмысы мен кәсіби қызметі 

барысында оларды өз бетімен толықтыру мен жаңартуға 

қабілетсіз білім алушыларға қойылады. 

В - 75 – 79 

"Жақсы" – пән бойынша жүйелі білім сипаты жоқ, әрі 

қарай оқу барысында оларды өз бетімен толықтыру мен 

жаңартуға қабілетсіз білім алушыларға қойылады. 

С + 70 – 74 

"Қанағаттанарлық" - тапсырмаларды орындау кезінде 

қателікке жол берген, бірақ оқытушының басшылығымен 

оларды жою үшін қажетті білімі бар білім алушыларға 

қойылады. 

С 65 – 69 

"Қанағаттанарлық" - тапсырмаларды орындау кезінде 

қателікке жол берген, бірақ оқытушының басшылығымен 

оларды жою үшін мүмкін болатын білімі бар білім 

алушыларға қойылады. 
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С - 60 – 64 

"Қанағаттанарлық" - тапсырмаларды орындау кезінде 

қателікке жол берген, оларды жою үшін қажетті білімі 

жоқ білім алушыларға қойылады. 

D + 55 – 59 

"Қанағаттанарлық" - тапсырмаларды орындау кезінде 

елеулі қателіктерге жол берген, оларды жою үшін қажетті 

білімі жоқ білім алушыларға қойылады. 

D 50 – 54 

"Қанағаттанарлық" - тапсырмаларды орындау кезінде 

принципті қателіктер жіберген, оларды жою үшін қажетті 

білімі жоқ білім алушыларға қойылады. 

F 0 – 49 

"Қанағаттанарлықсыз" - тиісті пән бойынша қосымша 

сабақтарынсыз білім беру мекемесін бітіргеннен кейін 

оқуды жалғастыра алмайтын немесе кәсіптік қызметке 

кірісе алмайтын( білім алушыларға қойылады. 

 

10. Жұмыстарды кеш тапсырудың саясаты: 

Зертханалық/практикалық СӨЖ, СОӨЖ жұмыстардың түрлерін толық жүзеге асыра 

отырып,  уақтылы қорғау. Уақытында жасаған жұмысы үшін 10% ең жоғары балл 

көзделген.  

11. Сабақтарда қатысудың саясаты: 

Студент сабақтан кешікпеуі және сабақты жібермеуі, ұқыпты және міндетті болуы 

керек.Студент дәріс, практикалық және зертханалық сабақтарға дайындалып келуі тиіс. 

Егер, Сіз белгілі себептермен аралық бақылау кезеңін өткізіп алсаңыз, онда сіз емтиханға 

дейін оқытушыға ескертуге міндеттісіз. Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі тиіс. 

 

12.Этика және академиялық мінез-құлықтың саясатты:  

Пән бойынша оқыту шеңберінде корупциялық көріністердің қандай да болсын түрі 

болмауы тиіс. Осындай іс-әрекеттерді ұйымдастырушы (оқытушы, студенттер немесе 

олардың тапсырмасы бойынша үшінші тұлғалар) ҚР заңдарын бұзған үшін 

жауапкершілікке тартылады. 

Толерантты болыңыз және басқаның пікірін құрметтей біліңіз. Қарсылықты 

тұжырымдалған түрінде жасаңыз. Плагиат және әділетсіз жұмысқа жол берiлмейдi. Өзге 

студент үшін емтихан тапсыруға және бір-бірінен көшіруге жол берілмейді. Студенттің 

кез келген теріс  ақпараты болған жағдайда «F» бағасын алады. 

           Қосымша: өзіндік жұмыстарды орындау, оларды тапсыру және қорғау бойынша 

кеңес алу үшін, сондай-ақ өткен материал бойынша қосымша ақпарат алу үшін және 

оқылатын курс бойынша туындаған барлық сұрақтар бойынша оқытушыға оның офисінде 

немесе электрондық байланыс құралдары арқылы тәулік бойы хабарласыңыздар. 
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