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Програма навчальної дисципліни 

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

Необхідність вивчення навчальної дисципліни: 

Необхідність вивчення дисципліни обумовлена широким розповсюдженням різного роду 

наукових досліджень у багатьох галузях науки і техніки: в авіа- та ракетобудуванні, у медичній 

техніці, в автоматизованих приладових системах управління. 

У дисципліні вивчаються сучасні методи розробки та дослідження теорії і принципів 

побудови автоматизованих прецизійних електромеханічних систем та технологій (ПЕСТ), розробки 

та дослідження математичних моделей ПЕСТ, дослідження статичних, інструментальних, 

динамічних та систематичних похибок у разі випадкових та гармонійних  вібрацій основи, методи 

боротьби с завадами (фундаментальними шумами), методи фільтрації шумів. 

Метою дисципліни є набуття студентом знань та умінь в області прецизійних електромеханічних 

систем та технологій. 

Предметом дисципліни є дослідження у галузі прецизійних електромеханічних систем та 

технологій. 

Програмні результати навчання: 

Компетентності: 

- здатність здійснення безпечної діяльності у галузі ПЕСТ; 

- здатність обґрунтовувати вибір засобів наукових досліджень ЧЕ ПЕСТ; 

- здатність проектувати, виробляти, випробувати, встановлювати та експлуатувати 

інформаційне обладнання ПЕСТ; 

- здатність проектувати елементну базу ПЕСТ; 

- проводити наукові дослідження у галузі ПЕСТ.   



ЗНАННЯ: 

- знати суть процесів у галузі ПЕСТ; 

- виконувати  всі  необхідні  розрахунки  при  впровадженні  наукових досліджень у галузі 

ПЕСТ; 

- самостійно приймати рішення, обирати критерії і методи оптимізації і оптимізувати 

параметри при впровадженні наукових досліджень у галузі ПЕСТ; 

- користуватися сучасним математичним апаратом та ЕОМ при рішенні інженерних задач 

експериментальних методів у ПЕСТ; 

УМІННЯ: 

- вміти застосовувати сучасний програмний інструментарій для розроблення і дослідження 

ПЕСТ, професійно володіти спеціальними програмними засобами; 

- використовувати сучасну обчислювальну техніку при впровадженні експериментальних 

методів наукових досліджень в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій; 

- проводити наукові дослідження у галузі ПЕСТ; 

- виконувати  всі  необхідні  розрахунки  при  впровадженні  наукових досліджень у галузі 

ПЕСТ; 

- самостійно приймати рішення, обирати критерії і методи оптимізації і оптимізувати 

параметри при впровадженні наукових досліджень у галузі ПЕСТ; 

- користуватися сучасним математичним апаратом та ЕОМ при рішенні інженерних задач 

експериментальних методів у ПЕСТ; 

- вміти проводити натурні експериментальні дослідження, по визначенню параметрів ПЕСТ. 

НАВИЧКИ: 

- володіти сучасним математичним апаратом та ЕОМ при рішенні складних інженерно-технічних 

задач у галузі ПЕСТ, 

- здійснювати необхідні розрахунки при дослідженні і проектуванні перетворювачів ПЕСТ, 

- самостійно приймати рішення, обирати критерії і методи оптимізації і оптимізувати параметри 

ЧЕ ПЕСТ.  

ДОСВІД: 

- проводити наукові дослідження у галузі ПЕСТ, 

- використовувати методи проведення наукових досліджень ПЕСТ, методики обрання 

відповідних ЧЕ ПЕСТ і математичної обробки отриманих даних на ЕОМ, 

- використовувати математичні методи рішення задач зі спеціальності, прийомів самостійної 

роботи для освоєння матеріалів лекцій і вивчення технічної літератури. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ В СТАНДАРТНИХ ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЯХ  

Використовувати ЧЕ ПЕСТ в стандартних виробничих умовах. 

 

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

навчання за відповідною освітньою програмою) 

- курс базується на знанні студентами таких вивчених ними дисциплін: Сучасна теорія 

управління, Математичне моделювання процесів і систем, Надійність і діагностика приладів і 

систем, Цифрова обробка сигналів та зображень, Наукова робота за темою магістерської дисертації - 

1. Основи наукових досліджень; 

- у свою чергу, курс є базовим для вивчення таких дисциплін: Наукова робота за темою 

магістерської дисертації - 2. Науково-дослідна робота, Робота над магістерською дисертацією. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. ТЕОРІЯ І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕСТ 

Розділ 2. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕСТ 

Розділ 3. МОЖЛИВІСТЬ ПОБУДОВИ ПЕСТ 

Розділ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЗБУРЕНЬ НА РОБОТУ ЧЕ ПЕСТ 

Розділ 5. ФІЛЬТРАЦІЯ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ ЧЕ ПЕСТ 

Розділ 6. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕСТ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧЕ 

Розділ 7. НОВІ ТИПИ ЧЕ ПЕСТ 



 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1. Безвесільна О.М. Прецизійний приладовий комплекс та його чутливі елементи. Наукові 

основи, проблеми та перспективи: монографія / Безвесільна О.М. − Київ: ДП НВЦ 

«Пріоритети», 2019. − 451 с. 

2. Безвесільна О.М. Гравіметри та їх виставка: монографія / Безвесільна О.М., Остапчук А.А., 

Ткаченко С.С. − Житомир, ЖДТУ, 2010. − 303 с. 

3. Безвесільна О.М. Наукові дослідження в галузі автоматизації та компютерно-інтегрованих 

технологій: Підручник. З грифом МОНУ. / Безвесільна О.М., Тимчик Г.С.  – Київ, КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2018. – 592 с. 

 

Додаткова література: 

1.Безвесільна О.М., Войцицький А.П., Єльнікова Т.О. Киричук Ю.В. “Засоби вимірювання 
екологічних параметрів” Підручник. З грифом МОНУ. – Житомир: ЖДТУ, 2009.-503с. 
2.Безвесільна О.М., Ларін В.Ю., Чичикало Н.І., Федоров Є.Є., Добржанський О.О.  
Перетворюючі пристрої приладів. Технологічні вимірювання та прилади/ Підручник. З грифом 
МОНУ - Житомир: ЖДТУ, 2011 – 450 с. 
3.Безвесилъная Е.Н. Контрольные задания и методические указания по курсу «Преобразующие 
устройства приборов» для студентов-заочников специальности 0531. -К.: ЛФОП, КПИ, 1983. -
60 с. 
4.Безвесильная Е.Н. Методические указания по курсу «Преобразующие устройства приборов». 
Тема «Потенциометрические преобразователи». - К.: ЛФОП, КПИ, 1982. –57 с. 
5.Безвесильная Е.Н. Методические указания по курсу «Преобразующие устройства приборов». 
Тема «Тензометрические преобразователи». –К.: ЛФОП, КПИ, 1983. - 39 с. 
6.Безвесильная Е.Н. Методические указания по курсу «Преобразующие устройства приборов». 
Тема «Оптико-электронные преобразователи». -К.: ЛФОП, КПИ, 1985. -66 с. 
7.Безвесильная Е.Н. Методические указания к лабораторным работам по курсу 
«Преобразующие устройства приборов». –К.: ЛФОП, КПИ, 1984.-60 с. 
8.Безвесільна О.М. Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Перетворюючі 
пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. –704 с. 
9. Безвесільна О.М. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем (Технічні 
засоби автоматизації): Підручник. – Київ, 2019.-809с.  
10.Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. Технологічні вимірювання та прилади. 
Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: 
ЖДТУ, 2006. –560 с 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Основні форми навчання – лекції, практичні і лабораторні 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). 

 
Лекції 

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). 

 



Дидактичне забезпечення лекцій та перелік тем 

Підготовлено плакати у паперовому вигляді та комп’ютерні презентації матеріалів до кожної 

лекції. 

Розділ 1. ТЕОРІЯ І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЕСТ 

Лекція 1.  

Тема 1.1. Вступ. Мета і задачі дисципліни. Характеристика динамічних збурень, що впливають на 

ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 118-123. 

Тема 1.2. Рівняння складових питомої сили у загальному випадку  руху основи відносно Землі. 

Література: [1], с. 124-129. 

Лекція 2.  

Тема 1.3. Рівняння руху. Функціональна схема ПЕСТ. 

Література: [1], с. 130-133. 

Лекція 3.  

Тема 1.4. Аналіз методичних похибок ПЕСТ у разі довільного руху основи. Точністні вимоги до 

основних елементів системи ПЕСТ. 

Література: [1], с. 134-149. 

Лекція 4.  

Тема 1.5. Обладнання ПЕСТ для прецизійних вимірювань. 

Література: [1], с. 149-152. 

Тема 1.6. ПЕСТ з одногіроскопним ЧЕ. 

Література: [1], с. 151-156. 

Розділ 2. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕСТ 

Лекція 5.  

Тема 2.1. Рівняння руху і блок-схема системи стабілізації ПЕСТ. 

Література: [1], с. 166-168. 

Тема 2.2. Рівняння руху і блок-схема системи навігації ПЕСТ. 

Література: [1], с. 168-170. 

Тема 2.3. Рівняння руху і блок-схема ПЕСТ для вимірювання гравітаційних аномалій. 

Література: [1], с. 170-172, 176. 

Розділ 3. МОЖЛИВІСТЬ ПОБУДОВИ ПЕСТ 

Лекція 6.  

Тема 3.1. Засоби визначення навігаційних параметрів на РО. 

Література: [1], с. 177-181. 

Лекція 7.  

Тема 3.2. Засоби визначення навігаційних параметрів під час авіаційних гравіметричних 

вимірювань. 

Література: [1], с. 181-186. 

Лекція 8.  

Тема 3.3. Гіроскопічні прилади вимірювання широти. 

Література: [1], с. 186-191. 

Лекція 9.  

Тема 3.4. Засоби вимірювання курсу. 

Література: [1], с. 191-194. 

Тема 3.5. Засоби вимірювання висоти. 

Література: [1], с. 194-204. 

Розділ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЗБУРЕНЬ НА РОБОТУ ЧЕ ПЕСТ 

Лекція 10.  

Тема 4.1. Перетворення вигляду рівнянь руху ЧЕ для моделювання на ЦОМ. 

Література: [1], с. 283-284. 

Тема 4.2. Алгоритм розв'язання на ЦОМ диференціального рівняння руху ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 284-286. 

Тема 4.3. Аналіз результатів цифрового моделювання рівнянь руху ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 286-294. 

Розділ 5. ФІЛЬТРАЦІЯ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ ЧЕ ПЕСТ 



Лекція 11.  

Тема 5.1. Визначення проблеми фільтрації. 

Література: [1], с. 295-297. 

Тема 5.2. Випадок фільтрації, коли вихідний сигнал ЧЕ складається з аномалій прискорення сили 

тяжіння і залишкових неточностей визначення вертикального прискорення. 

Література: [1], с. 297-303. 

Лекція 12.  

Тема 5.3. Випадок фільтрації, коли вихідний сигнал ЧЕ складається з аномалії прискорення сили 

тяжіння і вертикального прискорення. 

Література: [1], с. 304-307. 

Лекція 13.  

Тема 5.4. Синтез фільтра. 

Література: [1], с. 314-320. 

Тема 5.5. Можливість уникнення фільтрації вихідного сигналу ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 320-323. 

Розділ 6. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕСТ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧЕ 

Лекція 14.  

Тема 6.1. Основне робоче рівняння руху ПЕСТ. 

Література: [1], с. 372-378. 

Тема 6.2. Вибір знаку у робочому рівнянні. 

Література: [1], с. 378-379. 

Лекція 15.  

Тема 6.3. Модифікація й особливості гіроскопічного ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 379-385. 

Тема 6.4. Усереднення даних про аномалії прискорення сили ваги. 

Література: [1], с. 385-387. 

Лекція 16.  

Тема 6.5. Визначення передаточного коефіцієнта ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 387-391. 

Тема 6.6. Компоненти ПЕСТ. Організація авіаційних гравіметричних вимірювань. 

Література: [1], с. 391-392. 

Розділ 7. НОВІ ТИПИ ЧЕ ПЕСТ 

Лекція 17.  

Тема 7.1. П’єзоелектричний ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 408-412. 

Тема 7.2. Струнний ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 412-419. 

Тема 7.3. Ємнісний МЕМС ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 419-428. 

Лекція 18.  

Тема 7.4. Засоби високоточної виставки кутів ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [2], с. 279-290. 

 

 

Практичні заняття 

 

Практичне заняття 1.  

Надати характеристику динамічних збурень, що впливають на ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 118-123. 

Отримати рівняння складових питомої сили у загальному випадку  руху основи відносно Землі. 

Література: [1], с. 124-129. 

Практичне заняття 2.  

Надати узагальнену функціональну схему ПЕСТ. 

Література: [1], с. 130-133. 

Практичне заняття 3.  



Проаналізувати методичні похибки ПЕСТ у разі довільного руху основи. Сформулювати точністні 

вимоги до основних елементів системи ПЕСТ. 

Література: [1], с. 134-149. 

Практичне заняття 4.  

Дати характеристику обладнанню ПЕСТ для прецизійних вимірювань. 

Література: [1], с. 149-152. 

Практичне заняття 5.  

Надати рівняння руху і блок-схему системи стабілізації, навігації ПЕСТ. 

Література: [1], с. 166-168. 

Практичне заняття 6.  

Ознайомлення із засобами визначення навігаційних параметрів на РО. 

Література: [1], с. 177-181. 

Практичне заняття 7.  

Ознайомлення із засобами визначення навігаційних параметрів під час авіаційних гравіметричних 

вимірювань. 

Література: [1], с. 181-186. 

Практичне заняття 8.  

Ознайомлення із гіроскопічними приладами вимірювання широти. 

Література: [1], с. 186-191. 

Практичне заняття 9.  

Ознайомлення із засобами вимірювання курсу, висоти. 

Література: [1], с. 191-204. 

Практичне заняття 10.  

Перетворення вигляду рівнянь руху ЧЕ для моделювання на ЦОМ. 

Література: [1], с. 283-284. 

Алгоритм розв'язання на ЦОМ диференціального рівняння руху ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 284-286. 

Аналіз результатів цифрового моделювання рівнянь руху ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 286-294. 

Практичне заняття 11.  

Аналіз випадку фільтрації, коли вихідний сигнал ЧЕ складається з аномалій прискорення сили 

тяжіння і залишкових неточностей визначення вертикального прискорення. 

Література: [1], с. 297-303. 

Практичне заняття 12.  

Аналіз випадку фільтрації, коли вихідний сигнал ЧЕ складається з аномалії прискорення сили 

тяжіння і вертикального прискорення. 

Література: [1], с. 304-307. 

Практичне заняття 13.  

Синтез фільтра. 

Література: [1], с. 314-320. 

Можливість уникнення фільтрації вихідного сигналу ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 320-323. 

Практичне заняття 14.  

Основне робоче рівняння руху ПЕСТ. 

Література: [1], с. 372-378. 

Вибір знаку у робочому рівнянні. 

Література: [1], с. 378-379. 

Практичне заняття 15.  

Модифікація й особливості гіроскопічного ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 379-385. 

Усереднення даних про аномалії прискорення сили ваги. 

Література: [1], с. 385-387. 

Практичне заняття 16.  

Визначення передаточного коефіцієнта ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 387-391. 



Компоненти ПЕСТ. Організація авіаційних гравіметричних вимірювань. 

Література: [1], с. 391-392. 

Практичне заняття 17.  

Ознайомлення із конструкцією п’єзоелектричного ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 408-412. 

Ознайомлення із конструкцією струнного ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 412-419. 

Ознайомлення із конструкцією ємнісного МЕМС ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 419-428. 

Практичне заняття 18.  

Ознайомлення із конструкцією засобів високоточної виставки кутів ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [2], с. 279-290. 

5. Контрольні роботи 

РНП Передбачено виконання модульної контрольної роботи (МКР). МКР поділена на 2 

частини і проводиться на практичних заняттях тривалістю 1 год на 7 і 14 тижнях. 

Перелік питань на МКР – перелік контрольних питань до розділів.  

 

5. Самостійна робота студента  

У наведених вище таблицях для лекційних, практичних, лабораторних занять вказано, якими 

літературними джерелами слід користуватись для виконання завдань самостійної роботи студента 

(СРС). 

№ 

з/п 

Назви робіт, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість 

годин СРС 

1 Опрацювання матеріалу лекційних занять 21 

2 Виконання завдань практичних занять 21 

4 Підготовка до виконання МКР 6 

5 Підготовка до екзамену 30 

 Всього 78 

 

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 - 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 перескладання 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 АСНК. 

Загальні рекомендації 

• правила відвідування занять (як лекцій, так і практичних та лабораторних): відвідування 

всіх видів занять є обов’язковим. У випадку хвороби студента, - необхідно довідку від 

лікаря показати викладачу; 

• правила поведінки на заняттях: необхідно проявляти активність; по узгодженню з 

викладачем, готувати короткі доповіді чи тексти; необхідно відключати телефони, можна 

використовувати засоби зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску викладача чи в 

інтернеті); 

• правила захисту лабораторних робіт (ЛР): студентам необхідно готувати протоколи ЛР по 

зразкам ЛР, які є в лабораторії 170-а 1 корпусу. Підготувати відповіді на контрольні 

питання, які є у зразках протоколів до ЛР. Прочитати та засвоїти відповідний розділ по 

базовому підручнику [34]. Здати викладачу протокол ЛР та відповісти на всі питання 

викладача; 

• правила захисту індивідуальних завдань: необхідно захищати індивідуальні завдання по 

узгодженим з викладачем вимогам індивідуально кожному студенту; 

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів:  заохочувальні та штрафні бали 

визначаються згідно вимогам деканату ПБФ; 

• політика дедлайнів та перескладань визначається вимогами деканату ПБФ та вимогами КПІ 

ім. Ігоря Сікорського; 

• співпраця студентів у розв’язанні проблемних завдань дозволена, але відповіді кожний 

студент захищає самостійно. Взаємодія студентів під час іспиту категорично забороняється 

і будь-яка така діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності згідно 

принципів університету щодо академічної доброчесності. 

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


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

Система рейтингових балів. Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за: 

1) виконанні вправ на практичних заняттях; 

2) виконання модульної  контрольної роботи; 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 

 1. Виконання вправ на практичних заняттях: 

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів дорівнює 2 бали * 18 комп’ютерних практикумів  = 

36 бали. 

Завдання виконано повністю – 2 балів. 

Завдання виконано неповністю  – 1-1,9  балів. 

Завдання не виконано або виконано не правильно – 0-0,9 бали. 

 2. Модульна контрольна робота. 

Ваговий бал – 7. Максимальна кількість балів: 7 балів * 2 частини = 14 балів. 

Питання розкритті повністю – 7 балів. 

Недостатня відповідь – 5-6,9 балів. 

Неповна відповідь – 3 – 4,9 бали. 

Відповідь не вірна або відсутня – 0-2,9 балів. 

 4.Розрахунок шкали (Rc) рейтингу: 

сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 36+14=50 балів. 

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 0,5 від RD: 

RЕ =0,5хRD = 0,5 х 100 балів = 50 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає: 

 RD = RС + RЕ = 50+50 = 100 балів. 

 Умови позитивної проміжної атестації 

 Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент повинен 

набрати не менше ніж 9 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» студент має отримати 18 балів). 

 Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент 

матиме не менше ніж 16 балів (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» студент має отримати 32 бали). 

 Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання всіх завдань на практичних заняттях, 

відпрацювання та захист всіх лабораторних робіт, написання МКР на 7 балів, а також стартовий 

рейтинг (rC) не менше 50 % від RС, тобто 25 балів. 

 Екзаменаційну роботу всі студенти пишуть обов’язково. 

На екзамені студенти відповідають на три теоретичні питання. Перше і друге теоретичні 

питання оцінюються у 15 балів кожне, а третє - 20 балів. 

Система оцінювання 1-2 теоретичних питань: 

Теоретичне питання розкрито повністю – 15 балів. 

Теоретичне питання розкрито не повністю – 10 - 14 балів. 

Теоретичне питання розкрито не достатньо – 5 - 9 балів. 

Відповідь недостатня або невірна – 0 - 4 бали. 

Система оцінювання 3-го теоретичного питання: 

Теоретичне питання розкрито повністю – 20 балів. 

Теоретичне питання розкрито не повністю – 15 - 19 балів. 

Теоретичне питання розкрито не достатньо – 10 - 14 балів. 

Відповідь недостатня або невірна – 0 - 9 балів. 

6. Заохочувальні бали за виконання додаткових завдань із кредитного модулю – «+» від 1 

до 3 заохочувальних 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 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• перелік питань, які виносяться на семестровий контроль (наприклад, як додаток до 

силабусу) визначено наприкінці кожного розділу базового підручника [1] по відповідним 

темам, а також –є  перелік контрольних питань у базовому підручнику [1]  ; 

• можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за 

відповідною тематикою буде визначатись по мірі необхідності; 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено д.т.н., професор Безвесільна Олена Миколаївна    

Ухвалено кафедрою приладобудування (протокол № 12 від 11.06.2021) 

Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету1 (протокол № 6/21 від 17.06.2021 року) 

 

 
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 


