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Програма навчальної дисципліни 

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

 

Навчальна дисципліна «Комп'ютерне моделювання процесів і систем» орієнтована на 

здобуття практичних навичок використання середовища LabVIEW під час створення 

автоматизованих систем неруйнівного контролю. Основний акцент, як і у разі вивчення більшості 

мов програмування, ставиться на практичній частині. 

Знання, які отримують студенти під час вивчення дисципліни, можуть використовуватися у 

подальшому при розрахунках та проектуванні автоматизованих приладів та багатоканальних систем 

технічної та медичної діагностики, а також під час експлуатації указаних систем. 



Предмет навчальної дисципліни: середовище програмування LabVIEW в контексті 

створення автоматизованих систем неруйнівного контролю так діагностики. 

Метою кредитного модуля «Моделювання та теоретичні основи неперервних сигналів», що 

належить до навчальної дисципліни «Комп'ютерне моделювання процесів і систем», є формування 

у студентів компетентностей: 

- ЗК 2 – Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

- ЗК 4 – Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

- ФК 4 – Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, 

ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей окремих елементів 

та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням 

новітніх комп’ютерних технологій.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння кредитного 

модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

ЗНАННЯ: 

− ЗН 1 – Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, функції 

багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та 

багатьох змінних, операційне числення, теорію функції комплексної змінної, теорію 

ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, необхідному 

для користування математичним апаратом та методами у галузі автоматизації.  

− ЗН 3 – Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за галузями 

діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір 

структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх 

властивостей.  

− принципи роботи інструментів мови програмування LabVIEW для проведення простих 

арифметичних обчислень; 

− принципи роботи інструментів передачі керування у програмі; 

− інструменти відлагодження програми: покрокове виконання, перегляд стану змінних, 

зупинка програми у вибраних місцях тощо; 

− принципи роботи інструментів, що забезпечують циклічне виконання фрагментів коду; 

− принципи роботи та використання інструментів, що виконують операції із одновимірними 

та багатовимірними масивами; 

− принципи роботи інструментів для відображення графічної інформації; 

− принципи роботи функцій, що забезпечують збереження та імпорт результатів вимірювання. 

 

УМІННЯ: 

− УМ 1 – Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички розробляти 

алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій 

об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати 

інтернет-ресурси.  

− УМ 2 – Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, 

аналізу та синтезу систем автоматичного керування.  



− УМ 3 – Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та 

числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та 

систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням 

новітніх комп’ютерних технологій.  

− УМ 5 – Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування 

бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного 

інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані технології.  

− УМ 6 – Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне 

забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів 

автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і 

сигнальних процесорів.  

− УМ 8 – Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного 

моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів 

комп’ютерної графіки.  

− УМ 17 – Вміти проводити експерименти за заданими методиками та використовувати 

сучасні комп’ютерні технології обробки результатів цих експериментів  

− створювати прості програми для проведення арифметичних розрахунків; 

− відлагоджувати програми використовуючи інструменти покрокового виконання та 

відстеження стану змінних; 

− використовувати оператори обробки умов; 

− створювати програми із використанням структур циклічного виконання коду; 

− використовувати стандартні функції для обробки одновимірних та двовимірних масивів; 

− використовувати інструменти для побудови одновимірних графіків; 

− використовувати стандартні інструменти для зчитування та запису текстових файлів; 

− використовувати вбудовані інструменти для тимчасового зберігання інформації та 

збереження результатів при циклічному виконанні коду. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

 

Дисципліна «Комп'ютерне моделювання процесів і систем» (ЗО 13) базується на вивченні 

такої дисципліни: «Спеціальні розділи математики» (ЗО 2) та «Інформаційні технології» (ПО 3), і є 

базовою для дипломного проектування (ЗВ 11). 

 

3. Зміст навчальної дисципліни / кредитного модуля 

 

Кредитний модуль «Моделювання та теоретичні основи неперервних сигналів» складається з 

двох розділів. У першому розділі «Основи програмування в середовищі LabVIEW» вивчаються 

базові поняття та алгоритми системи LabVIEW, робота з різними типами даних, опрацювання 

масивів та створення функцій. У другому розділі «Обробка, візуалізація та збереження сигналів» 

вивчаються операції з рядковими та графічними даними, властивості програмних об’єктів та 

об’єктів інтерфейсу користувача, математичні моделі сигналів та їх параметри. Даний кредитний 

модуль є базовим для вивчення кредитного модуля ««Моделювання та цифрова обробка сигналів».  

 



Розділ 1. Основи програмування в середовищі LabVIEW 

 

Тема 1.1. Цілі та завдання курсу. Загальний огляд платформи LabVIEW. Базові поняття мови 

LabVIEW. Основні елементи середовища розробки. 

Тема 1.2. Типи даних в LabVIEW. Логічні елементи і логічні функції. 

Тема 1.3. Структури в LabVIEW. Структури вибору Case Sructure. Робота з масивами. Структури 

циклів For Loop, While Loop. 

Тема 1.4. Створення підприладів SubVI. Робота з кластерами. 

 

Розділ 2. Обробка, візуалізація та збереження сигналів 

 

Тема 2.1. Створення графіків в LabVIEW. 

Тема 2.2. Операції з рядковими даними. Запис даних у файли. 

Тема 2.3. Властивості графічних об’єктів. Вузол властивостей Property Node. Структура обробки 

подій Event Structure. 

Тема 2.4. Основні поняття теорії сигналів. Математичні моделі сигналів та їх параметри. Функції 

генерування сигналів в LabVIEW. 

Тема 2.5. Функції аналізу сигналів в LabVIEW. Основні поняття математичної статистики. Оцінки 

статистичних параметрів. Функції статистичного аналізу даних в середовищі LabVIEW. 
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Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів. — Кривий Ріг: Мінірал, 2007. — 503 с. 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Основні форми навчання – лекції, практичні заняття (комп’ютерні практикуми) та самостійна 

робота студентів. 

Лекційний курс розрахований на вивчення основ програмування в середовищі LabVIEW, 

опрацювання наборів даних та створення і аналізу математичних моделей сигналів та є базовим для більш 

детального та конкретного знайомства з модулями збору та аналізу даних автоматизованих систем 

неруйнівного контролю. 

 

Розділ 1 

Тема 1.1 

Лекція 1. Цілі та завдання курсу. Загальний огляд платформи LabVIEW. 

Цілі та завдання курсу. Візуальне програмування. Історія розвитку та можливості LabVIEW. 

Концепція віртуального приладу. Застосування LabVIEW у високотехнічних наукоємних світових 

проектах. [1, 2, 5]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Лекція 2. Основи інтерфейсу середовища LabVIEW. 

Передня панель (Front panel). Блок-діаграма (Block-diagram). Принцип потоку даних(Data Flow). 

Палітра «Елементи керування» (Controls). Палітра «Функції» (Functions). Контекстна довідка 

(Context help). Палітра інструментів (Tools). Інструментальна панель [1, 2, 5, 9, 10]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

 

Тема 1.2 

Лекція 3. Типи даних в LabVIEW. Логічні елементи і логічні функції. 

Типи даних. Кнопки та індикатори. Режими спрацьовування кнопок. Базові логічні операції 

(Boolean). Функції порівняння (Comparison).  [1, 2, 4]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Лекція 4. Структури в LabVIEW. Структура вибору Case Sructure. 

Основні структури в LabVIEW. Структура вибору Case Sructure. Типи керування структурою Case. 

Контекстне меню структури Case [1, 2, 9, 10]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.3 

Лекція 5. Структури циклів For Loop, While Loop.  

Структура циклу While. Термінали циклу. Властивості структури. Приклади виконання. Структура 

циклу For. Термінали циклу. Зупинка циклу For за умовою. Вузол Feedback Node. Регістри зсуву 

Shift Register. Приклади роботи з ініціалізацією і без. Додаткові термінали Shift Register [1, 2, 4, 5]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 



Лекція 6. Робота з масивами.  

Що таке масиви. Способи створення масиву. Поліморфізм арифметичних функцій. Функції для 

роботи з масивами. Створення масивів за допомогою  структури циклу For Loop [1, 2, 9, 10]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 1.4 

Лекція 7. Робота з кластерами.  

Поняття кластеру. Порядок елементів у кластері. Функції для роботи з кластерами. [1, 2, 5]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Лекція 8. Створення підприладів SubVI.  

Поняття підприладу. Способи створення підприладів [1, 2, 3]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Розділ 2 

Тема 2.1 

Лекція 9. Створення простих графіків в LabVIEW.  

Основні типи графіків. Самописець (Waveform Charts). Режими роботи самописця. Типові блок-

діаграми для відображення одного та декількох графіків. [1, 2]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Лекція 10. Візуалізація масивів даних в LabVIEW.  

Графіки Waveform Graph та XY Graph. Приклади застосування. Легенда графіка та налаштування. 

Графіки інтенсивності. Тривимірні графіки [1, 2, 8]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 2.2 

Лекція 11. Операції з рядковими даними.  

Що таке рядок. Режими відображення рядків. Функції для роботи з рядками. Перетворення числа в 

рядок і навпаки [1, 2, 4]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Лекція 12. Робота з файлами.  

Функції для запису та читання даних у файлах. Таблична структура даних у файлах. Функції для 

формування шляху до файлу [1, 2, 9, 10]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 2.3 

Лекція 13. Вузол властивостей Property Node. Локальні та глобальні змінні.  

Основні властивості елементів керування Property Node. Створення динамічних меню. 

Встановлення локальних та глобальних змінних [1, 2, 3]. 



СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Лекція 14. Структура обробки подій Event Structure.  

Основні елементи структури Event Structure. Основні події елементів передньої панелі. Приклади 

використання даної структури [1, 2, 7]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

 

Тема 2.4 

Лекція 15. Математичні моделі сигналів та їх параметри. 

Основні поняття теорії сигналів. Параметри гармонічних сигналів. Синусоїдальні, прямокутні та 

пилкоподібні сигнали та їх характеристики [5, 7]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Лекція 16. Математичні моделі сигналів та їх параметри. 

Функції генерування сигналів в LabVIEW. Функції аналізу сигналів в LabVIEW [1, 4, 6]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Тема 2.5 

Лекція 17. Функції статистичного аналізу даних в середовищі LabVIEW. 

Основні поняття математичної статистики. Оцінки статистичних параметрів. Функції для побудови 

гістограми [1, 4, 6]. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

Лекція 18. Заключне заняття. 

Підбиття підсумків. Залік. 

СРС: Проаналізувати матеріал лекції з метою підготовки до практичних занять. Ознайомитись з 

відповідними розділами основної та додаткової літератури. 

 

 

Основним завданням циклу практичних занять (комп’ютерних практикумів) є 

закріплення лекційного матеріалу, та вироблення зазначених у пп. 1 умінь. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Практична робота 1. Виконання арифметичних операцій в середовищі Labview. 2 

2 Практична робота 2. Структури вибору. 2 

3 Практична робота 3. Робота з одновимірними масивами. 2 

4 Практична робота 4. Робота з двовимірними масивами. 4 

5 Практична робота 5. Робота з циклами. 4 

6 Практична робота 6. Кластери, підприлади та візуалізація даних. 4 

7 Практична робота 7. Робота з файлами та рядковими даними. 4 

8 Практична робота 8. Локальні змінні та робота із структурою Property Node. 4 



9 Практична робота 9. Обробка подій інтерфейсу за допомогою інструменту 

Event Structure.  

4 

10 Практична робота 10. Функції генерування та аналізу сигналів в середовищі 

Labview 

4 

11 Практична робота 11. Функції статистичного аналізу даних в середовищі 

Labview. 

2 

 

6. Самостійна робота студента 

 

У відповідності до робочого навчального плану передбачено 48 годин самостійної роботи 

студентів, з яких 6 годин - на підготовку до заліку і 42 години на підготовку до аудиторних занять, 

опрацювання матеріалів лекцій, самостійний розв’язок додаткових задач, оформлення результатів 

виконання практичних робіт та ознайомлення із навчальною літературою відповідно до структури 

дисципліни. Робота направлена на засвоєння та поглиблення вивченого матеріалу та на підготовку 

до занять та семестрового контролю. Самостійна робота студентів передбачає:  

• закріплення знань, отриманих під час вивчення дисципліни; 

• здобуття навичок самостійного вивчення матеріалу. 

 

Політика та контроль 

7. 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 

дисципліни або може зашкодити здоров’ю; 

o дозволяється використання засобів зв’язку лише для пошуку необхідної для виконання 

завдань інформації в інтернеті; 

o забороняється будь-яким чином зривати проведення занять. 

• правила захисту лабораторних робіт: 

o захист лабораторної роботи проходить під час проведення лабораторної роботи, а 

у випадку дистанційного навчання – у режимі онлайн-конференції на платформі 

Zoom, викладач індивідуально задає запитання, на які пропонується відповісти усно; 

o у окремих випадках допускається можливість захисту під час проведення 

консультацій. 

• 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 захист лабораторних робіт вважається вчасним, якщо він відбувається у межах 

двох занять після проведення лабораторної роботи; 

o перескладань для підвищення балів не 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 ПСНК. 

 

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

 

1. Семестровий рейтинг студента Rс з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 

– виконання практичних робіт (11 практичних робіт протягом семестру) - Rп; 

– виконання контрольних робіт на лекціях (2 контрольні роботи протягом семестру) - Rк. 

Rс = Rп + Rк 

2. Критерії нарахування балів: 

 

2.1. Практичні роботи оцінюються у 8 балів кожна (усього 11×88 = 88 балів): 

– «відмінно» – робота виконана і захищається вчасно, самостійно і у повному обсязі, 

відповіді на запитання викладача на співбесіді із захисту роботи чіткі і без довгих 

затримок (не менше 90% потрібної інформації), під час відповіді не використовувались 

будь-які сторонні джерела інформації – 8 балів; 

– «добре» – робота виконана самостійно і у повному обсязі, достатньо повна відповідь на 

запитання під час захисту роботи (не менше 75% потрібної інформації) – 7 балів; повна 

відповідь з незначними помилками – 6 балів; 

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


– «задовільно» – робота виконана у повному обсязі, неповна відповідь на співбесіді із 

захисту роботи (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки під час 

виконання роботи – 5 балів; 

– «незадовільно» – завдання виконане неповністю, відповідь не відповідає вимогам до 

«задовільно» – 0 балів. 

За несвоєчасний захист практичних робіт  нараховуються штрафні бали у кількості -1 бал 

за кожну невчасно захищену роботу (усього не більше -5 балів). 

2.2. Кожна контрольна робота складається з 12 тестових завдань та оцінюється 

максимум у 6 балів (усього 2×6 = 12 балів): 

– За кожну правильну відповідь студент отримує 0,5 балів; 

– Контрольна робота вважається зарахованою, якщо студент дав правильні відповіді більш 

ніж на 50% тестових завдань; 

– Всього проводиться 2 контрольні роботи протягом семестру. 

 

2.3. Студенти мають можливість отримати заохочувальні бали: 

– За активну роботу на лекційних та практичних заняттях студент може отримати до +0,5 

балів за одне заняття; 

– За участь у наукових конференціях, конкурсах, семінарах тощо за напрямом дисципліни 

– до +3 балів; 

– Загальна сума всіх заохочувальних балів не може перевищувати +5 балів. 

2.4. Умовою допуску до заліку є зарахування 11 практичних робіт. 

 

3. Умовою позитивної атестації є отримання не менше ніж 50% від максимального рейтингу 

Rс, який є можливим на момент проведення атестації. 

 

4. Сума рейтингових балів Rс, отриманих студентом протягом семестру з урахуванням всіх 

штрафних та заохочувальних балів, переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею п.6. 

Якщо сума балів менша за 60, студент обов’язково виконує залікову контрольну роботу. У цьому 

разі сума балів, отриманих протягом семестру та за залікову контрольну роботу, переводиться 

до підсумкової оцінки згідно з таблицею п.6.  

 

5. Студент, який у семестрі отримав більше 60 балів, за бажанням може взяти участь у заліковій 

контрольній роботі. У цьому разі бали, отримані ним протягом семестру, скасовуються, а 

підсумкова оцінка розраховується наступним чином: 

RƩ = Rз+60, 

– де Rз - бали, отримані студентом за залікову контрольну роботу. В такому випадку 

підсумкова оцінка є остаточною. 

Кожне теоретичне запитання залікової контрольної роботи оцінюється у 10 балів за такими 

критеріями: 

– «відмінно»  – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації), надані відповідні 

обґрунтування та особистий погляд, не використовувались будь-які сторонні джерела 

інформації – 10 - 9 балів; 

– «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або незначні 

неточності – 8-7 балів; 



– «задовільно» – неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та деякі помилки 

– 6 балів; 

– «незадовільно» – незадовільна відповідь – 0 балів. 

6. Сума стартових балів та балів за залікову контрольну роботу переводиться до підсумкової 

екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

 

Бали Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Є не зараховані лабораторні роботи або 

не зараховані контрольні роботи або  

стартовий рейтинг менше 26 балів 

Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

У рамках опанування кредитного модуля «Моделювання та теоретичні основи 

неперервних сигналів» допускається можливість зарахування сертифікатів проходження 

дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою (за попереднім узгодженням 

викладачем). 
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