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Програма кредитного модуля 

1. Опис кредитного модуля, його мета, предмет вивчання та результати навчання 

       Необхідність вивчення даного кредитного модуля  обумовлена фактором значення знань, 

пов’язаних з різноманітними засобами контролю параметрів технологічних процесів, для фахівців, 

діяльність яких орієнтована на розробку автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих систем 

контроля параметрів різних технологічних процесів.   

     Мета кредитного модуля: Підготовка бакалавра здатного орієнтуватися у номенклатурі 

методів та засобів вимірювання базових  параметрів різних технологічних та фізичних процесів і 

який має навики розробки сенсорів тиску, ваги, маси та рядуі обладнанні інших фізичних величин. 

       Предметом вивчення є технічні засоби, що входять до складу систем контроля параметрів 

автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів. 

 

     Програмні компетенції       

      Здатність зберігати та приумножувати моральні, культурні, наукові цінності і  досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 



використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

     Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної 

техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в обладненні       автоматизованих та 

комп*ютерно-інтегрованих технологіях процесів.  

     Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів контролю  на основі розуміння принципів їх 

роботи, аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до 

системи автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби контролю системи 

керування. 

     Здатність проектування засобів контролю з врахуванням вимог відповідних нормативно-

правових документів та міжнародних стандартів. 

     Здатність проектувати, виробляти, випробовувати, встановлювати та експлуатувати 

інформаційне обладнання комп*ютерно-інтегрованих систем обліку енергоносіїв, газу. води, 

теплової енергії в нафтогазовій галузі, промисловості, ЖКГ та на рухомих об*єктах. 

     Здатність проектувати, виробляти, налагуваджувати, та експлуатувати комп*ютерно-

інтегровані засоби вимірювання ваги, сили, тиску, швидкості, прискорення та інших фізичних 

величин. 

     Здатність практично вирішувати питання, пов*язані з метрологічним забезпеченням 

виробничих процесів. 

     Здатність конструювати деталі та вузли перетворювачів,  приладів, апаратів та точної механіки.   

 

            Програмні результати навчання 

       Знати суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації та вміти проводити аналіз 

об’єктів автоматизації і обгрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем контроля параметрів 

цих процесів на  основі результатів дослідження їх властивостей. 

     Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтовувати їх вибір на 

основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урухуванням вимог до 

системи автометизації та експлуатаційних умов; мати навички налагоджування технічних засобів  

автоматизації та систем контролю. 

     Знати основні положення і вимоги основних Державних стандартів України (ДСТУ), що 

стасуються спеціальності. 

     Знати основи сучасних методів та технологій виробництва елементів приладів та апаратів. 

     Знати основні положення програм та методік випробування виробів галузі автоматизації та 

приладобудування. 

     Знати і володіти основами конструювання елементної бази широкого спектру приладів, 

апаратів, засобів контролю та регулювання. 

     Знати основні положення та методи конструювання приладів та апаратів контролю параметрів 

технологічних процесів.  

     Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і 

основних технологічних параметрів для обгрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання 

їх метрологічних характеристик.  

     Вміти проводити середньої важкості натурні експериментальні дослідження, пов’язані з 

визначенням параметрів елементів виробів при різних умовах їх експлуатації. 

     Вміти конструювати деталі та складальні одиниці приладів  точної механіки.              
 

      2. Пререквізити та постреквізити кредитного модуля (місце в структурно-

логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

 



     Дисципліни, які необхідні для формування у студентів бази знань для вивчення даного 

кредитного модуля: 

                                        ЗО1 Вища математика 

                                        ЗО2 Фізика. 

                                         ЗО5 Комп’ютерна графіка. 

                                         ЗО9 Електротехніка. 

                                         ЗО12 Метрологія. 

                                         ПО2 Матеріалознавство. 

                                         ПО3 Додатковий курс фізики 

                                         ПО4 Теоретична механіка                                           

                                         ПО6 Перетворювачи фізичних величин. 

                                         ПО7 Методи та засоби вимірювання параметрів  

                                                      технологічних процесів – 1. 

                                        ПВ5 Н/Д з інженерної графіки. 

                                        ПВ7 Н/Д з технології виробництва об’єктів точної механіки. 

                                        ПВ8 Н/Д  з основ конструювання. 

                                        ПВ9 Н/Д з конструювання точної механіки.          

       В якості дисциплін, які базуються на результатах навчання з даного кредитного модуля слід 

вказати:  

                                         ПО 8 Основи енергозбереження. 

                                           Переддипломна практика. 

                                           Дипломне проектування.                           

               

               3. Зміст навчальної дисципліни 

                                      

 

 

 

 

           Вступ 

Розділ 1. Методи та засоби вимірювання витрат рідин і газів 

Тема 1.1. Параметри потоку рідини (газу) 

Тема 1.2. Витратоміри з звужуючими пристроями  

Тема 1.3. Витратоміри з рухомими тілами. Ротаметри 

Тема 1.4. Вихрові витратоміри  

Тема 1.5. Ультразвукові витратоміри  

Тема 1.6. Силові витратоміри  

Тема 1.7. Методи та засоби градуювання витратомірів  



Розділ 2. Методи та засоби вимірювання температури  

Тема 2.1. Контактні методи і засоби вимірювання температури. 

Тема 2.2. Безконтактні методи і засоби вимірювання температури 

Розділ 3. Методи і засоби вимірювання в'язкості та густини рідин 

Тема 3.1. Фізична сутність  в'язкості 

Тема 3.2. Промислові методи вимірювання в'язкості 

Тема 3.3. Методи та засоби вимірювання густини рідин  

Розділ 4. Методи та засоби визначення рівня речовини в ємності  

Тема 4.1. Визначення рівня рідини в ємності 

Тема 4.2. Визначення рівня і кількості  сипких матеріалів в ємності. 

 

                                  4.Навчальні матеріали та ресурси 

 

 Базова література 

1. Автоматизація виробничих процесів : підручник / І. В. Ельперін, 

О. М. Пупена, В. М. Сідлецький, С. М. Швед ; М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Ліра-К, 2015. – 378 с. 

2. Засоби та методи вимірювання неелектричних величин: 

підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, Б. І. Стадник та ін.; за 

ред. проф. Є. С. Поліщука. – Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2008. – 618 с. 

3. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для 

химических производств: учебник для вузов по специальности 

«Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических 

процессов». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1983. 

— 424 с. 

4. Лукінюк, М. В. Технологічні вимірювання та прилади: навч. 

посіб. — К. : НТУУ "КПІ", 2007. — 436 с. 

5. Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы: 

Учебник для вузов по специальности «Автоматизация 

теплоэнергетических процессов». — 3-е изд., перераб. — М.: 

«Энергия», 1978. —704 с. 

 Допоміжна література 

6. Бирюков Б.В., Данилова М.А., Кивилис С.С. Точные измерения 

расхода гидкостей. Справочное пособие. — М.: Машиностроение, 

1977. —144 с. 

7. Кремлёвский П.П. Расходомеры и счётчики количества: 

Справочник. —  4-е изд. Л.: Машиностроение, 1989. —701 с. 

8. Кремлевский П.П. Измерение расхода многофазных потоков. – 

Л.: Машиностроение, 1982. − 214 с. 

http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NBUV&P21DBN=NBUV&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


9. Нікітін О. К. Дипломний проект бакалавра: вимоги до структури, 

змісту та оформлення / О.К. Нікітін, В.М. зайцев. – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2020. -172с.  

10.  Проектирование  датчиков для измерения   механических величин. 

Под ред. Е. П. Осадчего. —М.:  Машиностроение, 1979.—480 с 

11.Соколов В.А. Автоматизация технологических процессов пищевой 

промышленности. / В.А. Соколов. — М.: Агропромиздат, 1991.—445 с. 

12 Спектор С.А. Электрические измерения физических величин: 

Методы измерений: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 

1987.— 320 с. 

13 Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов / В.Ю. 

Шишмарев. — М.: Академия, 2012. — 352 с.  

 
                    Інформаційні ресурси 

14 Методичні рекомендації до підготовки та захисту атестаційних робіт 

[Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. К. Нікітін, В. М. 

Зайцев. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,37 Мбайт). – Київ : НТУУ 

«КПІ», 2015. – 227 c. – Назва з екрану, Доступ: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11639 

 

 

Навчальний контент 

                               5.Методика опанування кредитного модуля 

 

                                                Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

1 Вступ: 

 загальна характеристика і структура кредитного модуля; 

 місце кредитного модуля в освітньо-професійній  програмі; 

 інформація з робочого навчального плану; 

 ближняя і дальня перспектива для студентів 4-го курсу; 

Завдання на СРС: Ознайомитися з матеріалами даного кредитного 

модуля, що розміщені в електронному кампусі КПІ ім. Ігоря Сікорського.   

2 Розділ 1.Методи та засоби вимірювання витрат рідин і газів. 

Тема 1.1. Параметри потоку рідини (газу) 

Основні питання: 

 параметри рідини (газу); 

 перелік основних параметрів потоку рідини; 

 режими течії рідини; 

 характеристичне число Рейнольдса; 

http://www.libex.ru/?cat_author=%D1%EE%EA%EE%EB%EE%E2,%20%C2.%C0.&author_key=209
http://www.libex.ru/?cat_author=%D1%EE%EA%EE%EB%EE%E2,%20%C2.%C0.&author_key=209
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11639


 дослід Рейнольдса; 

 епюри швидкості потоків рідини і їх рівняння; 

 тиск в потоці рідини; 

 поняття в'язкості; 

Дидактичні засоби: план лекції, таблиці в'язкостей рідин. 

Завдання на СРС: повторити матеріал лекції використовуючи свій 

конспек та слідуючу літературу [3, 4, 5, 7] 

3 Тема 1.2. Витратоміри з звужуючими пристроями  

Основні питання: 

  рівняння Бернуллі та його фізична сутність; 

  рівняння нерозривності потоку; 

  принципова схема витратоміра з звужуючим пристроєм. 

Дидактичні засоби: план лекції, демонстраційний стенд. 

Завдання на СРС: повторити матеріал лекції використовуючи свій 

конспек і вказану літературу [3, 4, 5, 7] 

4 Тема 1.2. Витратоміри з звужуючими пристроями (продовження) 

Основні питання: 

 вивод рівняння витрати для середовищ, що не стискаються (рідина); 

  графіки зміни статичного тиску і швидкості потоку при звуженні; 

  кофіціант витрати; 

  методи відбору статичного тиску; 

 види звужуючих пристроїв;  

Дидактичні засоби:  

 план лекций; 

 реальні звужуючі пристрої.  

Завдання на СРС:  

 почати виконувати ДКР використовуючи конспект лекцій і слідуючу 

літературу [3, 4, 5, 7] 

5 Тема 1.3. Витратоміри з рухомими тілами. Ротаметри. 

Основні питання: 

 умови рівноваги твердих тіл в вертикальних потоках рідин і газів; 

 ротаметри, їх конструктивні особливості; 

 фактори, що впливають на чутливість ротаметрів. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 зразки ротаметрів. 

Завдання на СРС: повторити матеріал лекції та поглибити знання 

по даній темі використовуючи свій конспект  лекцій та слідуючу 

літературу [3, 4, 5, 7]. 

6 Тема 1.3. Витратоміри з рухомими тілами. Ротаметри (продовження) 

Основні питання: 

 основне функціональне рівняння ; 



  конструкції  ротаметрів; 

  конструкції тіл, що переміщуються ; 

  особливості використання ротаметрів; 

Дидактичні засоби:  

 план лекций; 

  зразки ротаметрів; 

  ілюстративні матеріали. 

Завдання на СРС: повторити матеріал лекції та поглибити знання 

по даній темі використовуючи свій конспект  лекцій та слідуючу 

літературу [3, 4, 5, 7]. 

7 Тема 1.4. Вихрові витратоміри  

Основні питання: 

 фізика взаємодії потока і нерухомого твердого тіла, що перебуває в 

потоці; 

  природа формування вихрових формацій при використанні  циліндра; 

  характеристичне число Струхала і дорожка Кармана; 

  засоби ідентифікації вихрових формацій; 

  впливу отворів на утворення вихрових формацій. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

  ілюстративні матеріали. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [3, 4, 5, 

7]. 

8 Тема 1.5. Ультразвукові витратоміри  

Основні питання: 

 п'єзоелектричні матеріали; 

  прямий та зворотній п'єзоефект; 

  принципові схеми ультразвукових витратомірів; 

  основні аналітичні залежності; 

  галузі і умови застосування ультразвукових витратомірів; 

 метрологічні характеристики. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

  зразки ультразвукових витратомірів (317лаб). 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [3, 4, 5, 7]. 

9 Тема 1.6. Силові витратоміри  

Основні питання: 

 особливості вимірювання масової витрати; 

  турбосилові витратоміри; 



  принципові схеми; 

  основні аналітичні залежності; 

  галузі і особливості застосування. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

  ілюстративний матеріал. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [3, 4, 5, 

7]. 

10 Тема 1.6. Силові витратоміри (продовження) 

Основні питання: 

 коріолісові витратоміри для рідин; 

 принципові схема; 

 основні аналітичні залежності; 

 конструктивні особливості  

 коріолісові витратоміри для сипких матеріалів; 

 принципові схеми; 

 конструктивні особливості; 

 галузі і умови застосування коріолісових витратомірів; 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 ілюстративний матеріал. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [7, 8]. 

11 Тема 1.7. Методи та засоби градуювання витратомірів  

Основні питання: 

 суть градуювання; 

 зразкові витратоміри установки (ЗВУ); 

 статичні масові ЗВУ; 

 динамічні масові ЗВУ; 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 ілюстративний матеріал. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [6]. 

12 Розділ 2. Методи та засоби вимірювання температури  

Тема 2.1. Контактні методи і засоби вимірювання температури 

Основні питання: 

 фізична сутність температури; 

  термометр розширення; 



  скляні рідинні термометри; 

  манометричні термометри; 

  ділатометричні та біметалеві термометри; 

  термоелектричні термометри (термопари); 

  термометри опору  

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 зразки засобів вимірювання температури. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [2, 3, 4, 

5, 12].  

13 Тема 2.2. Безконтактні методи і засоби вимірювання температури 

Основні питання: 

 пірометри і тепловізори; 

 пірометри повного випромінювання; 

 пірометри з ниткою, що зникає; 

 особливості вимірювання температури поверхні тіла, що обертається. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 зразок пірометра. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [2, 3, 4, 

5, 12] 

14 Розділ 3. Методи і засоби вимірювання в'язкості та густини рідин 

Тема 3.1. Фізична сутність  в'язкості 

Основні питання: 

 закон Ньютона, що визначає фізичну сутність в'язкості; 

 динамічна та кінематична в'язкість; 

 одиниці виміру в'язкості; 

 зв'язок між в'язкістю та дотичними напруженнями в потоці рідини та 

характеристичним рівнянням Рейнольдса. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 ілюстративні матеріали. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [3, 4].  

15 Тема 3.2. Промислові методи вимірювання в'язкості 

Основні питання: 

 капілярний метод; 

 ротаційний метод; 



 метод, що базується на використанні кулі; 

 вібраційний метод. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 ємність з рідною і металева кулька. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [3, 4]. 

16 Тема 3.3. Методи та засоби вимірювання густини рідин 

Основні питання: 

 що є густина; 

 поплавкові густиноміри; 

 вагові густиноміри; 

 гідростатичниі густиноміри; 

 вібраційні густиноміри. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

  довідкові матеріали (чисельні значення густини окремих рідин). 

Завдання на СРС:  

повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [3, 4]. 

17 Розділ 4. Методи та засоби визначення  рівня речовини в ємності  

Тема 4.1. Визначення рівня  рідини в ємності 

Основні питання: 

 зв'язок між рівнем рідини і кількістю речовини в ємності; 

 водомірні пристрої; 

 буйкові рівнеміри; 

 гідростатичні рівнеміри; 

 електричні рівнеміри; 

 вагові методи визначення рівня і кількості рідини в ємності. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 ілюстративні матеріали. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [3, 4, 5]. 

18 Тема 4.2. Визначення рівня і кількості сипких матеріалів в ємності 

Основні питання: 

 - перелік сипких матеріалів; 

 окремі властивості сипких матеріалів; 

  визначення рівня сипких матеріалів в ємності; 

  -   визначення кількості сипких матеріалів в ємності;; 



  визначення витрат сипких матеріалів:  

   а)силові методи; 

    б)витратоміри обтікання. 

Дидактичні засоби:  

 план лекції; 

 зразки сипких речовин. 

Завдання на СРС:  

 повторити матеріал лекції та поглибити знання по даній темі 

використовуючи свій конспект лекцій та слідуючу літературу [3, 5]. 
 

 Практичні заняття 

Основні завдання циклу практичних занять: 

  практично підкріпити матеріал, що був розглянутий на лекціях; 

  розглянути питання, пов’язані з виконанням домашньої контрольної 

роботи (ДКР); 

  набути практичних навичок в розробці конструкторської документації; 

  вживу розглянути зразки засобів вимірювання тиску, температури, витрат 

рідини та інші; 

 розглянути особливості використання окремих засобів вимірювальної 

техніки в умовах реальної експлуатації. 

 

№ 

з/п 

Назва теми заняття 

1 Терміни, їх визначення, умовні позначення та одиниці виміру  фізичних 

величин. 

2 Видача завдань на домашню контрольну роботу (ДКР). Роз'яснення 

основних положень ДКР. [9, 14] 

3 Розгляд питань ДКР. 

4 Розгляд питань ДКР. 

5 Розгляд питань ДКР. 

6 Основні правила оформлення текстових конструкторських документів: 

пояснювальна записка; специфікація, розрахунок. [9] 

7 Основні вимоги до креслеників  деталей. [9]  

Послідовність виконання ДКР. 

8 Основні вимоги до подання принципових схем.  

Правила побудови статистичних характеристик. [9, 10] 

9 Захист ДКР. 

                                                            

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назви тем і питань, що виноситься на самостійне 

опрацювання та посилання на навчальну літературу 

Кількість 

годин СРС 



1 Методи та засоби вимірювання витрат рідин і газів 

[2, 3, 4, 5, 6, 7] 

40 

2 Методи та засоби вимірювання температури [2, 3, 4, 

5, 12] 

 

Методи та засоби вимірювання в’язкості та густини 

 рідини [3, 4]. 

 

Методи та засоби визначення рівня речовини в 

ємності. [5,8]  

40 

3 Підготовка до МКР 4 

4 Виконання ДКР 36 

5 Підготовка до екзамену 6 

                                     

 Індивідуальні завдання 

В якості індивідуального завдання запланована домашня контрольна робота 

(ДКР). 

Основні цілі індивідуального завдання: 

 спонукати студента до індивідуального творчого мислення; 

 розвинути можливості студента самостійно розробляти текстові та 

графічні конструкторські документи; 

 поглибити знання студента в галузі розрахунку елементів і основних 

характеристик засоби вимірювання параметрів технологічних процесів; 

--спонукати студентів до ознайомлення і вивчення  сучасних методів і 

засобами  визначення параметрів технологічних процесів і окремих фізичних 

величин.  

 

 Контрольні роботи 

У відповідності до діючого робочого навчального плану даний освітній 

компонент має одну модульну контрольну роботу (МКР). 

Ця МКР реалізується у вигляді двох контрольних робіт. 

Перша контрольна робота орієнтована на матеріал першого розділу, а саме 

«Методи та засоби вимірювання витрат». 

Друга контрольна робота орієнтована на матеріали другого та третього   

розділів, а саме «Методи та засоби вимірювання температури» та “Методи і 

засоби вимірювання в’язкості та густини рідин”. 

Основною ціллю контрольних робіт є визначення рівня засвоєння студентами 

матеріалу відповідних розділів кредитного модуля . 

 

 



 

Політика та контроль 

                                 7.Політика освітнього компонента 

       - Відвідування всіх занять студентами є обов’язковим. 

       - На кожному занятті робиться перекличка. 

        - Вітається позитивна і активна участь  (з відповідним бальним 

оцінюванням) студента в вирішинні питань на практичних заняттях.  

 
                        8.Види контролю та рейтингова система 

                        оцінювання результатів                навчання          

Рейтинг студента з кредитного модуля  складається з балів, які він отримує за: 

• роботу на практичних заняттях ;  

• виконання модульної контрольної роботи; 

• виконання  домашньої контрольної роботи; 

• відповідь на екзамені. 

Система рейтингових балів 

1. Практичне заняття. 

– за умови доброї підготовки і активної роботи на практичному 

 занятті – 3 бали; 

– за умови плідної роботи на практичному занятті,  – 2 бал; 

– присутність на практичному занятті – 1 бали. 

2. Модульна контрольна робота реалізується двома експрес-

контрольними з слідуючим бальним оцінюванням:: 

–   повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) на 

поставлене питання -- 5балів; 

–  достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або 

повна відповідь з незначними неточностями – 4 бали; 

–  неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні 

помилки – 3 бали; 

–  незадовільна відповідь (не відповідає вимогам), але студент прийняв 

участь у написанні контрольної роботи – 1 бал. 

3. Домашня контрольна робота: 

–  творчий підхід до відповідій на питання – 30балів; 

–   відповіді відображають власну, но вірну позицію студента – 25 

балів; 

–  відповіді мають певні, але не суттєві, недоліками – 20 балів; 

–  Відповіді мають суттєві недоліки  – 5 балів.         

Максимальна сума балів стартової складової дорівнює 67.  

Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання ДКР.  



На екзамені студенти виконують письмову  відповідь на питання в 

екзаменаційному білеті. Кожний білет містить два теоретичних питання і 

одне практичне. Перелік питань наведений у методичних рекомендаціях до 

засвоєння кредитного модуля. Кожне теоретичне питання оцінюється у 10 

балів, а практичне –13 балів максимум. 

Система оцінювання теоретичних питань: 

–  повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 10-9 балів; 

–  достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації,  або 

незначні неточності) – 8-7 балів; 

–  неповна відповідь (60% і менше  потрібної інформації та макють 

місце  помилки) – 6-1 балів. 

Система оцінювання практичного запитання: 

–  повне безпомилкове розв’язування завдання – 13-12 балів; 

 повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 11-10 

балів; 

–  завдання виконане з певними недоліками – 9-1 балів. 

Сума стартових балів і балів за екзаменаційну відповідь вноситься 

викладачем в екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.    

Співвідношення рейтингових балів і традиційних оцінок наведено в 

таблиці 

                         Таблиця співвідношення рейтингових балів і оцінок: 

Бали Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

ДКР не зараховано Не допущено 

 

 
                      

   

Робочу програму кредитного модуля (силабус): 

Складено: доцент кафедри АСНК,  к.т.н., доцент Нікітін Олександр 
Костянтинович.  

   

Ухвалено кафедрою приладобудування (протокол №  12  від _11.06.2021р.). 

 



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

 


