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Програманавчальної дисципліни 

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

Сучасні складні інформаційно-вимірювальні системи (ІВС) відносяться до мехатронних ІВС. 

Узагальнено можна вважати, що мехатронна ІВС складається із: вимірювальних перетворювачів 

або датчиків (потенціометричні, тензометричні, п’єзоелектричні, ємнісні, трансформаторні, 

індуктивні, магнітопружні, механотронні та ін.); виконавчих пристроїв або двигунів (змінного та 

постійного струму, крокових, гістерезисних, індукторних); керуючих пристроїв мехатронних ІВС; 

сучасних апаратних та програмних засобів. У більшості високорозвинених країн світу, у 

провідних університетах Європи, Америки та ін. країн обов’язково викладаються у тому чи 

іншому вигляді (як окрема дисципліна, або як фрагмент дисципліни «Наукові дослідження») 

мехатронні пристрої. 

Мета дисципліни викласти основні фундаментальні відомості з сучасних апаратних та 

програмних засобів в мехатронних ІВС, сучасних методів керування мехатронними ІВС, цифрових 

відео зображень в мехатронних ІВС. 

Предмет дисципліни – автоматизовані апаратні та програмні засоби в мехатронних ІВС. 

програмні результати навчання: 

компетентності: 

− здатність проведення наукових досліджень на відповідному рівні; 

− здатність проводити наукові дослідження (натурні та імітаційні) з використанням в якості 

об'єктів вивчення різних середовищ: твердих тіл, рідин, газів, сипких матеріалів та ін.; 

− проводити наукові дослідження у різних галузях науки і техніки; 

знання: 

− знання про сучасні апаратні та програмні засоби в мехатронних ІВС; 

− знання про сучасні методи керування мехатронними ІВС; 

− знання про цифрові відеозображення в мехатронних ІВС; 



уміння: 

- уміння проводити наукові дослідження; 

- уміння досліджувати роботу відеосистеми мехатронної ІВС у текстовому і графічному 

режимах;  

- уміння досліджувати роботу знакогенератора відеосистеми мехатронної ІВС у текстовому і 

графічному режимах; 

навички: 

- навички застосування мехатронних ІВС для різних галузей науки і техніки; 

- навички працювати з наукової літературою; 

- навички виконувати звіти про проведену роботу, захищати і представляти результати 

роботи на високому рівні; 

досвід: 

- досвід використання мехатронних ІВС різних типів; 

- досвід використання сучасних методів керування мехатронних ІВС; 

- досвід обробки відеозображення в мехатронних ІВС; 

послідовність дій в стандартних виробничих ситуаціях: 

- використовувати фундаментальні відомості про мехатронні пристрої, про сучасні апаратні 

та програмні засоби в мехатронних ІВС, про сучасні методи керування мехатронними ІВС, 

використовувати знання про цифрові відеозображення в мехатронних ІВС в стандартних 

виробничих ситуаціях. 

 

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, Інформативність фізичних процесів, Комп'ютерні дослідження засобів вимірювання, 

Основи автоматизації технологічних процесів, Наукова робота за темою магістерської дисертації 

- у свою чергу, курс є базовим для вивчення таких дисциплін: Математичне моделювання систем 

і процесів, Планування експерименту, Робота над магістерською дисертацією. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1 СУЧАСНІ АПАРАТНІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ В МЕХАТРОННИХ ІВС 

Тема 1.1. Особливості побудови цифрових вимірювальних систем 

Тема 1.2. Комутаційні пристрої. 

Тема 1.3. Нормалізація сигналів. 

Тема 1.4. Сучасні апаратні та програмні засоби збору і обробки сигналів 

Тема 1.5. Цифрові інтерфейси введення вимірювальної інформації 

Тема 1.6. Пристрої та інтерфейси введення відеозображень, що містять вимірювальну інформацію 

Тема 1.7. Пристрої реєстрації цифрової вимірювальної інформації 

Тема 1.8. Відеосистема цифрової ЕОМ як пристрій відображення вимірювальної інформації 

Тема 1.9. Формування зображення символів на екрані монітору 

Тема 1.10. Растровий монітор 

Тема 1.11. Кодування кольорів та система координат екрану 

Розділ 2. СУЧАСНІ МЕТОДИ КЕРУВАННЯ МЕХАТРОННИМИ ІВС. 

Тема 2.1. Постановки задачі керування мехатронними ІВС 

Тема 2.2. Ієрархія керування в мехатронних ІВС 

Тема 2.3. Системи керування виконавчого, тактичного і стратегічного рівнів 

Тема 2.4. Інтелектуальні методи керування 

Тема 2.4. Структурна схема фазі-регулятора 

Тема 2.5. Метод нейронних мереж. Генетичні алгоритми синтезу нейронних мереж 

Тема 2.5. Гібридні нейронні мережі 

Розділ 3. ЦИФРОВІ ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ В МЕХАТРОННИХ ІВС 

Тема 3.1. Формування та обробка цифрових відеозображень 

Тема 3.2. Засоби формування цифрових відеозображень 



Тема 3.3. Послідовність перетворення відеоінформації в процесі вимірювань механічних величин 

Тема 3.4. Похибки вимірювань механічних величин 

Тема 3.5. Похибки, що виникають при перетворенні відеозображень в цифрову форму 

Тема 3.6. Викривлення форми відеосигналу 

Тема 3.7. Заходи по зменшенню і компенсації похибок вимірювань механічних величин 

Тема 3.8. Розрахунок похибок при проектуванні засобів вимірювань механічних величин 

 

Базова література: 

1. 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. 

2. Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Тимчик Г.С. Наукові дослідження в галузі 

вимірювання механічних величин. Інформаційно-комп’ютерні системи та технології: 

Підручник. З грифом МОНУ – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 876 с. 

3. 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. 

4. Безвесільна О.М., Тимчик Г.С. Технологічні вимірювання та прилади/ Перетворюючі 

пристрої та прилади/ Підручник. З грифом МОНУ - Житомир: ЖДТУ, 2012 – 801 с. 

5.  Безвесільна О.М., Коробійчук І.В.. Технічні засоби автоматизації / Підручник. З грифом 

МОНУ - Житомир: ЖДТУ, 2014 – 904 с. 

Додаткова література: 

1. Безвесільна О.М., Коробійчук І.В., Тимчик Г.С. Електричний привод / Підручник з грифом 

МОНУ. - Житомир: ЖДТУ, 2015 – 452 с. 

2. Безвесільна О.М., Черепанська І.Ю., Сазонов А.Ю., Хильчнко Т.В. Штучні нейронні мережі 

при вирішенні задач у технологічних вимірюваннях, приладобудуванні та проектуванні 

гнучких виробничих систем .- Житомир: ЖДТУ, 2016. – 218 с. 

3. Безвесільна О.М. Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Перетворюючі 

пристрої та прилади комп’ютерних систем: Підручник. – Житомир: Видавництво ЖДТУ, 

2008. – 700 с. 

4. Безвесільна О.М., Киричук Ю.В., Подчашинський Ю.О. Методи оптимізації цільової 

функції та ідентифікації характеристик прецизійних навігаційних систем: Монографія. – 

Житомир: Видавництво ЖДТУ, 2010. – 201 с. 

5. Безвесільна О.М. Вимірювання прискорень. Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 264 с. 

6. Безвесільна О.М., Таланчук П.М. Перетворюючі пристрої приладів: Підручник. – К.: 

ІСДО, 1994. – 544 с.  

7. Безвесільна О.М., Таланчук П.М. Відлікові та реєструючи пристрої приладів: 

Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1993. – 172 с. 

8. Безвесільна О.М., Загавура Ф.Я. Витратометрія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 

1997. – 176 с. 

9. Безвесільна О.М., Кашперський В.С. Вимірювання мас та ваги: Підручник. – К.: Либідь, 

1997. – 170 с. 

10. Безвесільна О.М., Загавура Ф.Я САПР в дипломному та курсовому проектуванні. – К.: 

Либідь, 2000. – 352 с 

11. Безвесільна О.М. Вимірювання гравітаційних прискорень: Підручник. – Житомир: 

ЖДТУ, 2003. – 263 с. 

 

Навчальний контент 

4. Логіка опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

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). 

Лекції 

Розділ 1 СУЧАСНІ АПАРАТНІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ В МЕХАТРОННИХ ІВС 

Лекція 1.  

Тема 1.1. Особливості побудови цифрових вимірювальних систем 

Література: [1], с. 221. 

Тема 1.2. Комутаційні пристрої. 

Література: [1], с. 221-227. 

Лекція 2  

Тема 1.3. Нормалізація сигналів. 

Література: [1], с. 227-235. 

Лекція 3  

Тема 1.4. Сучасні апаратні та програмні засоби збору і обробки сигналів 

Література: [1], с. 235-237. 

Тема 1.5. Цифрові інтерфейси введення вимірювальної інформації 

Література: [1], с. 237-242. 

Лекція 4  

Тема 1.6. Пристрої та інтерфейси введення відеозображень, що містять вимірювальну інформацію 

Література: [1], с. 242-250. 

Лекція 5 

Тема 1.7. Пристрої реєстрації цифрової вимірювальної інформації 

Література: [1], с. 250-260. 

Лекція 6 

Тема 1.8. Відеосистема цифрової ЕОМ як пристрій відображення вимірювальної інформації 

Література: [1], с. 260-265. 

Лекція 7 

Тема 1.9. Формування зображення символів на екрані монітору 

Література: [1], с. 265-267. 

Тема 1.10. Растровий монітор 

Література: [1], с. 267-269. 

Тема 1.11. Кодування кольорів та система координат екрану 

Література: [1], с. 269-272. 

Розділ 2. СУЧАСНІ МЕТОДИ КЕРУВАННЯ МЕХАТРОННИМИ ІВС. 

Лекція 8 

Тема 2.1. Постановки задачі керування мехатронними ІВС 

Література: [1], с. 273-277. 

Тема 2.2. Ієрархія керування в мехатронних ІВС 

Література: [1], с. 277-281. 

Лекція 9 

Тема 2.3. Системи керування виконавчого, тактичного і стратегічного рівнів 

Література: [1], с. 281-287. 

Лекція 10 

Тема 2.4. Інтелектуальні методи керування 

Література: [1], с. 288-295. 

Лекція 10 

Тема 2.4. Структурна схема фазі-регулятора 

Література: [1], с. 296-302. 

Лекція 11 

Тема 2.5. Метод нейронних мереж. Генетичні алгоритми синтезу нейронних мереж 

Література: [1], с. 302-312. 

Лекція 12 

Тема 2.5. Гібридні нейронні мережі 



Література: [1], с. 312-318. 

Розділ 3. ЦИФРОВІ ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ В МЕХАТРОННИХ ІВС 

Лекція 13 

Тема 3.1. Формування та обробка цифрових відеозображень 

Література: [1], с. 319-325. 

Лекція 14 

Тема 3.2. Засоби формування цифрових відеозображень 

Література: [1], с. 325-332. 

Лекція 15 

Тема 3.3. Послідовність перетворення відеоінформації в процесі вимірювань механічних величин 

Література: [1], с. 332-338. 

Лекція 16 

Тема 3.4. Похибки вимірювань механічних величин 

Література: [1], с. 338-345. 

Лекція 17 

Тема 3.5. Похибки, що виникають при перетворенні відеозображень в цифрову форму 

Література: [1], с. 346-349. 

Тема 3.6. Викривлення форми відеосигналу 

Література: [1], с. 349-351. 

Лекція 18 

Тема 3.7. Заходи по зменшенню і компенсації похибок вимірювань механічних величин 

Література: [1], с. 352-353. 

Тема 3.8. Розрахунок похибок при проектуванні засобів вимірювань механічних величин 

Література: [1], с. 354-356. 

 

Практичні заняття 

 

Практичне заняття (комп’ютерний практикум) № 1.  

Вивчення роботи відеосистеми мехатронної ІВС у текстовому режимі. Теоретичні відомості. 

Література: [1], с. 423-424. 

Практичне заняття (комп’ютерний практикум) № 2.  

Вивчення роботи відеосистеми мехатронної ІВС у текстовому режимі. Виконання завдання. Звіт. 

Контрольні питання. 

Література: [1], с. 424-427. 

Практичне заняття (комп’ютерний практикум) № 3.  

Вивчення роботи відеосистеми мехатронної ІВС у графічному режимі. Теоретичні відомості. 

Література: [1], с. 428-429. 

Практичне заняття (комп’ютерний практикум) № 4.  

Вивчення роботи відеосистеми мехатронної ІВС у графічному режимі. Виконання завдання. Звіт. 

Контрольні питання. 

Література: [1], с. 429-433. 

Практичне заняття (комп’ютерний практикум) №5.  

Вивчення роботи знакогенератора відеосистеми мехатронної ІВС у текстовому режимі. Теоретичні 

відомості. 

Література: [1], с. 434-436. 

Практичне заняття (комп’ютерний практикум) №6.  

Вивчення роботи знакогенератора відеосистеми мехатронної ІВС у текстовому режимі. Виконання 

завдання. Звіт. Контрольні питання. 

Література: [1], с. 436-438. 

Практичне заняття (комп’ютерний практикум) №7.  

Вивчення роботи знакогенератора відеосистеми мехатронної ІВС у графічному режимі. 

Теоретичні відомості. 

Література: [1], с. 439-440. 



Практичне заняття (комп’ютерний практикум) №8.  

Вивчення роботи знакогенератора відеосистеми мехатронної ІВС у графічному режимі. 

Виконання завдання. Звіт. Контрольні питання. 

Література: [1], с. 440-441. 

Практичне заняття (комп’ютерний практикум) №8. 

Захист комп’ютерних практикумів. 

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.  

 

РНП Передбачено виконання домашньої контрольної роботи (ДКР). ДКР виконується 

студентами самостійно під час СРС.  

Завдання на ДКР: 

Дослідження впливу параметрів збурень на роботу ЧЕ ПЕСТ. 

Література: [1], с. 417-422. 

 

6. Самостійна робота студента/аспіранта 

 Самостійна робота  

1 Підготовка до лекційних занять  11 

2 Підготовка до лекційних занять з врахуванням індивідуальних 

занять 

10 

3 Підготовка до практичних занять 10 

4 Підготовка до практичних занять з врахуванням індивідуальних 

занять  

10 

5 Підготовка до МКР  6 

6 Виконання ДКР 10 

7 Підготовка до заліку 6 

 Всього СРС з врахуванням індивідуальних занять 63 

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 

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 перескладань 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: відвідування всіх видів занять є обов’язковим, у випадку 

хвороби студент повинен пред’явити довідку; 

• правила поведінки на заняттях: студенти мають бути активними, мають готувати 

короткі доповіді чи текст за вимогою викладача, обов’язково відключати телефони, при 

необхідності використовувати засоби зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 

викладача чи в інтернеті тощо; 

• правила захисту індивідуальних завдань: студенти мають виконати домашню контрольну 

роботу (ДКР), а потів – захистити її згідно вимогам викладача; 

• правила призначення заохочувальних та штрафних балів: за виконання додаткових завдань 

призначаються заохочувальні 1 – 5 балів, за відсутність на заняттях без поважної 

причини – штрафний 1 бал; 

• політика дедлайнів та перескладань: перескладання відповідно до розкладу додаткової 

сесії; 

• політика щодо академічної доброчесності: студенти виконують свої роботи відповідно до 

політики академічної доброчесності університету. 

 

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


8. 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; 

3) виконання ДКР. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 

1. Робота на практичних заняттях. 

Ваговий бал – 12. Максимальна кількість балів дорівнює 12 балів * 4 комп’ютерних практикумів  

= 48 бали. 

Завдання виконано повністю – 12 балів. 

Завдання виконано неповністю  – 6-11  балів. 

Завдання не виконано або виконано не правильно – 0-5 бали. 

 2. Модульна контрольна робота. 

Ваговий бал – 12. Максимальна кількість балів: 12 балів * 2 частини = 24 балів. 

Питання розкритті повністю – 12 балів. 

Недостатня відповідь – 8-11 балів. 

Неповна відповідь – 5 - 7 бали. 

Відповідь не вірна або відсутня – 0-4 балів. 

 3. Виконання ДКР: 

Ваговий бал – 28. Максимальна кількість балів за виконання ДКР дорівнює 20 балів за 

розрахункову частину + 8 балів за її захист = 28 балів. 

Відповіді дано правильно і в повному обсязі, захист на достойному рівні – 28 балів. 

Відповіді дано правильно і в неповному обсязі, захист на середньому рівні – 20-27 балів. 

Відповіді дано правильно і в незначному обсязі, захист на низькому рівні – 10-19 балів.  

Відповіді дано не правильно і в малому обсязі, захист відсутній – 0-9 бали.  

4.Розрахунок шкали (Rc) рейтингу: 

сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 48+24+28=100 

5. Заохочувальні бали: 

- виконання додаткових завдань із кредитного модулю – «+» від 1 до 5 заохочувальних балів. 

Необхідною умовою допуску до заліку є написання МКР не менше ніж на 50 % (12 балів), а 

також стартовий рейтинг (rc) не менше 40% від Rc, тобто 40 балів. 

Максимальний рейтинг студента складає: RD = Rc=100 балів. 

Умови позитивної проміжної атестації 

  Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студенту необхідно 

мати не менше ніж 15 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» студент має отримати 30 балів). 

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

мати не менше ніж 30 балів (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «Ідеальний» студент має отримати 60 балів). 

  На останньому за розкладом практичному занятті проводиться залік. 

Умови допуску до заліку є написання МКР не менше ніж на 12 балів, виконання та захист 

реферату, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 40 % від RС, тобто 40 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 0,6 R, 

зобов'язані виконувати залікову контрольну роботу.  

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD ≥ 0,6 R), мають 

можливості: 

– отримати залікову оцінку так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу; 



– виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення  оцінки;  

– у разі отримання оцінки, більшої ніж “автоматом” з рейтингу, студент отримує оцінку за 

результатами залікової контрольної роботи; 

– у разі отримання оцінки меншої,  ніж “автоматом” з рейтингу, використовується м’яка 

РСО – за студентом зберігається оцінка, отримана “автоматом”. 

Залікова робота (Виходячи з розміру шкали RD = 100 балів). 

Під час заліку студенти відповідають на три теоретичні питання. Перше і друге теоретичні 

питання оцінюються у 30 балів кожне, а третє - 40 балів. 

Система оцінювання 1-2 теоретичних питань: 

Теоретичне питання розкрито повністю – 30 балів. 

Теоретичне питання розкрито не повністю – 10 - 29 балів. 

Теоретичне питання розкрито не достатньо – 1 - 9 балів. 

Відповідь недостатня або невірна – 0 балів. 

Система оцінювання 3-го теоретичного питання: 

Теоретичне питання розкрито повністю – 40 балів. 

Теоретичне питання розкрито не повністю – 20 - 39 балів. 

Теоретичне питання розкрито не достатньо – 1 - 19 балів. 

Відповідь недостатня або невірна – 0 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 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

• У базовому підручнику міститься перелік питань, які виносяться на самоконтролю. 
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 факультету (протокол № 6/21 від 17.06.2021 
року) 
 


