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Програма навчальної дисципліни 

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

           Дисципліна «Засоби інтелектуального контролю та діагностики» має на меті  



допомогти студентам, які вже мають підготовку з  прикладних питань щодо 
створення інтелектуальних приладів та пристроїв, одержати основні відомості 
про варіанти їх об’єднання  для надійної роботи в автоматизованих системах 
збору і обробки вимірювальної інформації. Зміст дисципліни “Засоби 
інтелектуального контролю та діагностики”  показує переваги побудови і 
використання автоматизованих вимірювальних комплексів. Крім того, студент 
повинен одержати певні знання з питань організації контролю і тестування 
вимірювальних каналів та каналів керування (з урахуванням вимог щодо 
точності  і  швидкодії). 

            Мета викладання. 

                  Згідно вимогам освітньо-професійної програми студенти після вивчення 

            дисципліни повинні одержати певні фахові компетентності для побудови  

            сучасних інформаційних систем.  

             Предмет дисципліни – автоматизація вимірювань і контролю в сучасних 

           інформаційних системах та комплексах. 

 

                                         Програмні результати навчання: 

    Компетентності: 

 

    Загальні компетентності: 

 

- Здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

- Здатність досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, 

комп’ютерного моделювання та методів оптимізації. 

 

    Фахові компетентності спеціальності: 

 

- Здатність складати технічні завдання на розробку інтелектуальних 

вимірювальних систем; проводити вибір технічних рішень з необхідним 

обгрунтуванням обраних варіантів; 

- Здатність використовувати сучасні інженерні та математичні пакети, що 

застосовуються в наукових експериментах.  

 

    Фахові компетентності вибіркових блоків: 

- Здатність практично використовувати спеціальні знання з конструювання 

елементів систем вимірювання та контролю параметрів фізичних процесів; 

- Здатність проектувати, IBC вимірювання ваги, сили, тиску, швидкості, 

прискорення та інших фізичних величин при розробці нової техніки; 



- Здатність вибирати елементну базу IBC та апаратів сучасного 

автоматичного, оптико-електронного та радіолокації військового та 

цивільного обладнання. 

 

        Після засвоєння дисципліни студенти мають продемонструвати такі 

        результати навчання: 

            Знання: 

- Знання основних понять метрології, теорії вимірювань, сучасних методів 

обробки  даних та оцінювання точності; 

- Знання алгоритмів і схем проведення калібрування, повірки, як окремих 

елементів вимірювальної системи, так і всієї інформаційної системи або 

комплексу; 

- Знання про принципи побудови сучасних інформаційно-вимірювальних 

систем та перспективних напрямків їх розвитку; 

- Знання сучасного обладнання, принципів побудови і програмування 

мікропроцесорних приладів і пристроїв для інтелектуалізації 

вимірювальних каналів; 

- Знання методів прийому та обробки сигналів при побудові охоронних 

систем і функцій цифрового будинку. 

           Уміння: 

- Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу приладів та 

модулів інформаційної системи; 

- Уміння застосовувати засоби сучасних інформаційних технологій для 

вирішення задач у сфері метрології та вимірювальних комплексів; 

- Уміння здійснювати аналіз та проектування систем спостереження з 

використанням ефективних методів прийому та обробки сигналів. 

          Навички: 

- Навички застосування інтелектуальних пристроїв для побудови каналів 

збору даних; 

- Навички застосування сучасних засобів захисту вимірювальних сигналів при 

передаванні їх по каналах зв’язку. 

- Навички сучасних варіантів контролю і тестування окремих пристроїв і 

системи в цілому.  

          Досвід: 

- Досвід перетворення сигналів при передаванні їх по каналах зв’язку; 

- Досвід методів захисту сигналів сигналів при  передаванні їх по провідним 

та безпровідним каналам в інформаційних системах; 

- Досвід відновлення інформаційних сигналів та застосування нових 

технологій безпровідного зв’язку. 



                           Послідовність дій в стандартних виробничих ситуаціях: 

- Використовувати фундаментальні відомості про сучасні інформаційні 

системи, вимірювальні перетворювачі, кодування сигналів для 

передавання по каналам зв’язку, методи захисту, контролю та відновлення 

інформації; 

- Обирати більш зручну інформаційну платформу серед сучасних технологій 

передавання та збору даних в автоматизованих системах і комплексах.  

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

- Дисципліна (курс) базується на знанні студентами таких вивчених ними 
дисциплін: Фізики, Вищої математики, Теорії автоматичного керування, 
Електротехніки та основ мікропроцесорної техніки, Метрології, 
Перетворювачів фізичних величин, Мікропроцесорної техніки, Методів та 
засобів вимірювання параметрів технологічних процесів, Комп’ютерні 
дослідження засобів вимірювання. 

- У свою чергу, дисципліна «Засоби інтелектуального контролю та 
діагностики» є базовим при роботі у подальшому над магістерською 
дисертацією. 

-  

3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Значення і структурна організація сучасних інформаційних систем і   
комп’ютерних вимірювальних комплексів (КВК). 

                Тема 1.1. Вступ. Основні відомості про сучасні інформаційні системи і КВК. 

                Тема 1.2. Структурна організація сучасних  КВК. 

                Тема 1.3. Модульний принцип побудови, розподілення обробки 

                вимірювальної   інформації, діагностика працездатності. 

                Тема 1.4. Уніфікація сигналів і визначення ступеню «інтелектуальності» 

               пристроїв. 

Розділ 2. Організація обміну інформацією в сучасних вимірювальних системах і 
комплексах. 

              Тема 2.1. Основні принципи і класифікація інтерфейсних систем. 

              Тема 2.2. Вибір режимів роботи вимірювальної системи та засобів контролю. 

              Тема 2.3. Переваги  волоконно-оптичних ліній зв’язку (інтерфейсів ВОЛС). 

Розділ 3. Варіанти побудови вимірювальних каналів та забезпечення їх 
працездатності і контролю в сучасних інформаційних системах. 

             Тема 3.1. Порівняння засобів контролю провідних і безпровідних ліній 
зв’язку. 

 



               Тема 3.2. Сучасні пристрої уводу вимірювальних сигналів на обробку до 

 ПЕОМ. 

Розділ 4. Сучасні технології для побудови  інформаційних систем  і  КВК. 

              Тема 4.1. Сучасні пристрої контролю і тестування у складі КВК.  Вибір  
модулів, призначення і забезпечення варіантів тестування. 

               Тема 4.2. Аналіз надійності технологій бездротового зв’язку при побудові 
нових КВК (комірчасті технології ZigBee, Z-Wave, Insteon та інші). 

 

 

            Навчальні матеріали та ресурси. 

                                         Базова література. 
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232 с. 
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Метод. вказівки до практичних занять з дисц.”Комп’ютеризовані вимірювальні 

комплекси».-К.: 2014-48с. 

 

 

 



Навчальний контент 

1. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента). 

     Розділ 1. Призначення і структурна організація сучасних КВК. Нові 

                     інтерфейси.   Організація обміну інформації у КВК 
 

            Дидактичне                   Тема 1.1 Вступ. Основні відомості про сучасні КВК. 

          забезпечення            Лекція 1.Завдання комплексних вимірювань. Основні  

лекцій та перелік     визначення і поняття  вимірювального комплексу. 

тем                                   Завдання на СРС:  

              Література: [1,10,11]. 
 

              Лекція 2.Сучасні засоби автоматизації і контролю  

              процесу вимірювань. 

              Допусковий      контроль. 

              Завдання на СРС: 

              Література: [2, 10]. 

 

              Тема 1.2 Структурна організація сучасних КВК 

 

              Лекція 3. Типова структура КВК. Розподіл об’єктів 

               контролю . 

              Завдання на СРС:  

              Література: [1,4]. 

 

                Лекція 4. Мета контролю та її вплив на структурну 

              організацію    комплексу. 

              Завдання на СРС:  

              Література: [2, 10]. 

 

                                              Лекція 5. Розподілення функцій для обміну даними: 

                                              прилад-    джерело, прилад-приймач, універсальний 

                                              прилад. 

             Завдання на СРС:  

              Література: [2, 10]. 

 

             Тема 1.3. Модульний принцип побудови і розподілення 

             обробки вимірювальної інформації. 

             Лекція 6. Принцип агрегатування. Уніфікація сигналів. 

             Прилади, що побудовані за сучасними міжнародними    

              стандартами. Інтелектуальні прилади та пристрої. 

             5 видів сумісності пристроїв для побудови КВК. 

            Завдання на СРС:  

            Література: [1,4]. 



 

           Тема 1.4. Уніфікація сигналів і визначення ступеню 

           інтелектуальності пристроїв. 

           Лекція 7. Визначення інтелектуальності приладів. Ступінь 

           інтелектуальності. Приклади модулів. 

 

          Завдання на СРС:  

          Література: [2, 10]. 

 

                                        Розділ 2. Організація обміну інформацією у сучасних КВК 

 

       Тема 2.1  Основні принципи і класифікація інтерфейсних 

       поєднань. 

 

      Лекція 8. Основні принципи організації передачі 

      вимірювальної інформації. Класифікація інтерфейсних 

      зв’язків у КВК . 

      Завдання на СРС: 

      Література: [3,7,9]. 

 

       Тема 2.2. Вибір режимів роботи вимірювальної системи. 

 

Лекція 9. Поєднання вимірювальних приладів у радіальну 

інтерфейсну систему «зірка» . 

Приклади. 

Завдання на СРС:  

Література: [3]. 

 

Лекція10. Системи з пріоритетним обслуговуванням 

вимірювальних приладів. 

 Завдання на СРС:  

 Література: [1,4]. 

 

 Лекція 11. Комутація інтерфейсних поєднань (апаратні і 

програмні засоби контролю). 

Завдання на СРС:  

Література: [3,4,10]. 

 

Лекція 12.  Варіанти використання МПС у вимірювальних 

каналах.  Забезпечення швидкодії системи. Самодіагностика. 

Завдання на СРС:  

Література: [1,3,10]. 

 



Лекція 13. Підключення сучасних вимірювальних приладів до 

загальної інтерфейсної магістралі. Процедура «рукопотискання».  

Завдання на СРС:  

Література: [1,10]. 

 

Тема 2.3. Волоконно-оптичні інтерфейсні системи. 

 

Лекція 14. Волоконно-оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ) у сучасних 

КВК . Розвиток інтерфейсів і перспективи ВОЛЗ. 

 Завдання на СРС:  

Література: [1,3,10]. 

 

Розділ 3.  Варіанти побудови і забезпечення працездатності 

вимірювальних каналів. Засоби контролю. Види тестування. 
 

      Тема 3.1. Порівняння  варіантів побудови ліній зв’язку 

(провідні та безпровідні канали передавання даних). 

 
Лекція 15. Порівняння провідних та безпровідних каналів збору 

вимірювальної інформації. 

Завдання на СРС:  

Література: [2, 10]. 

 

Лекція 16. Засоби збільшення швидкодії каналів збору даних. 

Асинхронний запуск вимірювальних приладів. Призначення 

пріоритетів. 

Завдання на СРС:  

 Література: [2, 10]. 

        

 Тема  3.2. Сучасні пристрої уводу вимірювальних 

                                 сигналів на обробку до ПЕОМ. 

 

Лекція 17. Сучасні пристрої уводу вимірювальних сигналів на 

обробку до ЕОМ (плати, модулі тощо). 

Завдання на СРС:  

Література: [10,12]. 

 

Лекція 18. Перспективи розвитку інтерфейсів для вимірювальних 

систем. Забезпечення працездатності і надійності роботи. 

Гібридні варіанти побудови сучасних інформаційних систем. 

Завдання на СРС:  

Література: [10,12]. 

 

 

Практичні 



 заняття                 Тематика та розподіл за годинами практичних  занять 

                                                          (18 годин).                       

 Заняття  1, 2.  Пристрої перетворення інформації ( АЦП   і 

   ЦАП ). 

                                План заняття 1: 

1. Призначення АЦП. Розрядність. Принцип побудови і роботи. 

2. Приклади сучасних АЦП ( модулі, BIC тощо ). 

3. Пояснення домашнього завдання. 

Реком. літ. [ 1, с.77   ; 2, с.31  ; 11, с.49  ]. 

 

                                План заняття 2: 

1. Перевірка домашнього завдання, опитування студентів. 

2. Призначення ЦАП. Розрядність. Принцип побудови і роботи. 

3. Приклади ( модулі, BIC ). 

4. Пояснення домашнього Завдання. 

 Реком. літ. [ 2, с. 65 ; 2, с.78;   5,с.81  ]. 

 

Заняття 3. Аналогові і цифрові комутатори.  

 

План заняття 3: 

1. Перевірка домашнього завдання, опитування. 

2. Приклади побудови і роботи аналогових комутаторів у 

вимірювальних каналах. 

3. Приклади побудови і застосування цифрових комутаторів. 

4. Пояснення домашнього завдання. 

 Реком. літ. [ 2, с. 80 ; 12, с.14 ; 8, с. 98 ]. 

 

Заняття 4, 5. Кодування вимірювальної інформації. 

 

План заняття 4: 

1. Перевірка домашнього завдання, опитування 2-3 студентів. 

2. Рівномірні та нерівномірні коди (код Шеннона-Фано, Морзе та 

ін. ). Побудова кодових комбінацій. 

3. Перетворення кодів. Пряме, зворотне. Кодові маски, лінійки. 

4. Пояснення домашнього завдання.  

 Реком. літ. [ 1, с. 67 ; 2, с. 87-100]. 

 

План заняття 5: 

1. Перевірка домашнього завдання, опитування. 

2. Завадозахищене кодування ( коди Грея, код «2» з «5», код М ). 

3. Перетворення В-кодів у завадозахищені коди для передавання. 



4. Пояснення домашнього завдання. 

 Реком. літ. [ 1, с. 178 ; 2, с.197  ; 8, с.  61-70 ]. 

 

Заняття 6. Інтерфейсні пристрої КВК. 

 

План заняття 6: 

1. Інтерфейсні модулі уводу/виводу. Різновиди серії  I-7000, ND-

6000 та ін. Приклади застосування. 

2. Пояснення домашнього завдання. 

 Реком. літ. [ 1, с. 154  ; 3, с. 17-21; 11, с. 17-20]. 

 

Заняття 7, 8.  Побудова і розрахунок вимірювальних каналів. 

 

План заняття 7: 

1. Вибір компонентів вимірювальних каналів (датчиків, 

підсилювачів, аналогових та цифрових комутаторів,  АЦП, МП ). 

2. Приклади побудови каналів. 

3. Пояснення домашнього завдання. 

 Реком. літ. [ 1, с. 112 ; 2, с. 176  ;11, с.18-24]. 

 

План заняття 8: 

1. Перевірка домашнього завдання, опитування. 

2. Приклади використання МП у вимірювальних каналах. 

3. Пояснення домашнього завдання. 

 Реком. літ. [ 1, с. 175  ; 2, с. 207 ; 12, с. 12-21]. 

 

 

Заняття 9.  Контрольна робота ( МКР ). 

Модульна контрольна робота складається з 4 питань, які 

стосуються варіантів побудови вимірювальних каналів, вибору 

датчиків, перетворення інформації та її захисту (додаток 1). 

 

 

 

 

 

                                 ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ (18 годин).  



 

Лаб.1, 

 

 

 

     2 години 

 

 

 

 

Вибір структури сучасного вимірювального комплексу  

(модульні прилади та масштабовані апаратні компоненти ). 

 

Мета:1). вивчення особливостей побудови та організації керування 

пристроями сучасного вимірювального комплексу; 

          2). порівняння традиційних та віртуальних      приладів 

 

[ 8, с.32-42 ], [11, c.10-21] 

 

 

 

Лаб.2 

 

     4 годин 

 

Пріоритетне підключення вимірювальних каналів. 

 

Мета: 1). Вивчення принципа організації пріоритетного 

обслуговування приладів; 

           2). Оцінювання збитків кодів та зменшення   часу повного 

циклу виміру 

 

[2, с.161 178;  8, с.80-86,  12 c.10-21] 

 

 

      Лаб.3 

 

4 години 

 

 

  

Робота АЦП у вимірювальних каналах КВК. 

 

Мета: 1). вивчення особливостей застосування АЦП; 

            2). вибір розрядності, оцінювання МЗР; 

[ 1, с. 222-240, 10,с.88- 102 ] 

 

Лаб.4  

 

    2 години     

  

 

Робота з зовнішнім модулем ADC8E (програмний увод 

вимірювальної інформації до ПЕОМ). 

 

Мета: 1). вивчення структури та можливостей застосування модулей; 

     2). програмування режимів збору вимірювальної інформації 

 



 

Лаб. 5. 

(2 години) 

  

 

 

Робота мікро ЕОМ  з  периферійними пристроями (ІЧ-модуль 

TCRT5000 для визначення перешкод) 

 

Мета: 1). вивчення особливостей використання модулів в охоронних 

системах; 

           2). програмування роботи модулів 

 

[ 8, с.75- 80; 7, с.77-84] 

 

 

Лаб. 6. 

(2 години) 

 

Інтелектуальна система контролю температури та вологості. 

 

Мета: 1). вивчення можливостей застосування 

комплексних вимірювачів у  цифрових будинках; 

            2). програмування режимів роботи системи 

 

[11, с.10-14; 12, с.29-40] 

 

 

Лаб. 7. 

(2 години) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимірювальний комплекс  для калібрування потенціометрів . 

 

Мета: 1). вивчення структури  та  програмування роботи 

одноканального комплексу з кроковим двигуном; 

           2). розрахунок характеристик каналів комплексу    

               (вимірювального та керування) 

 

[1,с.56-77; 10, с.101 -106] 

 

 

 

 

 

 

 

      



 Індивідуальне 

 завдання (РГР) 

 

      Домашня контрольна робота  (РГР) спрямована на оволодіння 

методиками агрегатування найновіших приладів, розподілення 

задач вимірювання інформації за рівнями, широко застосовувати 

розподілену обробку інформації за допомогою, так званих, 

периферійних мікропроцесорів (МП), а також МП, вмонтованих у 

прилади і пристрої. 

 

Вибір первинних вимірювальних перетворювачів. 

Обгрунтування кількості і вибір структури вимірювальних 

каналів. Обгрунтування обраної інтерфейсної системи. 

Розрахунок повного циклу вимірювання [див. 11, 12]. 

 

                                                       Приклад завдання. 

1. Чим зумовлений вибір типу та кількості приладів у КВК? Скільки 

і яких саме вимірювачів потрібно застосувати для контролю 

параметрів об’єкту (вказані в таблиці 1 відповідно до варіанту 

завдання)? 

2. Запропонувати можливий варіант структурної організації КВК 

для контролю параметрів об’єкту (табл. 1) з урахуванням вимог 

до КВК  (див. табл.2). 

3. Обгрунтувати обраний варіант побудови інтерфейсної системи 

(«зірка», «кільце», «загальна інтерфейсна магістраль» тощо) з 

точки зору надійності функціонування та економічних витрат. 

 

 

      6. Самостійна робота студентів (СРС) 48 годин. 

 

                       Розділи для самостійного вивчення. 

1. Розрахунок основних характеристик вимірювальних каналів 

КВК ( 10 годин ): 

1.1. Визначення похибки вимірювальних каналів.  

Літ. [1, с. 17 – 25; 2, с. 43 – 116; 11, с. 81 – 150; 12, с. 201 – 

243]. 

1.2. Визначення швидкодії вимірювального каналу.  

Літ. [1, с. 49 – 125; 2, с. 161 – 181; 11, с. 107 – 147]. 

 

2. Наближена оцінка характеристик вимірювальних каналів.  

    (8 годин). 

Літ. [2, с. 18 – 20, 121 – 150; 10, с. 62 – 71; 11, с. 160 – 191; 12, с. 

502 – 535]. 

 



3. Первинні вимірювальні перетворювачі (датчики). Вибір 

режиму опитування. ( 8 годин ). 

Літ. [2, с. 21 – 22; 7, с. 10 – 60; 5, с. 21 – 54]. 

 

4. Уніфікуючи вимірювальні перетворювачі і нормовані 

підсилювачі. 

    ( 6 годин ) 

Літ. [2, с. 122 – 124; 4, с. 17 – 41; 6, с. 202 – 247]. 

 

5. Вимірювальні комутатори ( аналогові і цифрові ). ( 6 годин ) 

Літ. [2, с. 125 – 130; 4, с. 27 – 80; 6, с. 252 – 291; 11, с. 77 – 100; 

12, с. 254 – 291]. 

 

6. Поєднання ПЕОМ з вимірювальною системою. ( 5 годин ) 

Літ. [3, с. 10 – 110; 4, с. 17 – 92, 210 – 252; 9, с. 111 – 152]. 

 

7. Підготовка до  МКР (робота з лекційним матеріалом,  

          5 годин). 

 

                           7.  Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

          -     Відвідування занять (всіх видів занять, у тому числі при дистанційному 

               варіанті); 

- Обо’язково необхідно мати матеріали конспекту для роботи над 

визначеними темами і готувати відповіді на запитання по кожній із тем; 

- Домашню контрольну роботу необхідно захистити у визначені терміни; 

- Перескладання заліків здійснюється віподвідно до розкладу додаткової 

сесії;  

- Студенти виконують свої роботи відповідно до політики академічної 

доброчесності університету. 

                              8.  Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 

                                                                  навчання (РСО) 

       Рейтинг студента складається з балів,  які нараховуються за написання двох 

       контрольних робіт, відповідей на практичних заняттях,  відвідувань  лекцій  та 

       захисту  ДКР. 

                                      Система рейтингових балів: 

       1). Відповіді на практичних заняттях - 8 балів; 

       2). МКР поділяється на дві частини  

            тривалістю по одній акад.годині) – 20 балів. 

       3).Виконання і захист ДКР (РГР) - 40 балів; 

       4). Відповіді на заліку -  30% Rc. 



 

                Система рейтингових(вагових) балів та критерії оцінювання 

 

              Робота на практичних заняттях (8 балів): 

  Ваговий бал-2. Максимальна кількість балів на практичних заняттях дорівнює 

     4бали x 2 = 8 балів. 

        Питання розкриті – 4 бали; 

        Неповна відповідь – 3 бали;   

        Відповідь невірна – 0 балів; 

              Модульна контрольна робота (МКР): 

        Максимальна кількість балів за контрольну роботу МКР складає 20 балів: 

                  10 балів x 2 = 20 балів 

-  питання розкриті без помилок – 10 балів; 

    -  питання розкриті з однією незначною помилкою – 8 балів; 

    -  питання розкриті з двома помилками – 5 балів; 

    -  питання розкриті з трьома помилками – 3…4 бали. 

                Заохочувальні бали додаються: 

- за участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторії, 

виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни – 

від 5 до 10 балів. 

     - за участь у роботі наукового гуртка  «Нові комп’ютерні технології у 

      приладобудуванні» - від 8 до 10 балів (виступ на конференції). 

                Захист РГР (вчасно без зауважень -  40 балів). 

          Критерії оцінювання: 

         -«відмінно» - творчій підхід до виконання, 40-36 балів; 

         -«добре» - розкриття проблеми, власна позиція, 35-30 балів; 

         -«задовільно» - виконання завдання з недоліками – 29-24 бали; 

         -«незадовільно» - завдання не виконане, ДКР не зарахована, тобто-0 балів. 

                                Розрахунок шкали (Rc) рейтингу: 

        Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

                                Rc=8+20+40=68 балів 

        Залікова складова шкали дорівнює  45% від Rc , а саме 

                                Re=Rc x 0.45 = 32 бали. 

        Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає 

                                R=Rc+Re=100 балів. 

        Необхідною умовою допуску до заліку з оцінкою є зарахування всіх складових, 

         а також стартовий рейтинг (Rc) не менше 50% від Rc, тобто 52 бали. 

                         Залік (передбачено 2 теоретичних питання та одна задача): 

Повна відповідь на 1 теоретичне питання – 10 балів; 

Повна відповідь на 2 теоретичні питання – 20 балів; 

Вірний розв’язок задачі – 10 балів. 



 

       Рейтинг розраховано за формулою: 

 

                                     Rc =∑ r+∑ rsk , 

 

       де rk  - бали, що отримані протягом семестру;   rs – заохочувальні бали. 

 

      Таким чином максимальний рейтинг студента складає: 

                                   RD = Rc+RE  

      RD=(8+20+40)c+(10+10+10)E 100 балів 

 

       Для отримання студентом відповідних оцінок (балів та традиційних) його 

                 рейтингова оцінка RD складається згідно з таблицею: 

 

Бали Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

ДКР не 

зарахована 

 

Не допущено 

 

           Робочу програму навчальної дисципліни (Силабус) 

        складено    к.т.н.,  доцентом кафедри    Андрєєвою Оленою Вікторівною 

 

       Ухвалено кафедрою приладобудування  (протокол №12  від 11.06.2021 року)                 

   

       Погоджено  Методичною комісією приладобудівного факультету1  (протокол 

       № 6/21    від  17.06.2021 року) 

 
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 


