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Програма навчальної дисципліни 

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

ППррии  ппррооввееддеенннніі  ннааууккооввиихх  ддоосслліідджжеенньь  уу  ссффеерріі  ааввттооммааттииззааццііїї  ттаа  ккооммпп’’ююттееррнноо--ііннттееггрроовваанниихх  

ттееххннооллооггіійй  ччаассттоо  ввииннииккааююттьь  ззааддааччіі  ппоовв’’яяззаанніі  іізз  ррооззррооббккооюю  ввииммііррююввааллььнниихх  ссииссттеемм  ттаа  ввииммііррюювваанннняямм  

ффііззииччнниихх  ввееллииччиинн  ррііззннооїї  ппррииррооддии  ((ееллееккттррииччнниихх  ттаа  ннееееллееккттррииччнниихх))..  ППррии  ррооззвв’’яяззаанннніі  ттааккиихх  ззааддаачч  

ддооссллііддннииккуу  ннееооббххіідднноо  ппррооввеессттии  ввссееббііччнниийй  ааннаалліізз  ффааккттоорріівв,,  щщоо  ввппллииввааююттьь  ннаа  ттооччннііссттьь  ввииммііррюювваанннняя  

ттаа  ееффееккттииввннііссттьь  ффууннккццііооннуувваанннняя  ввииммііррююввааллььнниихх  ссииссттеемм  уу  ррііззнниихх  ууммоовваахх,,  уу  ттооммуу  ччиисслліі  вв  ууммоовваахх  

ннееввииззннааччееннооссттіі  ттаа  ббааггааттооффааккттооррннооссттіі..  ЗЗаассттооссуувваанннняя  ннооввііттннііхх  ттаа  ссууччаасснниихх  ііннттееллееккттууааллььнниихх  ттееххннооллооггіійй  

ооббррооббккии  ввииммііррююввааллььнниихх  ддаанниихх  ттаа  ппооббууддоовваа  ннаа  їїхх  ооссннооввіі  ввииммііррююввааллььнниихх  ссииссттеемм  ееллееккттррииччнниихх  іі  

ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн  ддооззввоолляяєє  ооттррииммууввааттии  ннааддззввииччааййнноо  ееффееккттииввнніі  ттаа  ппррооддууккттииввнніі  рріішшеенннняя,,  щщоо  

ммааююттьь  ззннааччннуу  ппррааккттииччннуу  ццііннннііссттьь  ттаа  ннааууккооввуу  ззннааччуущщііссттьь..  

ДДииссццииппллііннаа  ссппрряяммооввааннаа  ннаа  ффооррммуувваанннняя  ннааууккооввоо--ппррооффеессііййнниихх  ккооммппееттееннттннооссттеейй,,  щщооддоо  

ззддааттннооссттіі  ввииккооннууввааттии  ооррииггііннааллььнніі  ддоосслліідджжеенннняя,,  ддооссяяггааттии  ннааууккооввиихх  ррееззууллььттааттіівв,,  яяккіі  ссттввооррююююттьь  ннооввіі  

ззннаанннняя  уу  ссффеерріі  ааввттооммааттииззааццііїї  ттаа  ккооммпп''ююттееррнноо--ііннттееггрроовваанниихх  ттееххннооллооггіійй  ппррии  ввиирріішшеенннніі  ппррооббллеемм  

ммееттррооллооггііччннооггоо  ззааббееззппееччеенннняя,,  аа  ттааккоожж  ннааббууттттяя  ппееррееддооввиихх  ззннаанньь  зз  ааввттооммааттииззааццііїї  ттаа  ккооммпп''ююттееррнноо--

ііннттееггрроовваанниихх  ттееххннооллооггіійй..  

ММееттооюю  ввииввччеенннняя  ддииссццииппллііннии  єє  ффооррммуувваанннняя  іі  ррооззввииттоокк  уу  аассппііррааннттіівв  ккооммппееттееннцціійй  щщооддоо  

ннооввііттннііхх  ммееттооддіівв,,  ссппооссооббіівв  ттаа  ззаассооббіівв  ввииммііррюювваанннняя  ееллееккттррииччнниихх  іі  ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн,,  

ррооззррообблляяттии  ттаа  ддоосслліідджжууввааттии  ккооннццееппттууааллььнніі,,  ммааттееммааттииччнніі  іі  ккооммпп’’ююттееррнніі  ммооддеелліі  щщооддоо  ппііддввиищщеенннняя  

ееффееккттииввннооссттіі  ввииммііррюювваанньь,,  ееффееккттииввнноо  ввииккооррииссттооввууввааттии  їїхх  ддлляя  ооттррииммаанннняя  ннооввиихх  ззннаанньь  ттаа//ааббоо  

ссттввоорреенннняя  ііннннооввааццііййнниихх  ррооззррооббоокк  уу  ссффеерріі  ааввттооммааттииззааццііїї  ттаа  ккооммпп''ююттееррнноо--ііннттееггрроовваанниихх  ттееххннооллооггіійй  ттаа  

ддооттииччнниихх  ммііжжддииссццииппллііннааррнниихх  ннааппрряяммаахх..  
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ППррееддммееттоомм  ввииввччеенннняя  ддииссццииппллііннии  єє  ммееттооддии  іі  ззаассооббии  ввииммііррюювваанннняя  ееллееккттррииччнниихх  іі  

ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн,,  ннооввііттнніі  іі  ссууччаасснніі  ііннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггіійй  ооббррооббккии  ттаа  ааннааллііззуу  

ввииммііррююввааллььннооїї  ііннффооррммааццііїї  уу  ттооммуу  ччиисслліі  вв  ууммоовваахх  ннееввииззннааччееннооссттіі,,  ббааггааттооффааккттооррннооссттіі,,  ннееппооввннооттии,,  

ооббммеежжееннооссттіі  ттаа  ддееффііццииттуу  ччаассуу..  

ППррооггррааммнніі  ррееззууллььттааттии  ннааввччаанннняя  аассппііррааннттіівв::  

−−  ззддааттннііссттьь  ддоо  ааббссттррааккттннооггоо  ммииссллеенннняя,,  ааннааллііззуу  ттаа  ссииннттееззуу;;  

−−  ззддааттннііссттьь  ддоо  шшввииддккооггоо  ппоошшууккуу,,  ооббррооббллеенннняя  ттаа  ааннааллііззуу  ііннффооррммааццііїї  зз  ррііззнниихх  дджжеерреелл;;  

−−  ззддааттннііссттьь  ввииккооррииссттооввууввааттии  ннооввііттнніі  ссууччаасснніі  ііннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї,,  ссппееццііааллііззооввааннее  

ппррооггррааммннее  ззааббееззппееччеенннняя  уу  ннааууккооввіійй  ттаа  ооссввііттнніійй  ддііяяллььннооссттіі..  

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

ДДааннаа  ннааввччааллььннаа  ддииссццииппллііннаа  єє  ввииббііррккооввооюю  іі  ннее  ввххооддииттьь  уу  ссттррууккттууррнноо--ллооггііччннуу  ссххееммуу  

ннааввччаанннняя  ззаа  ооссввііттннііммии  ппррооггррааммааммии..  ДДлляя  ууссппіішшннооггоо  ооссввооєєнннняя  ддааннооїї  ддииссццииппллііннии  аассппііррааннтт  ппооввииннеенн  

ввііддппооввііддааттии  ууссііммаа  ннаассттууппнниимм  ккррииттееррііяямм::  

−−  ммааттии  уумміінннняя  ттаа  ннааввииччккии  ррооббооттии  зз  ппееррссооннааллььнниимм  ккооммпп’’ююттеерроомм  ннаа  ррііввнніі  ввппееввннееннооггоо  

ккооррииссттууввааччаа;;  

−−  ззннааттии  ттаа  ррооззууммііттии  ббааззооввіі  ппррииннццииппіі  ооррггааннііззааццііїї  ііннффооррммааццііїї  уу  ккооммпп’’ююттееррнниихх  ссииссттееммаахх..  

−−  ззаассввооїїттии  ннааввччааллььнніі  ккууррссии  ппеерршшооггоо  ((ббааккааааввррссььккооггоо))  ттаа  ддррууггооггоо  ((ммааггііссттееррссььккооггоо))  ррііввнняя  

ввиищщооїї  ооссввііттии  ““ММееттррооллооггііяя  ттаа  ссттааннддааррттииззааццііяя””,,  ““ІІннффооррммааццііййнніі  ттееххннооллооггііїї  вв  ппррииллааддооббууддуувваанннніі””,,  

““ККооннссттррууюювваанннняя  ееллееммееннттіівв  ппррииллааддіівв  ааввттооммааттииззоовваанниихх  ссииссттеемм””,,  ““ККооммпп''ююттееррннее  ммооддееллюювваанннняя  

ппррооццеессіівв  іі  ссииссттеемм””,,  ““ТТееххннііччнніі  ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї””,,  ““ММааттееммааттииччннее  ммооддееллюювваанннняя  ссииссттеемм  іі  

ппррооццеессіівв””,,  ““ІІннттееллееккттууааллььнніі  ссииссттееммии  ккеерруувваанннняя””..  

3. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна складається з наступних розділів і тем: 

1. Вступ. Загальні поняття та визначення. 
1.1. Аналогові та цифрові методи обробки вимірювальної інформації. 
1.2. Види похибок при вимірюванні електричних та неелектричних величин 

аналоговими, цифровими та інтелектуальними вимірювальними системами. 
1.3. Критерії оцінки ефективності вимірювання електричних та неелектричних величин. 

Способи підвищення точності вимірювання. 
2. Вимірювальні системи електричних і неелектричних величин. 

2.1. Аналогові вимірювальні системи електричних та неелектричних величин. 
2.2. Цифрові вимірювальні системи електричних та неелектричних величин. 
2.3. Інтелектуальні вимірювальні системи. 

3. Особливості метрології інтелектуальних вимірювальних систем електричних і 
неелектричних величин. 

3.1. Показники ефективності інтелектуальних вимірювальних систем електричних і 
неелектричних величин. 

3.2. Критерії оцінки систематичних і випадкових складових похибок вимірювання 
3.3. Математичні моделі і характеристики похибок. 

4. Інтелектуальні технології обробки вимірювальних даних електричних і неелектричних 
величин. 

4.1. Нейротехнології обробки вимірювальних даних. 
4.2. Fuzzy технології обробки вимірювальних даних. 
4.2. Інструменти для реалізації інтелектуальних технологій обробки вимірювальних 

даних. 



4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Жученко А.І., Черепанська І.Ю., Сазонов А.Ю., Ковалюк Д.О. Технології штучного інтелекту 
та основи машинного зору в автоматизації: теорія і практика: підручник під грифом “КПІ ім. 

Ігоря Сікорського” Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019 − 386 с. 

2. Коваль О. А. Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки. Конспект лекцій. − Харків: 

ХНАДУ, 2018. − 144 с. 
3. Черепанська І.Ю., Безвесільна О. М., Сазонов А. Ю. Інтелектуальна прецизійна приладова 

система вимірювання кутів: монографія під грифом “КПІ ім. Ігоря Сікорського”. − Київ: ДП 

“Редакція інформаційного бюлетня “Офіційний вісник Президента України”. − 2020. − 400 с. 
4. Черепанська І.Ю., Безвесільна О. М., Сазонов А. Ю., Хильченко Т.В. Штучні нейронні мережі 

при вирішенні задач у технологічних вимірюваннях, приладобудуванні та проектуванні 

гнучких виробничих систем: монографія. − Житомир: ЖДТУ, 2017. − 217 с. 
5. Черепанська І.Ю., Сазонов А.Ю. Сучасні інформаційні технології та системний аналіз в 

наукових дослідженнях. Навчальний посібник. − Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. − с. 

Додаткова література 

6. James Lyle Peterson Petri Net Theory and the Modeling of Systems / James Lyle Peterson. – 
Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, United States, 1984. – 264 с. 

7. Томашевський В.М. Моделювання систем. − К.: Видавнича група, 2005. − 352 с. 

8. Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювання неелектричних величин: Підручник. − Львів: 

Видавницво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000 − 360 с. 
9. Методи і засоби вимірювань електричних та неелектричних величин: навчальний посібник 

/ Д.М.Нестерчук, С.О.Квітка, С.В.Галько. – Мелітополь: Виданвичо-поліграфчний центр 
«Люкс», 2017. - 206 с. 

10. Subhas Chandra Mukhopadhyay. Intelligent Sensing, Instrumentation and Measurements. − 

Springer Berlin, Heidelberg, 2013. − 175 с. 
 

Електронні ресурси 

11. Massachusetts Institute oy Technology: Вступ до системної динаміки: 
https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-871-introduction-to-system-
dynamics-fall-2013/  

12. Вступ в електронні таблиці і моделі: https://ru.coursera.org/learn/wharton-introduction-
spreadsheets-models 

13. Lecture on Measurement of Non-Electrical Quantities By:- Uttampreet Singh Lect-EE 
Government Polytechnic College, G.T.B. Garh, Moga: https://slideplayer.com/slide/5927265/  

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Структура кредитного модуля 

Назви тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

лекції Практичні 
(комп’ютерний  

практикум) 

СРС 

1. Вступ. Загальні поняття та визначення. 

1.1. Аналогові та цифрові методи обробки 5 1 − 4 

https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-871-introduction-to-system-dynamics-fall-2013/
https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-871-introduction-to-system-dynamics-fall-2013/
https://ru.coursera.org/learn/wharton-introduction-spreadsheets-models
https://ru.coursera.org/learn/wharton-introduction-spreadsheets-models
https://slideplayer.com/slide/5927265/


вимірювальної інформації 

1.2. Види похибок при вимірюванні електричних та 
неелектричних величин аналоговими, цифровими 
та інтелектуальними вимірювальними системами 

5 1 − 4 

1.3. Критерії оцінки ефективності вимірювання 
електричних та неелектричних величин. Способи 
підвищення точності вимірювання 

11 1  8 

22..  ВВииммііррююввааллььнніі  ссииссттееммии  ееллееккттррииччнниихх  іі  ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн  

22..11..  ААннааллооггооввіі  ввииммііррююввааллььнніі  ссииссттееммии  ееллееккттррииччнниихх  

ттаа  ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн      
10 22  −−  88  

22..22..  ЦЦииффррооввіі  ввииммііррююввааллььнніі  ссииссттееммии  ееллееккттррииччнниихх  ттаа  

ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн  
10 22  −−  88  

22..33..  ІІннттееллееккттууааллььнніі  ввииммііррююввааллььнніі  ссииссттееммии  15 22  33  1100  

33..  ООссооббллииввооссттіі  ммееттррооллооггііїї  ііннттееллееккттууааллььнниихх  ввииммііррююввааллььнниихх  ссииссттеемм  ееллееккттррииччнниихх  іі  ннееееллееккттррииччнниихх  

ввееллииччиинн  

3.1. Показники ефективності інтелектуальних 
вимірювальних систем електричних і 
неелектричних величин 

12 2 − 10 

3.1. Критерії оцінки систематичних і випадкових 
складових похибок вимірювання 

18 2 6 10 

3.2. Математичні моделі і характеристики похибок 18 2 6 10 

4. Інтелектуальні технології обробки вимірювальних даних електричних і неелектричних величин 

4.1. Нейротехнології обробки вимірювальних даних 29 9 10 10 

4.2. Fuzzy технології обробки вимірювальних даних 20 6 4 10 

4.2. Інструменти для реалізації інтелектуальних 
технологій обробки вимірювальних даних 

27 9 8 10 

Модульна контрольна робота 3  − − 

Залік 3  − − 

Всього 180 39 39 102 

 

Лекційні заняття 

№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

РРооззддіілл  11..  Вступ. Загальні поняття та визначення 

1.   Аналогові та цифрові методи обробки вимірювальної інформації 

1.1. Поняття вимірювання. Поняття результату вимірювання, похибки та точності 
вимірювання, засіб вимірювання, вимірювальний прилад, вимірювальна система, 
вимірювальний перетворювач. 

1.2. Способи та методи вимірювання фізичних величин. 
1.3.  Аналогова та цифрова обробка вимірювальної інформації. 



2.  Види похибок при вимірюванні електричних та неелектричних величин аналоговими, 
цифровими та інтелектуальними вимірювальними системами 

2.1. Систематична, випадкова та груба похибка. 
2.2. Абсолютна, відносна та приведена похибка. 
2.3. Методична похибка. 
2.4. Інструментальна похибка. 

3.  Критерії оцінки ефективності вимірювання електричних та неелектричних величин. Способи 
підвищення точності вимірювання 

3.1. Точність передачі даних вимірювання. 
3.2. Точність обробки даних вимірювання. 
3.3. Результуюча точність операцій передачі та обробки даних вимірювання фізичних 
величин. 

Розділ 2. ВВииммііррююввааллььнніі  ссииссттееммии  ееллееккттррииччнниихх  іі  ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн 

4.  ААннааллооггооввіі  ввииммііррююввааллььнніі  ссииссттееммии  ееллееккттррииччнниихх  ттаа  ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн  

44..11..  ЕЕллееккттррооммееххааннііччнніі  ппррииллааддии  ддлляя  ввииммііррюювваанннняя  ееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн..  

44..22..  ВВииммііррююввааллььнніі  ппееррееттввооррююввааччіі  ддлляя  ввииммііррюювваанннняя  ееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн..  

44..33..  ВВииммііррююввааллььнніі  ппееррееттввооррююввааччіі  ддлляя  ввииммііррюювваанннняя  ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн..  ККііллььццееввиийй  

ллааззеерр..  ФФооттооччууттллиивваа  ККММООПП--ммааттррииццяя..  

5.  ЦЦииффррооввіі  ввииммііррююввааллььнніі  ссииссттееммии  ееллееккттррииччнниихх  ттаа  ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн  

5..11..  ЕЕллееккттрроонннніі  ввииммііррююввааллььнніі  ппррииллааддии  ддлляя  ввииммііррюювваанннняя  ееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн..  ССттррууккттуурраа,,  

ооссооббллииввооссттіі  ззаассттооссуувваанннняя,,  ммееттррооллооггііччнніі  ххааррааккттееррииссттииккии..  

55..22..  ССппооссооббии  ііннддииккааццііїї,,  щщоо  ррееааллііззууююттььссяя  уу  ццииффррооввиихх  ввииммііррююввааллььнниихх  ссииссттееммаахх,,  ммееттооддии  

ввииммііррюювваанннняя  ттаа  ффооррммии  ппооддаанннняя  ппооккааззіівв..  

6.  ІІннттееллееккттууааллььнніі  ввииммііррююввааллььнніі  ссииссттееммии  

66..11..  ІІннттееллееккттууааллььннаа  ппррееццииззііййннаа  ггооннііооммееттррииччннаа  ссииссттееммаа  

66..22..  ІІннттееллееккттууааллььннаа  ссииссттееммаа  ааввттооммааттииззооввааннооггоо  ввииззннааччеенннняя  яяккооссттіі  ооббррооббккии  ппооввееррххоонньь  

ппрриирроодднниихх  ккааммеенніівв  

66..33..  ААввттооммааттииззооввааннаа  ггррааввііммееттррииччннаа  ссииссттееммаа  зз  ееллееммееннттааммии  шшттууччннооггоо  ііннттееллееккттуу  ддлляя  ппоошшууккуу  

ккоорриисснниихх  ккооппааллиинн..  

66..44..  ІІннттееллееккттууааллььннаа  ссииссттееммаа  ввииммііррюювваанннняя  ііннттееннссииввннооссттеейй  ссппееккттррааллььннооггоо  ррооззппооддііллуу  ххііммііччнниихх  

ррееччооввиинн  уу  ммееттааллооввмміісснниихх  ммааттееррііааллаахх  

Розділ 33..  ООссооббллииввооссттіі  ммееттррооллооггііїї  ііннттееллееккттууааллььнниихх  ввииммііррююввааллььнниихх  ссииссттеемм  ееллееккттррииччнниихх  іі  

ннееееллееккттррииччнниихх  ввееллииччиинн 

7.  Метрологічні характеристики інтелектуальних вимірювальних систем електричних і 
неелектричних величин. 

7.1. Види похибок інтелектуальних вимірювальних систем 
7.2. Способи підвищення точності вимірювання інтелектуальних вимірювальних систем 

8.  Критерії оцінки систематичних і випадкових складових похибок вимірювання. 

8.1. Дисперсійний критерій Фішера. 
8.2. Критерій Вілкоксона. 

9.  Математичні моделі і характеристики похибок 

9.1. Ймовірнісні характеристики похибок 
9.2. Статистичні оцінки похибок вимірювання 

Розділ 4. Інтелектуальні технології обробки вимірювальних даних електричних і неелектричних 
величин 

10.  Нейротехнології обробки вимірювальних даних 

10.1. Введення в теорію штучних нейронних мереж (ШНМ). 
10.2. Синтез ШНМ. 
10.3. Методи та алгоритми навчання ШНМ. 
10.4. Експериментальні дослідження працездатності ШНМ та оцінка достовірності 
результатів їх роботи. 



11.  Fuzzy технології обробки вимірювальних даних 

11.1. Теоретичні основи fuzzy logic.  
11.2. Алгоритми fuzzy logic для обробки та аналізу даних.  

12.  Інструменти для реалізації інтелектуальних технологій обробки вимірювальних даних 

12.1. Нейромодулятори − програми для моделювання ШНМ. Нейромодулятор DDeedduukkttoorr..  

1122..22..  ППррооццееддууррии  PPyytthhoonn  ддлляя  ссттввоорреенннняя  ШШННММ..  

1122..33..  ППааккеетт  FFuuzzzzyy  LLooggiicc  TToooollbbooxx..  

Практичні заняття  

№ 
з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 
(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 

Критерії оцінки ефективності вимірювання електричних та неелектричних величин. Способи 
підвищення точності вимірювання 

1.  Визначення оптимальної кількості вимірювань при нормуванні випадкової складової 
похибки вимірювання, на прикладі прецизійної приладової системи вимірювання кутів. 

ІІннттееллееккттууааллььнніі  ввииммііррююввааллььнніі  ссииссттееммии 

2.  Вивчення будови та принципу дії ІІннттееллееккттууааллььннооїї  ппррееццииззііййннооїї  ггооннііооммееттррииччннооїї  ссииссттееммии 

Критерії оцінки систематичних і випадкових складових похибок вимірювання 

3.  Нормування випадкових складових похибок вимірювання 

4.  Визначення складових похибок вимірювання із застосуванням дисперсійного критерію 
Фішера 

5.  Визначення величини похибок при одноразових непрямих вимірюваннях 

Математичні моделі і характеристики похибок 

6.  Побудова математичної моделі похибки кільцевого лазеру 

7.  Побудова математичної моделі похибки ІІннттееллееккттууааллььннооїї  ппррееццииззііййннооїї  ггооннііооммееттррииччннооїї  

ссииссттееммии 

Нейротехнології обробки даних 

8.  Інтелектуальна обробка вимірювальних даних ШНМ із застосуванням інтелектуальної 
платформи Deductor. 

9.  Синтез та навчання ШНМ для обробки великих об’ємів вимірювальних даних 

10.  Експериментальні дослідження та аналіз результатів роботи ШНМ при вирішенні 
прикладних задач обробки вимірювальних даних електричних та неелектричних величин 

Технологія fuzzy logic 

11.  Вивчення методів нечіткого логічного висновку за допомогою інструментальних засобів 
пакету Fuzzy Logic Toolbox середовища MATLAB при вирішенні прикладних задач обробки 
вимірювальних даних електричних та неелектричних величин 

12.  Вирішення деяких прикладних задач та реалізація алгоритмів методами fuzzy logic у пакеті 
Fuzzy Logic Toolbox 

13.  Модульна контрольна робота 

14.  Залікове заняття 

6. Самостійна робота аспіранта 

Самостійна робота аспірантів у межах даного курсі передбачає: 

– підготовка до лекції, яка включає ознайомлення з темою та питаннями лекції, виявлення 

малозрозумілих фрагментів і тез, виявлення питань, які на думку студента потребують більш 



широкого висвітлення, підготовка запитань до викладача, які планується задати протягом лекції 

(до 1 год на кожну лекцію); 

– підготовка до практичних занять, яка включає у себе ознайомлення з темою та метою заняття, 

завданням, ознайомлення з контрольними запитаннями та формування відповідей на них (до 

30 хвилин на кожну практичну роботу); 

– оформленні звітів за результатами робіт, проведених на практичних заняттях (до 30 хвилин на 

кожну практичну роботу); 

– підготовка до модульної контрольної роботи (до 4 годин); 

– підготовка до залікової роботи у разі необхідності або бажання її виконувати (до 4 годин). 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед аспірантом: 

7.1. Відвідування занять та поведінка на них. 

− на заняття аспірант повинен з’являтися підготовленим (див. п. 6 силабусу);  

− відключення мобільних телефонів або їх переведення в беззвучний режим на усіх заняттях 
та під час консультацій обов’язкове; 

− відвідування лекцій з дисципліни вітається і буде сприяти більше якісному засвоєнню 
дисципліни; 

− вітається активність аспірант на лекціях та уміння ставити запитання за темою лекції до 
викладача; 

− відвідування практичних занять та виконання завдань протягом практичного заняття є 
обов’язковим; 

− дозволяється (окрім контрольних занять) використання засобів пошуку інформації; 

− дозволяється вільне переміщення аудиторією під час практичних (окрім лекційних) занять. 

7.2. Виставлення штрафних та заохочувальних балів. 

− окремої процедури захисту домашньої контрольної роботи не передбачається, 
проводиться оцінювання поданої роботи; 

− аспірантам, які виконали протягом заняття додаткові завдання з роботи або завдання 
підвищеної складності нараховуються заохочувальні бали; 

− аспірантам, які запропонували інший, не передбачений планом роботи, спосіб виконання 
завдання нараховуються заохочувальні бали; 

− пропуск практичних занять без поважної причини не допускається і призводить до 
виставлення за їх результатами нуля балів; 

− неготовність до практичного заняття за графіком призводить до нарахування двох 
штрафних балів; 

− пропуск модульної контрольної без поважної причини призводить до виставлення за її 
результатами нуля балів. 

7.3. Політика дедлайнів та перескладань. 

− на початку наступного практичного заняття аспірант повинен подати оформлений звіт за 
результатами попереднього заняття; 

− повторне виконання модульної контрольної роботи не допускається; 

− написання модульної контрольної роботи аспірантами які не написали її відповідно графіку 
без поважної причини не допускається; 

− перескладання заліку допускається лише у спосіб, передбачений нормативними 
документами з організації навчального процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського. 



7.4. Політика щодо академічної доброчесності. 

− аспіранти, які вивчають дисципліну, повинні дотримуватися правил і норм академічної 
доброчесності під час виконання усіх видів робіт; 

− звіт з практичної роботи або доповідь за темою семінарського заняття виконана з грубим 
порушенням правил і норм академічної доброчесності оцінюється оцінкою 0 балів. 

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

Рейтинг аспіранта з кредитного модуля складається з балів, отриманих за: 

1) виконання практичних робіт; 

2) виконання модульної контрольної роботи. 

 
8.1. Критерії оцінювання та розподіл балів за виконання практичних робіт 

Всього протягом семестру передбачено 12 практичних робіт. Ваговий бал – 5. Максимальна 

кількість балів за всі роботи дорівнює 125 = 60 балів. Критерії оцінювання та розподіл балів за 

виконання практичних робіт наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання та розподіл балів за виконання практичних робіт 

Бали Вимоги до виконання завдання 

5 Всебічне глибоке опрацювання теми на основі аналізу широкого кола інформаційних 
джерел, наявна самостійність суджень, правильність розрахунків та представлених 
результатів, повнота та аргументованість висновків. У цілому завдання роботи 
виконано вірно і вчасно. 

4 Всебічне глибоке опрацювання теми на основі аналізу широкого кола інформаційних 
джерел, наявна самостійність суджень, правильність розрахунків та представлених 
результатів, повнота та аргументованість висновків, але робота виконана не вчасно, у 
термін, що перевищує встановлений час. 

3 Наявність незначних помилок в розрахунках або у висновках, але за умови достатньої 
повноти, всебічності та самостійності опрацювання теми і виконання завдання у 
встановлені терміни. 

2 Текст і цифрові дані роботи свідчать про те, що студент сумлінно ознайомився і 
пропрацював основні джерела, без залучення яких робота взагалі не могла б бути 
виконана, і зміст теми, розкрив в основному правильно. 

0 Завдання виконано неправильно, або не самостійно, або не виконувалось. 

 

8.2. Модульна контрольна робота. 

Ваговий бал – 40. Критерії оцінювання та розподіл балів за завдання модульної контрольної 

роботи наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання та розподіл балів за доповідь за модульну контрольну роботу 

Бали Вимоги до виконання завдання 

40 Правильність розрахунків та представлених результатів, повнота та аргументованість 
висновків. У цілому завдання виконано вірно і вчасно. 

30 Хід аналізу даних в цілому вірний, проте наявні незначні помилки. 

20 Хід аналізу даних в цілому вірний, проте наявні помилки, що не дають змоги 
одержати вірну відповідь. 

0 Завдання виконано в цілому неправильно, або не самостійно, або не виконувалось. 
 



Максимальна сума балів протягом семестру складає: R = 60 + 40 = 100 балів. 

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу. 

Семестровий контроль: залік 

Умови допуску до семестрового контролю: виконання і підтвердження правильності 

отриманих результатів  практичних робіт. 

 
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) 

9.1. Виконання залікової роботи. 

Аспіранти, які протягом семестру за рейтинговою системою оцінювання набрали менше 60 

балів а також ті хто бажає підвищити свою оцінку, виконують залікову контрольну роботу. У цьому 

разі всі бали набрані аспірантом протягом семестру скасовуються окрім балів за модульну 

контрольну роботу. До балів, одержаних за виконання модульної контрольної роботи додаються 

бали залікової контрольної роботи і ця оцінка є остаточною.  

Завдання, які виносяться на залікову контрольну роботу наведено у додатку А. 

Ваговий бал залікової контрольної роботи складає 60 балів. Критерії оцінювання та розподіл 

балів за виконання залікової контрольної роботи наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Критерії оцінювання та розподіл балів за залікову контрольну роботу 

Бали Вимоги до виконання завдання 

60 Всебічне глибоке опрацювання завдання , наявна самостійність суджень, правильність 
розрахунків та представлених результатів, повнота та аргументованість висновків. 

50 Всебічне глибоке опрацювання завдання, наявна самостійність суджень, правильність 
розрахунків та представлених результатів, повнота та аргументованість висновків, але 
наявні незначні неточності та помилки. 

40 Текст і цифрові дані роботи свідчать про те, що аспірант сумлінно ознайомився і 
пропрацював основні джерела, без залучення яких робота взагалі не могла б бути 
виконана, і завдання виконав в основному правильно. 

0 Завдання виконано неправильно, або не самостійно, або не виконувалось. 
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