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13.

Система оцінювання
відповідно до кожного
завдання для складання
заліку/екзамену

Детальний контент, коментарі
Факультет Електронної та біомедичної інженерії
Магістерський
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
ОПП «Лазерна і оптоелектронна техніка», «Фотоніка та
оптоінформатика»
__________ Нанофотоніка
4
Всього 120 годин – 48 аудиторних:
24 г. – 12лк, 8 г. – 4 пз, 8 г. – 4 лб, 8 г. – 4 конс,
72 г. – самостійна робота, вид контролю: екзамен
1-й рік, 1-й семестр
Раніше мають бути вивчені дисципліни «Вища математика», «Фізика», «Лазерні прецизійні прилади», «Оптика»,
«Конструювання лазерних пристроїв», «Технологія
застосування лазерів» та «Планування і проведення
фізичних експериментів».
Обов`язкова дисципліна професійної та практичної
підготовки, містить змістові модулі:
1. Оптика наноструктур
2. Фемтосекундная оптика і фемтотехнології
3. Лазерна техніка в нанотехнологіях
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у галузі метрології та інформаційновимірювальної техніки, оптоелектроніки або у процесі
навчання, що передбачає застосування теорій та методів
метрології
та
лазерного
і
оптоелектронного
приладобудування і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов; виконувати розробку конструкції
нанолазерів, технологічні операції з формуванням
заданих структур
Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і
технічні методи, а також комп`ютерне програмне
забезпечення для вирішення завдань в сфері метрології та
інформаційно-вимірювальної
техніки;
виявляти
і
описувати ефективність рішень в сфері метрології та
метрологічного забезпечення на основі використання
аналітичних методів і методів моделювання.
1. Відпрацювати та захистити лабораторні роботи.
2. Виконати практичні завдання.
3. Виконати контрольну роботу
4. Отримати за семестр не менше 60 балів.
5. Скласти екзамен.
Oi . Оцінку за
Підсумкову рейтингову оцінку Oсем =



семестр Oсем обчислюють як суму оцінок за різні види

занять та контрольні заходи.
Формою підсумкового контролю для дисципліни є
Одекз
семестровий
екзамен,
підсумкова
оцінка
екз
обчислюється за формулою: Од = 0,6  Oсем + 0, 4  Oекз ,

14.

Якість освітнього процесу

15.

Методичне забезпечення

16.

Розробник силабусу
(посада, ПІБ, ел. пошта)

де Oсем – оцінка за семестр у 100-бальній системі, Oекз –
оцінка за екзамен у 100-бальній системі.
Дотримання принципів академічної доброчесності
(http://lib.nure.ua/plagiat). Розробка робочої програми
дисципліни – 2018 р. Редагування робочої програми –
2020p. Лабораторний практикум забезпечено сучасними
вимірювальними приладами.
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