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1. Назва факультету
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Рівень вищої освіти
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Код і назва спеціальності
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Тип і назва освітньої
програми
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7.

Назва дисципліни
Кількість ЄКТС кредитів
Структура дисципліни
(розподіл за видами та
годинами навчання)

8.

Графік (терміни) вивчення
дисципліни
Передумови для навчання за
дисципліною

9.

10.

Анотація (зміст) дисципліни

11.

Компетентності, знання,
вміння, розуміння, якими
оволодіє здобувач вищої
освіти в процесі навчання

12.

Результати навчання
здобувача вищої освіти

13.

Система оцінювання
відповідно до кожного
завдання для складання
заліку/екзамену

Детальний контент, коментарі
Факультет електронної та біомедичної інженерії
Бакалаврський
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
ОПП «Інженерія оптоінформаційних та лазерних
систем», «Якість продукції, процесів та програмного
забезпечення»
Інформаційні технології
5
Всього 150 год., 70 год.–аудиторних: 30 год. – 15 лекцій;
14 год. – 7 пз, 16 год. – 8 лб., 10 год.- 5 конс., 80 год.самостійної роботи (в тому числі курсова робота – 30
год.), форма контролю – екзамен.
3-й рік, 6-й семестр
Раніше мають бути вивчені дисципліни: «Фізика»,
«Вища математика», «Інформатика», «Застосування
лазерів», «Оптика».
Обов`язкова
дисципліна
базової
професійної
підготовки, містить змістові модулі:
1. Основи оптичних інформаційних технологій.
2. Застосування оптичних інформаційних технологій.
3. Квантові інформаційні технології.
Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій. Здатність до пошуку, опрацювання та
аналізу інформації з різних джерел. Здатність
використовувати лазерні та оптичні прилади, та системи
з метою отримання, зберігання та передавання
інформації, та вміння аналізувати дані натурних та
чисельних експериментів. Здатність використовувати
сучасні інженерні та математичні пакети для створення
інформаційних технологій для лазерних приладив і
систем.
Здатність продемонструвати знання, розуміння та вміння
побудови
та
застосування
широкого
кола
оптоінформаційних
систем
призначених
для
вимірювання фізичних величин, передавання та обробки
інформації, розпізнавання образів.
1. Виконати практичні заняття;
2. Відпрацювати та захистити лабораторні роботи;
3. Виконати курсову роботу;
4. Отримати за семестр не менше 60 балів;
5. Скласти екзамен.
Формою підсумкового контролю для дисципліни є
екзамен (письмовий або комбінований), підсумкова
екз
оцінка Од обчислюється за формулою:

Одекз = 0,6  Oсем + 0, 4  Oекз , де Oсем – оцінка за семестр

14.

15.

16.

у 100-бальній системі, Oекз – оцінка за екзамен у 100бальній системі.
Якість освітнього процесу
Дотримання принципів академічної доброчесності
(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми
дисципліни – 2021 р.
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