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

13.

Система оцінювання
відповідно до кожного
завдання для складання
заліку/екзамену

Детальний контент, коментарі
Факультет Електронної та біомедичної інженерії
Бакалавр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
ОПП «Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем»
Оптоелектроніка
10
Всього 300 год. – аудиторних 60 год : 60 год – 30 лк;
34 год – 17 пз; 26 год – 13 лб; 20 год – 10 конс;
160 год – самостійна робота; форма контролю – залік,
екзамен
3-й рік, семестри 5, 6
Дисципліна базується на знаннях з «Фізика», «Оптика»,
«Вища математика», «Вступ до спеціальності», «Основи
метрології та вимірювальної техніки»
Обов’язкова дисципліна професійної та практичної
підготовки містить змістовні модулі:
1. Елементи квантової механіки та статистичної фізики.
2. Структура твердих тіл.
3. Властивості твердих тіл.
4. Прилади оптоелектроніки.
Знати і розуміти основні поняття метрології, теорії
вимірювань,
математичного
та
комп’ютерного
моделювання, сучасні методи обробки та оцінювання
точності вимірювального експерименту;
Знати та
розуміти
сучасні
теоретичні
та
експериментальні методи досліджень з оцінюванням
точності отриманих результатів;
Вміти організовувати та проводити вимірювання,
технічний контроль та випробування;
Вміти організовувати
процедуру
вимірювання,
калібрування, випробувань при роботі в групі або окремо;
Вміти використовувати інформаційні технології при
розробці програмного забезпечення для опрацювання
вимірювальної інформації.
Здатність застосовувати професійні знання й уміння у
практичних ситуаціях;
Здатність розробляти фізично- та математичнообґрунтовані моделі та проектувати лазерні та оптичні
прилади для вирішення широкого кола науковопрактичних завдань;
Володіти знаннями фізичних процесів в оптичних та
квантових приладах дослідження та вимірювання.
1.Відпрацювати та захистити лабораторні роботи
2. Виконати контр. роботи на практичних заняттях
3. За семестр отримати не менше 60 балів
4. Скласти залік/екзамен
1

Формою підсумкового контролю для дисципліни у 6
екз
семестрі є семестровий екзамен, підсумкова оцінка Од
екз
обчислюється за формулою: Од = 0,6  Oсем + 0, 4  Oекз ,

14.

Якість освітнього процесу

15.

Методичне забезпечення

16.

Розробник силабусу

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). Оновлення робочої програми
дисципліни – 2020 р. Лабораторний практикум
забезпечено сучасними вимірювальними приладами
Комплекс навчально-методичного забезпечення
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