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Компетентності, знання,
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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»
Планування і проведення фізичних експериментів
6
Всього 180 годин – 84 аудиторних:36 г. – 18лк, 36 г. –
18 пз, 12 г. – 6 конс, 96г. – самостійна робота, вид
контролю: залік
4-й рік, 8-й семестр
Раніше мають бути вивчені дисципліни «Вища математика», «Фізика», «Оптика», «Конструювання лазерних
пристроїв», «Оптоелектроніка», «Інженерна та
комп`ютерна графіка» та «Технологія застосування
лазерів».
Вибіркова дисципліна професійної та практичної
підготовки, містить змістові модулі:
1. Терагерцова фотоніка
2. Джерела терагерцового випромінювання
3. Підповерхне везондування. Хвилі та безпека
4. Експерименти з магнітного резонансу
Працювати з науково-технічною літературою,проводити
патентний пошук, використовуючи сучасні системи
науково-технічної інформації та ресурси Internet;
розробляти фізично - та математично - обґрунтовані
моделі та проектувати лазерні прилади, та прилади для
вирішення широкого кола науково-практичних завдань;
використовувати сучасні інженерні та математичні
пакети для створення інформаційних технологій для
лазерних приладив і систем.
Володіння навичками до здобуття поглиблених знань у
галузі інформаційної та лазерної інженерії та
споріднених областях, включаючи методики проведення
натурних та чисельних експериментів з використанням
сучасного обладнання та програмного забезпечення;
навичками та умінням застосовувати існуючи засоби
сучасних інформаційних технологій для вирішення задач
в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної
техніки.
1. Виконати практичні завдання.
2. Отримати за семестр не менше 60 балів.
3. Скласти залік
Формою підсумкового контролю для дисципліни є
семестровий залік. Для оцінювання роботи студента
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Методичне забезпечення

16.
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оцінка за семестр обчислюють як суму оцінок за різні
види занять та контрольні заходи.
Дотримання принципів академічної доброчесності
(http://lib.nure.ua/plagiat). Розробка робочої програми
дисципліни – 2020 р.
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