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1. Вступ 

Вiдповiдно до СТ. 1 «OCHOBHi термiни та 'ix визначення» Закону Укра'iни «Про 

вищу oCBiTY» освiтня (освiтньо-професiйна чи освiтньо-наукова) програма 

система oCBiTHix компонентiв на вiдповiдному piBHi вищоi' освiти в межах 

спецiальностi, що визначаЕ: вимоги до рiвня освiти осiб, якi можуть розпочати 

навчання за цiЕ:Ю програмою, перелiк навчальних дисциплiн i логiчну послiдовнiсть 

'ix вивчення, кiлькiсть кредитiв Е:КТС, необхiдних для виконання ui6 програми, а 

також очiкуванi результати навчання (компетентностi), якими повинен оволодiти 

здобувач вiдповiдного ступеня вищо"i освiти. 

Вищий навчальний заклад на пiдставi Стандарту вищо'i освiти за вiдповiдним 

piBHeM вищоi" освiти з певноi" спецiальностi розробляс oCBiTHi програI'vП!. 

OCBiTHbO-професiйна програ:ма розроБЛЯЕ:ТЬСЯ для першого (бакалаврського) 

рiвня вищо"i освiти та другого (MariCTepCbKoro) рiвня (практичний профiль). 

Освiтньо-наукова програма розроБЛЯЕ:ТЬСЯ для другого (j\/IariCTepCbKoro) рiвня 

вищо'i освiти (академiчний профiль) та для третього (освiтньо-науковогО) рiвня 

ВИЩОlОСВIТИ. 

Освiтня програма ВИКОРИСТОВУЕ:ТЬСЯ пiд час: 

- проведення лiцензiйноi' експертизи на провадження oCBiTHboi' дiяльностi за 

вiдповiдною спецiальнiстю та piBHeM вищо"i освiти, iнспектування oCBiTHboi' 
• • О· 

ДlЯЛЬНОСТl за спеЦ1альНlСТЮ; 

- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплiнi i практик; 
- розро6лення засо6iн цiШ'НОI:ТИКИ якостi вищоi' Оl:вiти; 

- визначення змiсту навчання в системi перепiдготовки та Пlдвищення 

квалiфiкацй; 

- професiйноi' OpiE:HTaui'j здобувачiв вищоi' освiти. 

2.Нормативнiпосилання 

- Закон Укра'iни вiд 01.07.2014 N2 1556-УII «Про вищу oCBiTY»; 

Постанова Кабiнету MiHiCTpiB Укра'iни BIД 23.11.2011 р. N2 1341 «Про 

затвердження нацiонально'i рамки квалiфiкацiй»; 

- Постанова Кабiнету MiHiCTpiB Укра"iни BIД 29.04.15 року N2 266 «Про 

затвердження перелiку галузей знань i спецiальностей, за яки:ми здiЙСНЮЕ:ТЬСЯ 

пiдготовка здобувачiв вищо'i освiти»; 

- Класифiкацiя видiв економiчноi' дiяльностi : дк 009:2010. - На замiну ДК 

009:2005 ; Чинний вiд 2012-01-01. - (Нацiональний класифiкатор Укра'iни); 

- Класифiкатор професiй : ДК 003 :20 1 О. - На замiну ДК 003 :2005 ; Чинний 

вiд 2010-11-01. - (Нацiональний класифiкатор Укра'iни); 

- Стандарти i рекомендацй щодо забезпечення якостi в Е:вропейському 

просторi вищо"i освiти. - К. : Ленвiт, 2006. - 35 С. ISBN 966-7043-96-7; 

- Нацiональний освiтнiй глосарiй: вища oCBiTa / 2-е вид., перероб. i ДОП. / 

aBT.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнiкова, В. 1. Луговий, А. В. Ставицький, 

Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кре:меня. - К. : ТОВ «Видавничий 
дi:м «Плеяди», 2014. - 100 С. ISBN 978-966-2432-22-0. 
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3. Визначення 

У цьому документi використано термiни та вiдповiднi визначення, що поданi у 

Законi Укра·iни «Про вищу oCBiтy» та Нацiональному oCBiTHЬOМY глосарiю: вища oCBiTa. 

4. Позначення i скорочення 

у цьому документ! використанi наступнi позначення i СI<орочепня: 

- €KTC (Ешореап Credit Transfer and Accumlllation System) - €вропейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система. 

5. Вимоги до рiвня освiти осiб, якi можуть розпочати навчання за 
програмою 

Згiдно вимог ст. 5 Закону Укра"iни «Про вищу oCBiтy» особа Ma€ право здобувати 

ступiнь бакалавра за умови наявностi в неУ повно"i загальноi· середньо·i освiти . 

6. Кiлькiсть кредитiв €KTC, необхiдних для виконання програми та Ух 
РОЗПОДlл 

Обсяг освiтньо-професiЙно·i програми становить 240 кредитiв €KTC. 

Розподiл кредитiв €KTC за циклами загально·i та професiйно"i пiдготовки: 

Складовi Кредumiв ~'КTC 

ЦИКЛ загально} пiдготовки (за спецiальнiстю): 134 
1. Навчальнi дисциплiни природничо-науково·i пiдготовки 48 
11. Навчальнi дисциплiни базовоi· пiдготовки 60 
ш. Навчальнi дисциплiни базово"i пiдготовки (за вибором студентiв) 2 
IV. Навчальнi дисциплiни соцiально-гуманiтарноi· пiдготовки 
(за вибором студентiв) 

24 

ЦИКЛ професШноi' пiдготовки (за спецiалiзацiсlO): 106 
Навчальнi дисциплiни професiйно"i та практичноi· пiдготовки 70 
Навчальнi дисциплiни професiЙноi· та практично·i пiдготовки 

(за вибором студентiв) 

36 

7. Очiкуванi результат" навчання за циклом загальноi' пiдготовки 
(за спецiальнiстю) 

Згiдно з вимогами Стандарту вищо·' освiти зi спецiальностi 152 Метрологiя та 
iнформацiйно-вимiрювальна TeXHiKa студент пiсля засво€ння uic"i програми Ma€ 

продемонструвати так! результати навчання. 
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7.1. Системнi компетентностi та нормативний 3MiCT пiдготовки 

Нормаmuвнuй змiсm niдгоmовкuCucmeMHi KO.MnemeHmHocmi Код 

ЗНАННЯ 3 ДИСЦИПЛlн циклуЗдатнiсть вчитися, здобувати ношCK-l 
. .. 

природничо-науково"i пiдготовки 

вiдмiнноi" вiд професiйноi" 

знання , УМlНня , у тому чисЛl в галУЗI , 

УМIННЯ використовувати набутi 

знания при роботi в галузi , вiдмiнноi' 

вi л професiйно"i 

СК-2 ЗНАННЯ способiв застосування I 
знання й умiння на практицi 

Здатнiсть застосовувати професiйнi 

побудови засобiв вимi рювальноi" 

техНlКИ. 

УМIННЯ органiзовувати лабораторнi 

експеРИl\'lенти з застосуванням засобiв 

вимiрювальноi' технiки. 

СК-З Здатнiсть гнучко адаптуватися до ЗНАННЯ з ДИСЦИПЛlн СОЦlально-
. ..'

рIЗНИХ професiйних ситуацiй, гуманпарнOI шдготовки. 

проявляти творчий пiдхiд, iнiцiативу . УМIННЯ застосовувати контакти в 

ситуацiях професiйного спрямування . 

УМ]ННЯ враховувати конкретну 
. . . . 

ситуаЦlЮ при плануванНl I виконанНl 
СВО(1' дiяльностi. 

СК-4 Здатнiсть критично ОЦlнювати й ЗНАННЯ з дисциплlН СОЦlально-

переосмислювати накопичений досвiд rYMaHiTapHo"i та MOBHoi' пiдготовки. 
(власний I чужий), аналiзувати свою УМIННЯ проводити анотування чи 

професiйну й соцiальну дiяльнiсть реферування укра'iнських I 

iншомовних джерел iнформацi"i . 

УМIННЯ здiйснювати ПИСЬМОВI 

контакти у ситуаЦlЯХ професiйного 

сшлкування. 

СК-5 Здатнiсть вести ДОСЛlдницьку ЗНАННЯ основних етапiв проведення 

ДIЯЛЬНlСТЬ, включаючи аналlЗ 

проблем , постановку цiлей i завдань , 

ДОСЛlДжень, ВИМlрювань ,

Iвиконання вимiрювань. 
методик 

вибiр СПОС?бу ~ методiв ~ослiдження , УМIННЯ I3ИЗIШЧИТИ мету i ~авдання 
а також OЦlHKY иого ЯКОСТI експерименту , методи ВИМlрювань, 

. . 
ВИМlрюваНl величини як параметри 

об'екту , що е iнформативними, 

ВИМlрюваними та IНваршнтними до 

впливlВ. 

СК-б Здатнiсть оргаНlзовувати свою УМIННЯ сприймати критику 

ДIЯЛЬНlсть, працювати автономно та у адекватно реагувати на зауваження . 

команд} УМ]ННЯ адаптуватися 1 бути 

комунiкабельним. 

6 




7.2. lнструментальнi компетентностi та нормативний змiст пiдготовки 
Код /нсmруменmальнi komnemehm1-l0сmi Нормаmuвнuй ЗJVliсm niдгоmовкu 

IK-l Здатнiсть вир/шувати 

професiйнiй дiяльностi 

проблеми в 

на основ} 

ЗНАННЯ MeToдlВ 
. . 

при ДОСЛlдженНl, 

аналlЗУ / синтезу 
проектуванНl 1 

аналiзу й синтезу випробуваннях 
. . 

технолоГlЧНИХ процесlВ, 

об'Е:ктiв , 

устаткування. 

УМIННЯ використовувати 

iнформацiйнi технологii' при 

ВИРlшtННl комплексних завдань 

аналiзу i синтезу, 
IK-2 Здатнiсть працювати з iнформацiею: ЗНАННЯ лексико-граматичного 

знаходити , оцiнювати й запасу професiйного спрямування, 

використовувати iнформацiю з рi зннх ЗНАННЯ професiйноi' термiнологii', 

джерел, необхiдну для рiшення УМIННЯ проводити збiр та аналlЗ 

наукових i професiйних завдань , iнформацi'i lНоземних електронних 

джерел, 

IК-З Здатнiсть використовувати у ЗНАННЯ системи та MeTOДlВ 

професiйнiй дiяльностi базовi знання у управлiння конкретного 

галуз/ природничих, СОЦlально виробництва(цеху, вiддiлу , дiльницi) , 

гуманiтарних та економiчних наук УМIННЯ застосовувати отримаНl 

знання при проведенНl самостiйних 

розробок та дослiджень, 

УМIННЯ визначати / ОЦlнювати 

plВeHЬ досконалост/ системи 

управлlННЯ конкретною Дlлянкою 

виробництва, 

УМIННЯ визначати / ОЦlНювати 

р/вень механiзацii', автоматизацi'i, 

комп'ютеризацi'. конкретно'. ДIЛЯНКИ 

виробництва , 

IK-4 Здатнiсть грамотно будувати УМIННЯ вибрати стратепю 

КОМУНlкаЦlЮ, виходячи /з цiлей 1 спiлкування i способiв KOMYHiKaui'i при 
ситуацi'i спiлкування органiзацii' виробничих / науково

ДОСЛlдних робiт виходячи з 

поставлених цiлей, 

7,3, Соцiально-особистiснi компетентностi та нормативний змiст пiдготовки 
Код Соцiально-особuсmiС7-li KOMnemeHmHocmi Нормаmuвнuй змiсm niдгоmовкu 

COK-l 

Здатнiсть вщповщально приймати 

рiшення з урахуванням СОЦlальних 1 

етичних цiнностей та правових норм 

ЗНАННЯ етичних норм поведlНКИ 

BIДHOCHO lНШИХ людей / вiдносно 

навколишнього середовища 

(принципи бiоетики), знання правових 

норм , 

УМIННЯ Дотримуватися етичних 1 

правових норм, 

СОК-2 

Здатнiсть грамотно будувати 

КОМУНlкаЦlЮ, виходячи /З цiлей / 

ситуацii' спiлкування 

ЗНАННЯ ефективних комунiкацiйних 

взаЕ:модiй, 

ЗНАННЯ органiзацiйних шляхIВ 

погодження iHTepeciB рi зних cTopiH 
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Здатнiсть здiйснювати виробничу або УМIННЯ вiльно володiти укра"iнською 

СОК-З 
прикладну дiяльнiсть у мiжнародному 

сереДОВИЩl 

та росiйською мовами, володпи ще 

ОДНlСЮ мовою на plВНI РОЗУМlНня, 
" " 

читання 1 перекладу Зl словником 

СОК-4 

Здатнiсть усвiдомлювати й 
" " 

ураховувати СОЦlокультурНl 

УМIННЯ адаптувати дiяльнiсть (свою, 

органiзацii")колективу, до рlЗНИХ 

розходження в професiйнiй дiяльностi Щ1МОГ 1 вимог споживача 

Здатнiсть до УСВlДомленого УМIННЯ аналiзувати, порiвнювати та 

визначення цiлей у професiНному й нибирати 13аРJгJ1ПИ дjй у сферах 

СОК-5 особистiсному розвитку виробничих, громадських та 

побутових вiдносин з урахуванням >lK 
" " , 

СУСПIЛьних так 1 власних lНTepeclВ 

Здатнiсть до соцiально'i взасмодй, до УМIННЯ оцiнювати iнтереси окремих 

спiвробiтництва й розв'язання СОЦlальних груп, рlЗНИХ угрупувань 

СОК-6 конфлiктiв (об ' сднань), з' ясовувати СПlЛЬНlсть 

таких iнтересiв та ПрОТИрlЧЧЯ МlЖ 

ними 

Здатнiсть шдтримувати загальний УМ1ННЯ знаходити час '1 планувати 

СОК-7 
рiвень фiзичноУ активностi й здоров ' я 

для ведення активно"! соцiалЬНОl й 

навантаження для власного щоденного 

фiзичного самовдосконалення 

професiйноi' дiяльностi 

СОК-8 

Здатнiсть розумiти й анал1Зувати 
, , 

й особистiснеСВIТоглядНl, СОЦlально 

знаЧИМl проблеми й процеси, що 

вiдбуваються в суспiльствi 

YMIHf LЯ виховувати в собi попагу до 
' , 

державних законlВ, норм СУСПlльного 

життя, етичних норм повеДlНКИ в 

побутi, в ciM"i, в виробничому 

колеКТИВl 

Здатнiсть ОрIснтуватися в систеt\ll ЗНАННЯ щодо цiнностей cBiTOBOY 1 

загальнолюдських 

цiнностей cBiTOBo'i 
цiнностей 1 

й вiТЧИЗНЯНОl 

вiтчизняноi" культури, толерантного 

вiдношення до рiзних народiв, звичаlВ , 

СОК-9 культури, рОЗУМlТИ значення релiгiй, прав HapoДlB 1 окремо'! 

гумаНlСТИЧНИХ цiнностей для людини, iдеУ збереження миру, 

збереження й розвитку сучасноУ 

ЦИВIЛlзацii' 

7.4, Професiйнi компетентностi та нормативний змiст пiдготовки 

Код Професiйнi KOMnemeHmHocmi Норлюmuвнuй змiст niдготовкu 

Проектно-конструкторська дiяльнiсть 

Здатнiсть ВIЛьно володlТИ ЗНАННЯ 


термiнологiчною базою спецiальностi, 
 - основних понять метрологй та й 
ПК-l методологй; 

- основ вимiрювальноi" технiки, 
розумпи, використовувати науково-

техНlЧНУ документаЦlЮ державноi' 
необхiдних при проведеннiметрологiчно'i системи УкраlНИ 

" , 

експериментальних ДОСЛlджень 1 
Здатнiсть розумiти та використовувати 

обробки результатiв експериментiв; 
CBIТOBY техНlЧНУ документацiю, - основних метод1В ПlДвищення 
зокрема, мiжнароднi та мiждержавнi 

ТОЧНОСТl ВИМlрювань;ПК-2 
рекомендацil та настанови за - основ теорй похибок вимiрювання i 
спецiальнiстю засобiв вимiрювання; 

- способiв подання результатiв 
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Здатнiсть проводити аналiз складових вимiрювання з невизначенiстю ; 

похибки за Ух СУТТЕ: вими ознаками i - способiв нормування метрологiчних 
оперувати складовими похибки у характеристик засобiв вимiрювальноi" 

ПК-З 
вiдповiдностi з Ух моделями, зокрема, технiки i способiв Ух оцiнювання за 
пiд час аналiзу та синтезу засобiв розрахунками та експериментом ; 

вимiрювальноi" технiки; здатнiсть - основ метрологiчного забезпечення; 
нормувати похибки засобiв - принципiв побудови 
вимiрювально"i технiки вимiрювальних перетворювачiв; 
3Д<lтнkть JjрllНlI.Цуj"jУJ nнnлi :l -\i1спfiiR - приrщнпiD роБОТlI, N:ОI-Iстр),кцiй, 

вимiрювально"j техНlКИ на plВНl основних характеристики, 

ПК-4 структурних схем , формувати особливостей застосування 

рlВняння ВИМJрювання та похибок вимiрювальних перетворювачiв; 

f---- __ +з::..:a::..:с:...:o:...:б:...:i::::.B--.:B:..:и~м~iр:..:ю~в:::ал::..::::ь::.:н~о~"i__.:т:..::е:.:.:х:..:.н:.:i.:.:к~и----1 - основних методiв та засобiв 
Здатнiсть здiйснювати роботи з формування iнформативних 
проектування засобiв вимiрювально"i параметрiв вихiдних сигналiв; 

технiки спираючись на теоретичнi - основних методхв вимiрювання 
засади питань формування вимiрю- фiзичних величин;

ПК-5 
вально"j iнформацi"i в цифровiй вимiрю- - видiв аналогових та цифрових 
вальнiй технiцi та на теоретичнi осно- сигналiв та методiв i"x опрацювання ; 
ви щодо iнформацiйних характеристик - побудови та використання Mip i 
засобiв вимiрювальноi" технiки еталонiв фiзичних величин ; 

Здатнiсть оперувати загально- - фундаментальних основ 
теоретичними знаннями статичних та iнформатики, програмного 
динамiчних характеристик забезпечення ЕОМ, обчислювальноi" 

ПК-б 
вимiрювальних перетворювачiв при технiки , комп 'ютерних мереж та 
проведеннi ескiзного проектування телекомунiкацiй, основ сучасних 
ВИМJРЮВальних систем технологiй виконання задач 

г-----~~~~~~~~~~-------------~ 
Здатнiсть застосовувати знання про статистики , тонкощiв роботи у 
засоби формування вихiдних сигналiв середовищi графiчного програмування 
вимiрювальних перетворювачiв при Lab VIEW при створеннх систем для 

ПК-7 
побудовi схем вторинного обробки та. аналiзу даних наукових 
перетворення та опрацюваннi експериментiв , сучасних методхв 

1-___+-=i::..:н:...:Jф~О:..Jр:..:м_=_=а=ц::..:iЙ::..:н:.:.о.:::.......:-в:..:и.:..:м~iр:..:ю~в=ал:..:..:::ь.:..:н.:..:и:.:.:х~с~и:..:.г:...:н.:..:ал~i~в:.......j розробки та використання реляцi йних 
Здатнiсть застосовувати знання про баз даних при обробцi 
вплив завад рiзно"i природи на сигнали експериментальних даних; 

ВИМJРЮВальних перетворювачiв при - фундаментальних основ сучасних 
побудовi схем захисту та усунення технологiй алгоритмiзацi"l та 

1-___~в:.:.п:.:.л::..:и::..:в~у~з=а:.:.в=ад~н:..:а~к::::.оКр.:..:и:..::с.:..:н:..:.и:.:й с :..: г:..:ал програмуваннязадаЧ, 

ПК-8 

~и~н~~__~ практичних 
Здатнiсть проводити синтез структур- прийомiв програмування, сучасних 
них, функцiональних та принципових методхв розробки та використання баз 
схем приладiв та систем вимiрювання даних при обробцi експериментальних 

ПК-9 параметрiв об'€ктiв технологiчного та даних; при створеннх iнформацiйних 
оточуючого середовища i живоi" систем та додаткiв користувача з 
природи на основх вимiрювальних графiчним iнтерфейсом; 
перетворювачiв - основних положень та вимог до 
Здатнiсть здiйснювати вибiр методхв конструкторськоУ документацй; 
вимiрювання заданоi" фiзичноi" величи- - основних положень стандартних 
ни в залежностi вiд задано"j точностi MeToдlВ розрахунку та конструювання 

вимiрювання та проводити порiвняння деталей, вузлiв, механiзмiв та 
та вибiр рiзних методiв вимiрювання конструкцiй перетворювачiв фiзичних 
фiЗИЧНО"i величини в залежностi вiд величин" 

ЦJЛl вимiрювалЬНО"i задачi 

ПК-IО 
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Здатнiсть складати структурну, УМIННЯ 


функцiональну та принципiальну 
 - оцiнювати характеристики cYMapHoi" 
схему засобiв вимiрювально"l технiки, похибки засобiв вимiрювально"l 

ПК-ll 
технiки за характеристикамипроводити розробку графiчних та 

структурних блокiв; 

TiB засобiв вимiрювально"j технiки 
текстових конструкторських ДОКj'1'vfен-

- оцiнювати динамiчну похибку за 
Здатнiсть аналiзувати, пояснювати та динамiчними характеристиками 

описувати принципи побудови засобiв вимiрювально"l технiки i 
оvчнслювальних систем Та Ух харdкл.:р!1СТYfКllIV!И 06'о<ту 

ПК-12 - оцiнювати складовi похибки 
апаратного i програмного 
складових частин , аналiзувати роботу 

обчислювального компоненту засобу 

забезпечення ЕОМ вимiрювалЬНО"l технiки; 

Здатнiсть використовувати сучаснi - оцiнювати OCHOBHi характеристики 
iнженернi та математичнi пакети для вимiрювальних перетворювачiв; 

створення вiртуальних приладiв i - розраховувати iнформативнi 

систем вимiрювань та аналiзу параметри вихiдних сигналiв за 
ПК-13 

ВIДомими характеристикамифiзичних величин, що застосовуються 
вимiрювальних перетворювачiв; 

лабораторних i промислових 
в наукових експериментах , реальних 

- використовувати знання про 
фiзичнi явища при побудовi 

Здатнiсть до розробки та оформлення 

установках 

вимiрювальних перетворювачiв; 

ПК-14 - розробляти oKpeMi типи 
стандартiв 

ДОКj'1'vfентацii" вiдповiдно вимог 
вимiрювальних перетворювачiв ; 

Здатнiсть до складання власних та - обирати метод та засiб вимiрювання 
виходячи iз KOHKpeTHo"j вимiрювальноi"аналiзу iснуючих алгоритмiв программ 

ПК-15 
задаЧl ;та швидко"j розробки прикладного 
-виходячи iзсукупностi визначенихпрограмного забезпечення 

засобiв вимiрювально"l технiки заЗдатнiсть безпосередньо вза€модiяти з 
допомогою iснуючого програмногооперацiйною системою та з 

ПК-16 забезпечення побудувати базу даних;бiблiотеками , здатнiсть щодо розробки 
- маючи результати лабораторно-баз даних та iнформацiйних систем 
стендових випробувань та заданiЗдатнiсть розробки та виготовлення 
техНlЧН! характеристики за допомогоюпрограМНОl документацii" вiдповiдно 

ПК-17 програмного забезпечення визначитивимог до системи програмно"j 
спiввiдношення результатiвдокументацй 
випробувань з заданими нормами;Здатнiсть аналiзувати електроннi 
- пiд керiвництвом професiонала,

схеми за допомогою програм 

використовуючи KepiBHi i нормативнiПК-18 cxeMoTexHi чного моделювання, 
документи , якi регламентуютьздатнiсть до вибору елемеНТНОl бази 
метрологiчну дiяльнiсть надля реалiзацii" принципових схем 
пiдпри€мствi, сформулювати вимогиЗдатнiсть оформлення принципових 
до структури бази даних дЛЯсхем вiдповiдно до правил та вимог 
автоматизоваНОl iнформацiйно-ПК-19 стандартiв; здатнiсть пояснювати та 
керуючо"j системи метрологi чноi"описувати принцип роботи електронних 
дiяльностi пiдпри€мства;пристро"lв 

- на пiдставi технiчно"j документацii"Здатнiсть застосовувати стандратнi 
на засоби вимiрювальноi" технiки , щометоди розрахунку при конструюваннi 
використовуються в пiдроздiлахдеталей та вузлiв засобiв

ПК-20 пiдпри€мства, та довiдково"iвимiрювальноi" технiки та 
лiтератури сформувати базу данихнестандартних виробiв ; брати участь у 
щодо засобiв вимiрювально"j технiки;роботах з розрахунку i конструювання 

- виходячи з структури бази данихдеталей та вузлiв ТОЧНОl механiки 
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--

iнформацiЙно-кеРУЮЧО·j системи завiдповiдно до технiчних завдань з 

допомогою керiвних та нормативних 

продуктiв , брати участь у роботах, 

використанням сучасних програмних 

документiв сформувати базу даних 

пов'язаних зi складанням звiтiв з нормативних документiв, що 

регламент)'ють метрологiчну 

дiяльнiсть на пiдпри€мствi; 

- розробляти OCHOBHi види графiчно"i 
та текстовоУ конструкторськоУ 

ДОJ{УМt':пТ[щjl у njдповjдностi Л<I 

стандартiв; 

- ВИКОНУI3ати типовi розрахунки 
деталей та вузлiв з використанням 

сучасних комп'ютерних засобiв та 

використаних завдань 

програм; 

- використовуючи методи 
комп'ютерноi· графiки та дизайну 

розробляти графiчну конструкторську 

документацiю. 

Виробничо-технологiчна дiяльнiсть 

Здатнiсть визначати за нормованими 
ЗНАННЯ 

характеристиками засобiв 
- способiв подання результатiв

ВИМlрювально"i технiки результат 
вимiрювання з невизначенiстю·,ПК-21 вимiрювання та iнструментальну 
- способiв нормування метрологiчних

складову невизначеностi вимiрювання, 
характеристик засобiв ВИМlрювальноi·

подавати результат iз зазначенням 
технiки I способiв Ух оцiнювання за

невизначеностi вимiрювання 
розрахунками i експериментом;

Здатнiсть здiйснювати опрацювання 
- основ метрологiчного забезпечення·

результатiв прямих (одноразових та технiчних засобiв та методи~
багаторазових) вимiрювань ,

ПК-22 iнформацiйних технологiй ;
опосередкованих (одноразових та 

- сучасних l\-1етодiв та технологiй
багаторазових) вимiрювань, сукупних 

складання електронних схем та засобiв
та сумiсних вим iрювань 

lX реалiзацi"i, розробки принципових 
Здатнiсть здiйснювати випробування, 

схем з заданими технiчними 
повiрку, калiбрування та iншi операцi"i 

параметрами.
ПК-23 метрологiчно"i дiяльностi на OCHOBi 

чинних засад метрологiчноУ 
простежуваностi УМIННЯ 
Здатнiсть проводити вимiрювальний - оцiнювати результат вимiрювання 
експеримент спираючись на знання та i~струментальну складову похибки 

ПК-24 щодо методiв вимiрювання заданоi· ВИМlрювання за ВIДомими 
фiзичноУ величини метрологiчними характеристиками 

1---t-;З~д"":а-Т~Н~i::":с:":т"":ь:":п::р'::о~в"::о:':ДИ~Т"":И-В-И-П-РО-б-)-в-а-н-н-я--......j засобi в вимiрювально"i технiки;- '
 
ПК-25 
 матерiалiв i пристро"iв - застосовувати способи подання 

приладобудування результату вимiрювання з 
1---t-;З~д~ ~ i с:": ,вLи~х",о:':дячи - -·-а"":ТН:':;~т:::"ь~ ~--з-п-р-и н-ц-и-п-O-BO j ----1 невизначенiстю; 

с 
хеми та стандартних розмiрiв 

- оцiнювати похибки прямих 

ПК-26 

конструктивiв, за допомогою iснуючих 

нормативних документiв та пакетiв 

непрямих , 

багаторазових 

одноразових 

ВИМIрювань з 

урахуванням характеристик об'€кта, 
прикладного програJ\1НОГО 

забезпечення розмiстити елементи на 
засобiв ВИМlрювально"i технiки , умов 

друкованiй платi 
вимiрювань 1 подавати результати 

11 




вимiрювань з невизначенiстю;Здатнiсть, виходячи з результатiв 

- працювати з контрольноопрацювання експериментальних 

вимiрювальною апаратурою ;даних, за допомогою нормативно!
ПК-27 


документацй, використовуючи наявнi 
 - проводити випробування магнiтних 
матсрiалiв на постiйному та Зl\[iнномупрограмнi засоби скласти протоколи 

випробувань CTpYMi ; 
- використовувати засоби вимiрюЗдатнiсть, використовуючи базу 

вально'j технiки виходячи iз реалiзоданих, за допомогою ДОВIДникових 

Rаиого I3 них. методу ВИМlрювання,матерiалiв, ви6рати технiчнi рiшення, 
потрiбно!точностiпроведення 

иК-28 

що вiдповiдають мiжнародним 
вимiрювання та iнших умов; 

стандартам 
- виходячи з завдання , 

Здатнiсть до розробки методик та до 
використовуючи запропоноваНl 

проведення експериментальних електроннi компоненти та 
ПК-29 ДОСЛIДжень з анаЛlЗУ та оптимiзацi"i 

нормативно-техНlЧНl Документи що до 

характеристик елемеНТ1В них , вiдповiдне обладнання в умовах 
iнформацiйних вимiрювальних систем 

~------+-~~~~--------~~~~~~~~~~ лабораторiУ виготовити дослiдний 
Здатнiсть до розробки i впровадження 

зразок пристрою; 
технолопчних процесlВ 1 методlВ . . - використовуючи техНlЧНl засоби за 
виготовлення, контролю якостi 

допомогою Д1ючих методик в умовах 
елеменТ1В 1 ВУЗЛ1в Р1ЗНОГО б .ла ораторй провести випробування 
призначення; здатН1СТЬ до розробки 

ДОСЛIДного зразка;ПК-З0 
норм виробiтку, технолопчних - використовУ1ОЧИ результати 
нормативiв на витрати матерiалiв, до 

експерименту, iСНУ1Очi методики скласти 
вибору iHcTpYMeHTY, обладнання, до 

протоколи ДОСЛ1джень блокiв 
ОЦ1нки eKoHoMi чноi' ефективностi . . 

ВИ1vI1РЮВальних приладlВ ; 
технологiчних процесiв - ВИКОРИСТОВУ1Очи теХН1чне завдання, 
Здатнiсть до забезпечення 

техНlЧНУ Л1тературу схему 
Iетролопчного супроводу 

ВИМ1РЮВального перетворювача та 
технологiчних процесiв виробництва обрану конструкцiю розрахувати його 
iнформацiйно-внмiрювальннх систем i основнiелементи ; 
Ух елементiв , використання типових - виходячи зобраного типу та 

ПК-31 методiв контролю характеристик 
результаТlВ розрахунку 

продукцii" i параметрiв технологiчних вимiрювального перетворювача, 
процесiв 

застосовуючи технiчну Лlтературу 

розрахувати ВИМ1РЮВальну схему 

П1дключення первинного 

перетворювача . 

Органiзацiйно-управлiнська дiяльнiсть 

Здатнiсть планувати процедуру ЗНАННЯ 

ВИМlрювання виходячи з мети - правил роботи з документацiЕ:Ю i iT
ПК-32 

ВИМlрювання та опрацьовувати використанням П1Д час професiйно! 

1-_______-+-"р'_ез..L..... ______м~iр'-ю ванн_я____________-j дiяльност i; _ у.л_ь_тати ви _____


Здатнiсть формувати вимоги щодо 
 - правил органiзацi"i процедури 

пк-зз обладнання , необхiдного для ВИМlрювання, калiбрування, 

проведення вимiрювання випробувань при роботi в групi. 

Здатнiсть органiзовувати та проводити 
УМIННЯПК-34 роботи з калiбрування засобiв 
- планувати ПОСЛ1ДОВН1СТЬ дiй привимiрювально! технiки 

проведенНl ВИМ1РЮВальних операцiйЗдатнiсть до органiзацй роботи 
та опрацюванНl результаТ1ВПК-35 виробничого колективу, прийняття 

ВИJ\'liрювань ;виконавських рlшень 
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ПК-36 

ПК-37 

ПК-38 

ПК-39 

ПК-40 

ПК-41 

i ПК-42 

ПК-43 

ПК-44 

i 

Здатнiсть до розробки планiв 

конструкторсько-технологiчних робiт i 
управлiння ходом Ух виконання , 

включаючи забезпечення вiдповiдних 

служб необхiдною технiчною . . 
документаЦ1(Ю, матершлами, 

устаткуваннЯ1V1 

Здатнiсть до знаходження 

()ПТИМШIJ...llИХ РJШС;НЬ при створснн} 

продукцi"i з урахуванням вимог якостi, 

BapTOcТl, TepMiHiB виконання , 

конкурентоспроможностi та безпеки 

життедiяльностi 

Здатнiсть до встановлення порядку 

виконання робiт 1 оргаНlзаЦ1Я 

маршруТlВ технолопчного 

проходження елеменТlВ 1 ВУЗЛIв 

приладiв i систем при 'ix виготовленнi 
Здатнiсть до РОЗМlщення 

технолопчного обладнання, 

техНlЧНОГО оснащення та органiзацii" 

робочих МIСЦЬ, розрахунок 

виробничих потужностей 1 

завантаження устаткування 

Здатнiсть до здiйснення техНlЧНОГО 

контролю виробництва приладJВ та 

участь в управлiннi його якiстю 

- органiзовувати робоче Мlсце для 

проведення ВИМlрювань, калiбрувань , 

випробувань тощо; 

Документувати результати 

flроведення вимiрювань, калiбрувань , 

випробувань тощо ; 

- розподiляти обов'язки при роботi в 

груш, що забезпечу( максимальну 

ефеJ(Т.ffDI1iсТI.. роботи, 

Науково-дослiдна дiяльнiсть 

Здатнiсть документувати результати 

експерименту та робити висновки на 

OCHOBi Ух аналiзу 
Здатнiсть побудови математичних 

моделей аналiзу i оптимiзацii" об'ектiв 
дослiдження i вибiр чисельного 
методу 'ix моделювання, вибiр 
алгоритму рiшення задачi 

Здатнiсть до розробки окремих 

програм та Ух блокiв, Ух налагодження 

та налаштування для вирiшення рiзних 

завдань, включаючи завдання 

проектування, дослiдження i контроля 
прилаДlВ 1 систем 

Здатнiсть до виконання математичного 

(комп'ютерного) моделювання з метою 

аналiзу та оптимiзацii" параметрiв 

об'(ктiв на базi наявних коштiв 
, , 

ДОСЛIджень 1 проектування, 

включаючи cTaHдapTНl пакети 

автоматизованого проектування та 

ДОСЛlджень 

ЗНАННЯ 
- щодо меТОДIВ систематизацii" 

експериментально'i iнформацi"i 
, , 

- щодо переВlРКИ висунутих гшотез 
- переВlрка за статистичними 

критерiями значущостi дослiджуваних 

факторiв; 

- сучасних методiв схемотехнiчного 

моделювання та аналiзу електронних 

схем. 

УМIННЯ 

застосовувати методи 

систематизацй 

iнформацil; 

застосовувати 

висунутих ппотез; 

експериментально"i 

методи переВlРКИ 

- застосовувати статистичнi критерй 

значущостi дослiджуваних факторiв; 

- використовуючи теХНlчне завдания 

на розробку 1 результати анал!3у 

поточного стану розвитку засобiв 

вимiрювально"i техНlКИ за ДОПОJ\lОГОЮ 
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джерел науково-технiчноi' iнформацi'iЗдатнiсть до вибору оптимального 

сформувати варшнти можливихметоду та розробка програм 

схемних рlшень;експериментальних дослiджень,
ПК-45 

- виходячи з техНJЧНОГО завдання тапроведення вимiрювань з вибором 

перелiку схемних рiшень аналогiчноготехнiчних засобiв i 06робкою 
призначення за допомогою iснуючихрезультатiв 

прикладних програм виконатиЗдатнiсть до пiдготовки даних для 

ПК-4б складання звJТ1В, оглядiв та iншоi' I lМJТацiйне моделювання 

r--___+-Т_е_·Х_Н_i_'l_Н_(J_'i...:..,ц...:..О_К---')'-' 1I____цil· х 11 РШ\ТСРИСТНТ<1 с;Н Та ....:....._______ ----i переТDорюван нл 

Здатнiсть до здiйснення налагодження складових модушв засобу 

ПК-47 
1 дослiдно'i переВ1РКИ окремих ВИДIВ 

приладlВ в лабораторних умовах i на 
вимiрювальноi' технiки. 

об'ектах. 

8. Очiкуванi результати навчання за циклом професiйно'i пiдготовки 
(за спецiалiзацicю) 


Професiйнi компетентностi та Зi\'liст пiдготовки: 


Код I Професiйнi KOJ1memeHmHocmi I Змiсm niд?оmОGКU 


Проектно-конструкторська дiяльнiсть 


ПК-lс 
 Здатнiсть застосовувати методи ЗНАННЯ 

аналогового , аналого-цифрового та - основних понять та термiнологii' в 

цифро-аналогового перетворень при галУЗl розробки та використання 

аналiзi та проектуванНJ вимiрювальних прилаДJВ 1 

вимiрювальних приладiв. iнформацiйно-вимiрювальних систем; 

ПК-2с Здатнiсть проводити аналlЗ та - основних MeToдlВ аналого-

розраховувати CTPYKTYpНJ, цифрового та цифро-аналогового 

функцiональнi та принциповi схеми перетворень, та основних тишв 

при проектуванНJ ВИМlРЮВальних вимiрювальних перетворювачiв, що 
приладIВ 1 iнформацiйно- застосовуються у ВИМlРЮВальних 

ВИМlРЮВальних систем. приладах; 

ПК-3с Здатнiсть проводити аналlЗ та основних ПРИНЦИП1В побудови 

розрахунок технiчних та ВИМ1РЮВальних приладiв 1 

метрологiчних характеристик iнформацiйно-вимiрювальних систем 

ВИМlРЮВальних приладlВ 1 та сучасний piBeHb вимог до них; 

iнформацiйно-вимiрювальних систем . - основних причин виникнення 

Здатнiсть застосовувати сучасну похибок у вимiрювальних приладах таПК-4с 

елементну базу при проектуванНJ шляхiв 'ix зменшення; 


ВИМlРЮВальних прилаДJВ 1 - основних принцишв побудови 


iнформацiйно-вимiрювальних систем. ВИМlрювальних перетворювачiв, 

ПК-5с Здатнiсть анал1Зувати та ВИрIшувати прилаДJВ, систем у промисловосТl та 

завдання 1 проблеми при проведенНJ сучасний piBeHb вимог до них; 
ВИМlрювань в рIЗНИХ галузях - основних джерел похибок, як! 
промисловосТl. виникають при ВИМlрюваннях у 

~---+-~----------------~ 

Здатнiсть проектувати та розробляти промисловосТl; 

програмНJ компоненти та комплекси - фундаментальних основ сучасних 
вимiрювальних приладiв. технологiй проектування програмних 

ПК-6с 

г----+--~------L-~~------~ 
компонентlВ та КОl\1ПлексlВПК-7с Здатнiсть застосовувати 
вимiрювальноi' технiки ;Мlкроконтролери в iнформацiйно-

вимiрювальнiй TexHiui. 
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г-------~----------------------------------~------------------------------------

Код Професiйнi колmеmенmносmi Змiсm niдгоmовкu 


ПК-8с 
 Здатнiсть програмувати - принциПlВ органiзацi'i та складу 

МIкроконтролери 1 Пlдключати 'ix до програмних комплексlВ 

конкретноУ схеми ВИМlРЮВального вимiрювальних приладlВ 

iнформацiйно-вимiрювальних систем; 

ПК-9с 

приладу. 

- сучасних комплексlВ програмуванняЗдатнiсть програмувати 
, . 

ВИМlРЮВальних приладlВ та систем.обчислювальнi системи машинно-

- основних загальних структурОРl€нтованою мовою Асемблера, 

С)"f\'tiсною IVIОВОЮ Асемблера i МОВОIО Ь1jкроконтролерjв; 

високого РlВня. - режимlВ адресаЦll та основних 

ПК-IОс Здатнiсть розраховувати конструкцй команд Мlкроконтролера; 

точних мехаНlЗМIВ ВИМ1РЮВальних - загальноi" структури апаратних 

прилаДlВ, систем автоматичного засобiв та архiтектури комп'ютерiв , 
керування при lX проектуваннi та загальних принципiв функцiонування 

розробцi. обчислювальних систем та виконання 
г-------~--~--~--------------------------~ 

Здатнiсть розраховувати параметри програм, побудови системиПК-llс 

електричних сигналlВ, електричних та переривань 1 системи введення-

магнIТНИХ юл Пlд час опрацювання виведення, основних ПРИНЦИПlв 

вимiрювальноУ iнформацi'i. управлiння пристроями; 
г-------+---~----------~-2--~------------~ 

Здатнiсть застосовувати алгоритми - основ програмування машинно-

цифровоi' обробки сигналlВ при ОРl€нтованою мовою Асемблера, 

проектуваннi iнформсщiйно- cYMicHO мовою Ассмблера 1 мовою 

г--:=~__::--+--сВ,....И_М-2iP--,ю__в_аль_н_и_х_п _ е lV,,--l'__------I 

ПК-12с 

__ _р!...-и_л_а::::Д~iв~т_а_СИ,-,С,--Т,--_ високого рlВня ; 
ПК-13с Здатнiсть застосовувати апарат - ПРИНЦИПlв та методiв розрахунку 

матемаТИЧНОl статистики Пlд час точних мехаНlЗМIВ ВИМlРЮВальних 

Бирiшеннi задач метрологii' та при прилаДlВ 1систем, 

використанНl iнформацiйно- - ПРИНЦИПlв побудови та 

вимiрювальних технологiЙ. конструювання систем автоматичного 
г-------+---~--------------~~------------~ 

ПК-14с Здатнiсть розраховувати параметри керування iнформацiйно-
систем контролю та технiчноi' вимiрювальних комплексiв; 

Дlагностики, - знання основних методiв аналlЗУ 

ПК-15с лiнiйних стаЦlОнарних моделейЗдатнiсть здiйснювати моделювання за 


допомогою ЕОМ процесiв, що 
 електричних кiл у часовiй та частотнiй 

ПРОТlкають у засобах вимiрювалЬНОi" областi; 

технiки, uсновних методiв аналiзу 

ЧУТЛИВОСТl систем та ланцюгiв до 

змiни внутрiшнiх параметрiв та шляхiв 

М1НlМlзацi'j параметричноУ чутливостi; 

- рiзновидiв модульованих процесiв, 

пеРВ1СНИХ сигналlВ, процесiв-ноci"iв , 

методiв модуляцii" та манiпуляцii" та 

аналiзу Ух завадостiйкостi; 

- основних методiв цифрово'i обробки 
сигналlВ; 

- основних MeTOДlВ математичноУ 

статистики та Ух застосування при 
, , 

ВИРlшенН1 задач метрологii" та 

використаннi iнформацiйно-

вимiрювальних технологiй; 
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3Micm niдгоmовкu 


- методи та прийоми практичного 


застосування моделювання на ЕОМ 


Професiйнi komnemehml-lосmiКод 

дЛЯ ВИРlшення задач проектування 

засобiв iнформацiйно-вимiрювальноi" 

техНlКИ, 

УМIННЯ 

- розробляти, р03р<lХОВУЮПИ та 

аналiзувати CTPYKTypHi, функцiональнi 
та ПРИНЦИПОВJ електричНl схеми 

вимiрювальних приладш 1 
iнформацiйно-вимiрювальних систем; 

, , 

- проектувати ВИМlРЮВальНl прилади; . . . . 
- визначати техНlЧНl та метролоГlЧНl 

характеристики вимiрювальних 

приладiв та окремих i'x блокiв; 
- аналiзувати похибки вимiРЮВaJIЬНИХ 
приладiв та визначати i'x метрологiчнi 
характеристики; 

- застосувати сучасну елементну базу 
при проектуванНl вим iрювальних 
приладш 1 iнформацiйно-

ВИМIРЮВальних систем; 

- застосовувати системи числення, 

перетворення кодiв, арифметичнi та 

ЛОГIЧНl операцi'l, обчислювальну 

математику при побудовi програ:мних 

компонент (комплексiв) 

вимiрювальних приладiв; 

- використовувати сучаснi технологii' 

проектування програмних 

компонентlВ та комплексlВ 

вимiрювально'] техНlКИ, сучасНl 

комплскси ПРОГРGМУПGШIЯ дЛЯ 

ВИРlшення задач програмування 

засобiв вимiрювально'] технiки; 

- застосовувати теОРIЮ 

програмування при проектуваННl 

програмних компонент та комплексiв 

вимiрювальних приладlВ (систем) на 

кожнiй стадii' ЖИТТЕ:ВОГО циклу; 

- розробляти програми для вирiшення 
завдань загального характеру, 

лоГlчних та арифметичних завдань, 

завдань обробки вимiрювальноi' 

iнформацii' за допомогою 
, , 

МIкроконтролерш; 

- ПIДключати до МJкроконтролера 

ВИМlРЮВального приладу пам'ять, 

iндикатори, клавiатури та iнше; 
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Код ПрофеСiйнi KOMnemeHmHocmi Змiсm niдгоmовкu 

- здiйснювати розробку та 

експлуатаЦlЮ програмних засобiв для 

ВИРlшення окремих IНженерних 

завдань машинно-орiЕ:нтованою 

мовою Асемблера, СУМ1СНО мовою 

Асемблера 1 мовою високого рlВня; 

також з використанням системних 

pecypclВ; 

- проектувати та експлуатувати 

механiзми вимiрювальних приладiв; 

- використовувати прикладН! 

програмН1 пакети при проектуванН1 

засобiв вимiрювально'i технiки; 

- визначати параметри сигналlВ при 

проходженН1 через блоки та вузли 
, , 

ВИМ1РЮВальних приладlВ та систем, в 

тому числi за умов дi'i завад ; 

- обирати та розраховувати 

параметри систем керування 

ВИМlрювальними приладами 

системаl\JИ ; 

- розраховувати ОСНОВНl 

характеристик циФрових фiльтрiв; 

розробляти циФровi системи та 

складати простi цифровi алгоритми; 
, , 

виконувати ОЦlНку параметрlВ закону 

РОЗПОДlЛення та обгрунтовано 

використовувати методи перевiрки 

статистичних ГJпотез, знаходити 

згортки законiв розподiлу; 

- застосовувати методи та прийоми 

математичного моделювання на БОМ 

дЛЯ ВИРlшення задач проектування та 

дослiджсння засобiв i!Iформацiйно

вимiрювальноi' технiки, 



Код l Професiй7-li KOmneme7-lmНОСmi I 3Micm niдгоmовкu 

Виробничо-технологiчна дiяльнiсть 

ПК-16с Здатнiсть забезпечувати ЗНАННЯ 

технологiчних особливостейтехнологiчнiсть ВИМlРЮВальних 

проектування та виготовленняприлаДlВ 1 iнформацiйно-

ВИМlРЮВальних систем , процесlВ ВИМlРЮВальних приладlВ та 

lXHboro виготовлення, iнформацiйно-вимiрювальних систем ; 

ПК-17с Здатнiсть здiйснювати випробування - особливостей випробувань та 

г==-=-:-=--+-:l=-а_J[_О~В:-,iP,---К---,У~В_ aJ-=-I=-ЬН:..:..:..::И.:.,:Х.:..:П..:..Рс..F:.:Ш:.:.::,:dд=-:..::i5::":"_-1 ЦНФроDHX ВНМ Iрювальнихf'_rм-=-i::..!:Р-=-Ю-=--=-В~ поDlрlШ 

ПК-18с 
 Здатнiсть застосовувати сучасну приладlВ ; 


елементну базу при проектуваннi - сучасноi' елементно'j бази, 


ВИМlРЮВальних приладiв I вимiрювальних перетворювачiв, 


f---=::--:--:--:--+--=i:':' }Р:.:,iм а.:..с1{-.:,:iЙ~н:..:.а~-R~и.:..:м~iр~ю~в~алЬ~~~ ~И~ компоHeHTiB та матерlалlВ щоН:..:Jcj:':'Ю::J .:..:..::: ~НИХ:"-С ~СТ2.'е~м::.:....,---1 

ПК-19с 
 Здатнiсть застосовувати вимiрювальнi застосовуються при проектуваннi та 

прилади для визначення параметрlВ виробництвi вимiрювальних приладiв 
промислових процесiв та iнформацiйно-вимiрювальних 

ПК-20с Здатнiсть експлуатувати, тестувати та систем; 


випробувати програмнi компоненти та - особливостей та технологii' 


комплекси вимiрювальних приладiв , проведення ВИМlрювань в 


Здатнiсть проводити ВlДлагодження промисловостi ; 

програмного забезпечення та - засобiв ВlДлагодження (оцiнки) 


настройку схемотехнiки Пlдключення мiкроконтролерiп ; 

МIкроконтролера - структур та основ функцiонування 


ПК-21с 

Здатнiсть застосовувати локальнi локальних обчислювальних мереж; 
обчислювальнi мережi для ВИРlшення - способiв контролю та нормування 
IНженерних задач, метрологiчних характеристик засобiв 

ПК-22с 

Г=~~-+~~~~~~~--~------------~ 
ПК-23с Здатнiсть розробляти та вимiрювально'j технiки; 

використовувати конструкторську та - ВИДIВ та порядку проведення 

експлуатацiйну документацiю , контролю , випробувань, метрологiчноi' 

ПК-24с Здатнiсть формувати вимоги щодо атестацй, калiбрування та повiрки 
обладнання , необхiдного для засобiв вимiрювально'i технiки ; 
проведення випробувань, - показниКlВ якостi 1 способiв 
калiбрування та ПОВlРКИ засобiв оцiнювання процедур контролю та 
'.. технiчно'i Дlагностики 1 1 ''1ехаНlЗМl'вВИМlрювалЬНОl техНlКИ , зокрема 1\ , 

вимiрювальних приладiв i систеf\'I , виникнення помилкових рiшень, 


ПК-25с 
 Здатнiсть проводити контроль та 

техНlЧНУ Дlагностику ВИМlрЮВальних УМIННЯ 
прилаДlВ , систем та комплексiв, а - ОЦlнювати результат ВИМlрювання 

f---=~_=---+--=т-=-а-=-К:.:О-=-~=-(-=-Г-=-О-=-Т-=-О-=-В-=-О-=-'i-=-п~р:.:.о~д~у~к.:..:ц~i:..:.'i~,____ __~ та iнструментальну складову похибки 
ПК-26с Здатнiсть застосовувати компоненти ВИМlрювання за ВlДОМИМИ 

та матеРlали при виготовленнi та метролоГlЧНИМИ характеристиками 

експлуатацi'i вимiрювальних приладiв вимiрювальних приладiв; 
та iнформацiйно-вимiрювальних - застосувати сучасну елементну базу 
систем, при проектуваннi ВИМlРЮВальних 

приладlВ 1 iнформацiйно-

ВИМlрЮВальних систем; 

- працювати з ВИМlРЮВальними 

приладами рiзного призначення ; 

- визначати склад експлуатацiйних 

документiв на програмний вирiб 

вимiрювального приладу (системи) та 

виконувати задачi його експлуатацii'; 
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3Micm niдгоmовкuПрофесiйнi komnemehml-lОсmiКод 

- застосовувати iнформацiйнi 

комп 'ютернi технологi"i при 

експлуатацi'i програмного виробу 

вимiрювального приладу (системи); 

- ВlДлагоджувати програмне 

забезпечення та здiйснювати 

настройку схемотехНlКИ Пlдключення 

М1КрОI<ОНТрОЛР.рЙ; 

- працювати з комп'ютерною 

мережею, створювати, налагоджувати 

та адмiнiструвати локальнi 

'. ' - - -----------------J обчислювальнi мережi; 
- оформлювати графiчну й текстову 

конструкторську документацiю 

вiдповiдно до вимог стандартiв. 

Органiзацiйно-управлiНСЬI<а дiяльнiсть 

ПК-27с Здатнiсть планувати та органiзовувати 

контроль, випробування, калiбрування 

та ПОВ1РКУ засобiв вимiрювальноi' 

технiки, зокрема ВИМ1РЮВальних 

приладiв i систем, 
г----+-~----------------~ 
ПК-28с Здатнiсть планувати процедуру 

контролю та дiагностування, обирати 
схеми контролю rOTOBoi' продукцii' та 
вiдповiдне вимiрювальне обладнаШIЯ 
враховуючи вплив похибок 

ВИМlрювання ПlД час проведення 

контролю, 
Г=~~~~~~----------------~ 
ПК-29с Здатнiсть оргаюзовувати власну 

роботу Пlд керlВНИЦТВОМ наставника 
на пiдпри€мствах галузi та застосувати 
професiйнi знання та УМ1Ння при 

вирiшеннi органiзацiйно-

управлiнських завдань. 

ЗНАННЯ 

- основних етапiв випробувань, 

калiбрування та ПОВ1РКИ 

вимiрювальних приладiв i систем та 'ix 
органiзацi'i; 

- правил роботи з документацi€ю i П 
використанням Пlд час випробувань, 
калiбрування та ПОВlРКИ 
вимiрюнaJТЬНИХ приладiв i систем; 

- видiв дiяльностi, якi здiйснюються в 
метролоГ1ЧНИХ службах Украi'ни та 

свпу; 

- системи ВlДтворення ОДИНИЦЬ 

фiзичних величин i передачi Ух розмiру 
робочим засобам вимiрювань; 

- систем та основних структур 

автоматизованих систем ПОВ1РКИ, 

КaJТiбрування, контролю та 
ДIагностування; 

- порядку проведення сертифiкацi'j 

продукцi'i; 

- основних методiв визначення 

мiжповiрочних та мiжкалiбрувальних 
, , 

lHTepBaJТlВ; 
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3Micm niдгоmовкuКод Професiйнi KOMnemeHmHocmi 

- основних вимог до 

випробувальних та калiбрувальних 

лабораторiй; 

- оперативних характеристик, i'x 
параметрlВ I способiв застосування 

при виборi схем та планiв контролю, 

УМIННЯ 

- планувати послiдовнiсть дiй при 

проведеннi контролю, випробуваннях, 

калiбруваннi та ПОВlрЦI 

ВИМIРЮВальних ПРИЛilДIВ I систем; 

- оргаНlзовувати робоче Мlсце для 

проведення контролю, випробувань, 

калiбрування та ПОВlРКИ 

вимiрювальних приладlВ 1 систем; 

- Документувати результати 

проведення контролю, дiагностування, 

випробувань, калiбрувань та ПОВlрки 

вимiрювальних приладiв i систем; 
- розробляти програму 

метрологiчно'i атестацi'J, методики 

калiбрування та ПОВlРКИ засобу 

вимiрювально'i технiки; 

- обирати плани та схеми 

статистичного приймального 

контролю якосТl за вимогами до його 
, , 

ДOCTOВlPHOCТl; 

- встановлювати, оцшювати ризики 

споживача I постачальника та plВНI 

ДОВlРИ шд час контролю; 

- ОЦ1нювати вплив випадкових та 

систематичних факторiв на 

достовiрнiсть контролю, 

Науково-дослiдна дiяльнiсть 

ПК-30с Здатнiсть до систематичного вивчення ЗНАННЯ 

та аналiзу науково-технiчноi' - сучасних методlВ структурного та 

iнформацi'i, ВIТчизняного й схемотехНlЧНОГО моделювання та 

закордонного ДOCBlДY з розробки та аналlЗУ ВИМIРЮВальних приладiв та 

застосування ВИМIРЮВальних та iнформацiйно-вимiрювальних систем; 

програмних компонентiв - основних методiв 

Г:=::::-::----с-_+-:в~и-м-l-""p--:ю_в_ал_Ь_Н_И_Х_П~Р,--и_л_аД,--,---B i с__т____-/ експериментальногоi _ _ис_ем , ДОСЛlдження 
ПК-31с Здатнiсть проводити ДОСЛlДження засобiв вимiрювально'i техНlКИ , 

, , 

ВИМIРЮВальних приладlВ I систем, Ух зокрема, ВИМlРЮВальних приладlВ та 

окремих блокiв та програмних iнформацiйно-вимiрювальних систем, 

компонентiв за заданими методиками IX окремих блокiв та програмних 

зобробкою й аналiзом результатiв, компоненТlВ; 
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Код Професiйнi KOMnemeHmHocmi Змiсm niдгоmовкu 

ПК-32с 3датнiсть ставити експерименти , 

моделювати техНlЧНl об'Е:КТИ 1 

технолоГlЧНl процеси П1Д 

кеjJiвництвом наставника. 
r-------r-~------------------------------~ 

- базових ПРИНЦИП1в фiзичного та 

математичного моделювання, 

апаратних та програмних засобiв 'jx 
реалiзацi1"; 

3датнiсть обробляти результатиПК-33с 

експериментальних ДОСЛlджень 

затвердженими методиками. 

за 

- способiв MeToДlB обробкита 

р.езультаТIВ експериментальних 

ДОСЛlджень. 

УМIННЯ 

ДОСЛlджувати техНlЧНl та 

метролоГlЧНl характеристики 

вимiрювальних приладiв та систем, Ух 

окремих блокiв i вузлiв; 
- ОЦ1Нювати ЯКlсть програмного 

компоненту або комплексу 

вимiрювального приладу (системи); 

- застосовувати програмнi пакети для 

математичного моделювання; 

- ставити експерименти для 

визначення характеристик та 

параметрlВ ВИМIРЮВальних приладlВ, 

систем, Ух окремих блокiв та вузлiв . 

9. Перелiк навчальних диециплiн циклу загальноi' пiДГОТОВЮ'1 

(за епецiальнiетю) 

Кредumiв 
Код Навчальнi дuсцunгtiнu 

ектс 

1. Навчальнi дисциплiни природничо-науково"i пiдготовки 48 

1Л Вища математика 18 
2Л фiзика 10 
3/I Хiмiя _. 3 

-
4/I Iнженерна та комп'ютерна графiка 4 
5/I Обчислювальна TexHiKa та програмування 13 

11. Навчальнi дисциплiни базовоi' пiдготовки 60 
11II Охорона працi та цивiльний захист 4 
21II EKoHoMiKa i органiзацiя виробництва 4 
3III Основи метрологi'j та iнформацiйно-вимiрювально"i технiки 11 
4III Пристро'j iнформацiйно-вимiрювальноi' технiки 15 ,5 
5III Перетворювачi фiзичних величин 7 
61II Методи та засоби вимiрювань 14,5 
71II Спецiальнi питання вищо'j J\штематики 4 

111. Навчальнi дисциплiни базово"i l!iдготовки (за вибором студентiв) 2 

l/III Навчальнi дисциплiни з екологii' 2 
IV. Навчальнi дисциплiни соцiально-гуманiтаРНОI пiдготовки 24 
(за вибором студентiв) 

llIV Навчальнi дисциплiни з iCTOpii' 2 
2/IV Навчальнi дисциплiни з YKpa'jHcbKol мови 2 
3IIV Навчальнi дисциплiни з фiлософii" 2 
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Код Навчальнi дUСЦUnfliнu 
Кредumiв 

t:KTC 
4ЛV Навчальнi дисциплiни з психологi'i 2 
5IIV Навчальнi дисциплiни з права 2 
6IIV 2 

7IIV 
Соцiально-гуманiтарнi дисциплiни будь яко'i спрямованостi 

2 
8IIV Iноземна мова б 

9IIV Iноземна мова професiйного спрямування 4 

10. Перелiк навчальних дисциплiн циклу професiЙно. пiдготовки 
(за спецiалiзацiсю) 

Кредumiв 
Код НавЧШlьнi дuсцunлil-lU 

t:KTC 
Навчалънi дисциплiни професiйно'( та практичноi" пiдго,"!,овки 70 

lIc Технiчна MexaHiKa 7.5 
2/с Компоненти та матерiали iнформацiйно-вимiрювальних систем 3 
3 /с Електротехнiчнi пристро"i iнформацiйно-вимiрювально"i технiки 5 
4/с Математична статистика 3 
5/с Теорiя електричних сигналiв i кiл 9,5 

б/с Комп ' ютерне моделювання 4 
7/с Системи автоматичного керування 3 
8/с Цифрова обробка сигналiв 6,5 
9/с Мiкроконтроллери 6,5 
10/c Вимiрювальнiприлади 14,5 
lllc Основи контролю та технiчно"i дiагностики 4 
12/с Випробування та сертифiкаuiя 3,5 

Навчальнi дисциплiни професiйноi" та практичноi" пiдготовки 36 
(за вибором студентiв) 

l /св Навчальнi дисциплiни з iнформацiйних технологiй у вимiрювальнiй 3 
технщ! 

2/сн Навчальнi дисциплiни з системного програмування 3,5 
3/св Навчальнi дисциплiни з програмування вимiрювальних приладiв 4,5 
4/св Навчальнi дисциплiни з проектування вимiрювальних систем 3,5 
5/св Навчальнi дисциплiни з вимiрювань в промисловостi 4 

6/св Навчальнi дисциплiни злокальних мереж 4 
7/св Переддипломна практика 7,5 
8/св Дипломне проектування 6 
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11. Структурно-логiчна схема 
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12. Випускна атестацiя 

Випускна атестаЦIЯ здобувачiв вищоi" освiти проводиться на основ} анаЛlЗУ 

успiшностi навчання , оцiнювання якостi вирiшення випускниками задач дiяльностi, 

що передбаченi даною Освiтньо-професiйною програмою та рiвня сформованостi 

компетентностей, зазначених у роздiлах 7 та 8, 
Нормативна форма випускноi' атестацй - захист дипломного проекту (роботи), 

01 o
I 

-------G G.--/-- Q 
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