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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, Характеристика навчальної
код та назва напряму
дисципліни
підготовки, спеціальності,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Кількість кредитів ЕСТS – 10 Галузь
знань
–
12 Цикл
професійної
та
Загальна кількість годин – 300 Інформаційна безпека
практичної підготовки
Кількість тем
– 19 Спеціальність –
125
– Навчальний курс ____1,2____
(номер)
Кібербезпека
Семестр _____2,3,4__________
Бакалавр
(номер)
Види контролю:
Підсумковий контроль –
екзамен.
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
– 2,6
самостійної роботи – 2,6

1

Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
Лекції
– _66__;
(години)

Практичні заняття – __52__;
(години)

Лабораторні заняття – __34__;
Самостійна робота –

(години)

148 ;
(години)

Види контролю:
Підсумковий
екзамен

контроль

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Електроніка та схемотехніка» навчити
курсантів характеристикам, параметрам та застосуванню активних та пасивних,
дискретних та інтегральних електронних приладів, основам схемотехніки,
методам аналізу та розрахунку параметрів і характеристик аналогових та
цифрових електронних пристроїв, підготовити курсантів до вивчення
наступних професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін та до
самостійного освоєння нових систем технічного захисту інформації
Основними завданнями дисципліни «Електроніка та схемотехніка» є:
- отримання курсантами знань про властивості, характеристики та
процеси що відбуваються в пристроях систем технічного захисту інформації;
- оволодіння схемотехнічними методами аналізу та синтезу електронних
пристоїв.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні
знати:
– фізичні процеси в електронних приладах і пристроях та їх закономірності
(ПА);

– основні типи електронних приладів та пристроїв, їх побудову, принцип дії,
характеристики, параметри та умовні позначення;
– основні методи аналізу і розрахунку параметрів і характеристик
аналогових та цифрових електронних пристроїв;
– особливості застосування електронних приладів та пристроїв при
використанні засобів технічного захисту інформації.
вміти:
– експериментально досліджувати електронні прилади і пристрої за
допомогою вимірювальної техніки та аналізувати отримані результати;
– розрахувати параметри і характеристики електронних пристроїв,
користуючись довідниками по електронним приладам та інтегральним
мікросхемам;
– оцінювати вплив параметрів електронних приладів і умов експлуатації на
параметри і характеристики електронних пристроїв;
– аналізувати функціонування принципових електричних схем аналогових та
цифрових електронних пристроїв у системах технічного захисту
інформації.
3. Програма навчальної дисципліни

Компонентна база
ТЕМА 1. «Матеріали та компоненти електронної техніки»
Класифікація компонентів електронної техніки, загальна характеристика
електро радіоматеріалів.
ТЕМА 2. «Пасивні компоненти»
Резистори, Конденсатори,котушки індуктивності, трансформатори
ТЕМА 3. «Напівпровідникові прилади, діоди» Будова,
характеристики та параметри діодів. ТЕМА 4. «Біполярні
транзистори»
Принцип дії біполярного транзистора., статичні характеристики
транзистора, Параметри та моделі біполярних транзисторів
ТЕМА 5. «Польові транзистори . Тиристори»
Польові транзистори з затвором у вигляді керуючого переходу, МДНтранзистори Тиристори .
ТЕМА 6. «Оптоелектронні компоненти»
Фотоелектричні напівпровідникові прилади, Випромінювальні прилади,
випромінювальні прилади.
ТЕМА 7. «Інтегральні мікросхеми»
Структури та елементи інтегральних мікросхем
ТЕМА 8. «Електровакуумні прилади»
Будова електронних ламп, діоди, тріоди, Багатоелектродні лампи

Аналогова схемотехніка
ТЕМА 9. «Пристрої підсилення сигналів»
Параметри та характеристики електронних підсилювачів, підсилювальний
каскад зі спільним емітером(СЕ), Підсилювальні каскади зі спільним
колектором (СК) та спільною базою (СБ), підсилювальні каскади на польових
транзисторах та електронних лампах, засоби стабілізації режиму роботи та
параметрів базових підсилювальних каскадів
ТЕМА 10. «Зворотні зв’язки в підсилювачах»
Призначення і види зворотних зв’язків (ЗЗ) у підсилювачах. Підсилювачі з
послідовним ЗЗ за наругою, підсилювачі з паралельним ЗЗ за напругою та ЗЗ за
струмом
ТЕМА 11. «Диференційні та операційні підсилювачі»
Диференційні підсилювачі (ДП), Операційні підсилювачі (ОП), статичні
погрішності аналогових пристроїв на ОП, застосування ОП в аналогових
електронних пристроях
ТЕМА 12. «Нелінійні аналогові електронні пристрої»
Аналогові помножувачі та компаратори, застосування
аналогових помножувачів (АП)
ТЕМА 13. «Ключеві елементи та комутатори. Стабілізатори напруги»
Стабілізатори постійної напруги. Аналогові ключі напруги. Багатоканальні
комутатори

Цифрова схемотехніка
ТЕМА 14. «Основи теорії цифрових пристроїв»
Основи булевої алгебри
ТЕМА 15. «Схемотехніка цифрових пристроїв»
Ключові каскади аналогових електронних пристроїв на біполярних
та польових транзисторах
Базові логічні елементи транзисторно-транзисторної логіки
(ТТЛ) Різновиди базових логічних елементів Т
ЕМА 16. «Комбінаційні цифрові пристрої»
Комбінаційні цифрові пристрої (ч.1), Комбінаційні цифрові пристрої (ч.2)
ТЕМА 17. «Накопичувальні цифрові пристрої»
Тригери (ч.1),Тригери (ч.2), Регістри, Лічільники, Напівпровідникові
запам’ятовуючі пристрої (ЗП)
ТЕМА 18. Формувальники та генератори відеосигналів
Формувальники та генератори відеосигналів
ТЕМА 19. «Аналого-цифрові пристрої»
Аналого-цифрові перетворювачі, цифро-аналогові перетворювачі

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

1
Семестр № 2
Тема № 1 Матеріали та компоненти
електронної техніки
Тема № 2 Пасивні компоненти
Тема № 3 Напівпровідникові прилади.
Діоди.
Тема № 4 Біполярні транзистори
Тема № 5. Польові транзистори .
Тиристори
Тема № 6 Оптоелектронні компоненти
Тема № 7 Інтегральні мікросхеми
Тема № 8 Електровакуумні прилади
Всього за семестр № 2:
Всього за рік:
Семестр № 3
Тема № 9: Пристрої підсилення сигналів
Тема № 10: Зворотні зв’зки у
підсилювачах
Тема № 11: Диференційні та операційні
підсилювачі
Тема № 12: Нелінійні аналогові електронні
пристрої
Тема № 13 Ключеві елементи та
комутатори. Стабілізатори напруги
Всього за семестр № 3:
Семестр № 4
Тема № 14: Основи теорії цифрових
пристроїв
Тема № 15: Схемотехніка цифрових
пристроїв
Тема № 16: Комбінаційні цифрові пристрої
Тема № 17: Накопичувальні цифрові
пристрої
Тема № 18: Формувальники та генератори
відеосигналів
Тема № 19: Аналого-цифрові пристрої
Всього за семестр № 4:
Всього за рік:
Всього:
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4
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4

4
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4
4
4
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2
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4
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7,9,10

10
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2
2
2
44
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6
4

4
2

6
6

14
12

2,9
2,9
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6

4

4

14

7,9,10

4

2

2

9,10,11

4

2

2

2,9,10

90

20

10

8

2

2

28

6

24
32

4
10

8
8

16

2

12
120
210
300

2
26
46
66
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Вид контролю

Література, сторінки

Самостійна робота

Лабораторні заняття

на вивчення

Практичні заняття

Всього
Лекції

Семінарські заняття

Номер та назва змістового модулю, номер Кількість годин відведених
та найменування теми
навчальної дисципліни
з них:

9

Залік

Залік

44
6

1,10

4

1,9

8
8

28
26

1,11
1,9

4

4

18

1,9

2
14
24
34

4
20
36
52

12
60
104
148

1,9
екзамен

4
4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Завдання що виносяться на самостійну роботу слухача

Література:

Тема № 1: Матеріали та компоненти електронної техніки
Класифікація компонентів електронної техніки, загальна характеристика електро
радіоматеріалів
Тема № 2: Пасивні компоненти
Резистори, Конденсатори,котушки індуктивності, трансформатори

5,6

5,6

Тема № 3: Напівпровідникові прилади
Будова, характеристики та параметри діодів

5,6

Тема № 4: Біполярні транзистори
Принцип дії біполярного транзистора., статичні характеристики транзистора,
Параметри та моделі біполярних транзисторів
Тема № 5: Польові транзистори

5,6

Польові транзистори з затвором у вигляді керуючого переходу, МДН-транзистори
Тиристори .
Тема № 6: Оптоелектронні компоненти

5,6

Фотоелектричні напівпровідникові прилади, Випромінювальні прилади,
випромінювальні прилади.
Тема № 7: Інтегральні мікросхеми

5,6

Структури та елементи інтегральних мікросхем

2,4,6

Тема № 8: Електровакуумні прилади
Будова електронних ламп, діоди, тріоди, Багатоелектродні лампи

3,5,6

Тема № 9: Пристрої підсилення сигналів
Особливості схемотехніки підсилювальних каскадів на електронних лампах та
польових транзисторах. Вимірювання параметрів підсилювачів.
Тема № 10: Зворотні зв’зки у підсилювачах

3,5,6

Вплив зворотних зв’язків на параметри і характеристики підсилювачів.
Тема № 11: Диференційні та операційні підсилювачі

3,5,6

Статичні погрішності аналогових пристроїв на ОП та способи їх зменшення.

3,5,6

Тема № 12: Нелінійні аналогові електронні пристрої
Приклади застосування компараторів. Застосування аналогових комутаторів.
Тема № 13 Ключеві елементи та комутатори. Стабілізатори напруги

3,5,6

Інтегральні стабілізатори напруги.
Тема № 14: Основи теорії цифрових пристроїв

3,5,6

Мінімізація логічних функцій. Взаємна відповідність булевих функцій та логічних
елементів.
Тема № 15: Схемотехніка цифрових пристроїв

1,3,6

Порівняльна характеристика різних технологій. Різновидні ЛЕ у складі серій ІС.
Елементи з трьома станами.
Тема № 16: Комбінаційні цифрові пристрої

1,2,3

Принципи побудови, функціонування, умовні графічні позначення, параметри і
застосування. Засоби збільшення розрядності.

1,2,3

Тема № 17: : Накопичувальні цифрові пристрої
Напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої (НЗП). Загальні відомості. Принципи
побудови. Параметри, застосування.
Тема № 18: Формувальники та генератори відеосигналів

1,2,3

Генератори пилкоподібного струму і напруги. Принципи побудови, функціонування
та параметри. Засоби побудови генераторів відеоімпульсів спеціальної форми, які
використовуються
Тема № 19: Аналого-цифрові пристрої

1,2,3

Перетворювачі часових інтервалів, частоти і фази в код. Принципи побудови
перетворювачів, які використовуються, джерела похибок.

1,2,3

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.2. Теми курсових робіт Розрахунково-графічне завдання
Тема. Проектування цифрові пристрої комбінаційного типу.
6. Методи навчання
За темами навчальної дисципліни передбачається використання таких
методів навчання:
проблемне викладання матеріалу під час лекційних занять,
формування вмінь і навичок під час практичних занять із
застосуванням комп’ютеру;
бінарний метод (словесний та практичний) при проведенні
практичних занять;
самостійна робота слухачів з осмислення й засвоєння нового
матеріалу;
перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.
7. Методи контролю
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль.
Перелік типових кваліфікаційних завдань
За заданим умовним графічним позначенням логічного елемента визначити
його тип;
1. Зобразити принципову схему підсилювача із спільним емітером
2. Зобразити принципову схему підсилювача із спільною базою
3. Зобразити принципову схему підсилювача із спільним колектором
4. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії підсилювача із
загальним емітером (рис. 1) при наявності на вході імпульса
позитивної полярності.
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5. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії підсилювача із
загальною базою при наявності на його вході імпульса позитивної
Ек
полярності (рис.1).
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6. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії підсилювача із спільним
колектором при наявності на його вході імпульсу позитивної полярності
(рис.1).
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7. Зобразити принципову схему підсилювача із загальним витоком .
8. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії підсилювача із
загальним витоком.
9. Зобразити принципову схему витокового повторювача
10. Зобразити типову амплідудно-частотну характеристику базових
підсилювальних каскадів з резистивним навантаженням.
11. Провести порівняльний аналіз коефіцієнтів підсилення струму базових
підсилювальних каскадів із загальними емітером, базою та колектором.
12. Зобразити принципову схему лампового підсилювача із
загальним катодом.
13. Зобразити типову перехідну характеристику
транзисторного підсилювального каскаду.
14. Пояснити вплив ємкості роздільного конденсатора Ср на вході
підсилювачів на їх нижню граничну частоту.
15. Зробити порівняльний аналіз вхідних опорів базових
підсилювальних каскадів із спільним емітером, базою та колектором.
16. Зробити порівняльний аналіз вихідних опорів базових
підсилювальних каскадів із спільним емітером , базою та колектором .
17. Зобразити принципову схему диференційного підсилювача на
біполярних транзисторах з симетричним виходом.

18. Пояснити за допомогою осцилограм принцип дії диференційного
Е

підсилювача (рис.1).
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19. Дати визначення основним параметрам диференційного підсилювача
(ДП): коефіцієнт підсилення диференційного сигналу Kg , коефіцієнт

підсилення синфазного сигналу Kc , коефіцієнт ослаблення синфазного
сигналу.
1. -Пояснити призначення, склад і принцип дії перетворювача код-час
2. За заданим умовним графічним позначенням визначити тип цифрового
пристрою, розкрити призначення його входів .
5. -Нарисувати схему індикації з використанням світлодіодів типу 3Л102Б
при вмиканні їх від низького рівню вихідної напруги логічного елемента
3. -Синтезувати чотирьохрозрядний лічильник на Т-тригерах з коефіціентом
перерахування Кп=10, навести його умовне позначення
4.
ТТЛ типу
6.
7. -Перелічити і дати визначення основним параметрам базового логічного
елемента (БЛЕ).
8.
9. -Навести схему цифрового ключа-інвертора зі спільним емітером.
10.

11.-Для схеми цифрового ключа зі спільним емітером (Ек = 10В; В= 40;
Uбен = 0,7В; Rк = 1кОм; Ег = 5В; Sн = 2; Uкен = 0,1В) визначити опір
генератора вхідного сигналу Rг

12.
13.-Заданий логічний вираз: Y=X2∨X1∨X0, побудувати таблицю істиності
за заданим логічним виразом.
14.
16.

15.-Задані двійкові числа: 100100, 110111, виконати порозрядну логічну
операцію ТА над двійковими числами
17.-Перетворити числа з двійкової системи числення в десяткову: 101101,
111110

18. -Заданий логічний вираз: Y=X2·X1∨X0, побудувати таблицю істиності
за заданим логічним виразом.
19.
20. -Потрібно перевести число (1993)10 у шестнадцяткову систему числення
21.
22. -Задані двійкові числа 101101, 111110; виконати порозрядну
логічну операцію АБО-НІ над ними.
23. -Перетворити числа з двійкової системи в шестнадцяткову
систему числення.
24. -Навести приклади запису чисел у двійковій, десятковій
і шестнадцятковій системах числення
25. -В наявності є логічні елементи 4І-НІ і 2І-НІ. Скласти функціональну
схему вузла, що виконує логічну операцію 12І-НІ
26. -Синтезувати чотирьохрозрядний лічильник на Т-тригерах з
коефіціентом перерахування Кп=11.
27. -Зобразити схему 3-розрядного регістру зсуву вліво на D-тригерах,
що переключаються за спадом синхроімпульсу
28. -Зобразити осцилограми, що пояснюють принцип дії заданого
цифрового пристрою
29. -Дати класифікацію ІС напівпровідникової памяті
30. -Визначити об’єм памяті ІС оперативної памяті, що має 12розрядну адресу та байтове вихідне слово.
31. -Зобразити схемний засіб збільшення розрядності вихідного слова
блоку ІС постійної памяті (ПЗП)
32. -Зобразити схемний засіб збільшення ємності памяті блоку ІС постійної
памяті (ПП)
33. -Зобразити структурну схему ІС програмованої логічної матриці.
34. -Визначити аналітичний вираз для вихідних функцій f
програмованої логічної матриці.
35. -Визначити кількість вихідних байтових слів, що можуть
бути запрограмовані в ПЛМ 556РТ1
36. -Визначити таблицю істинності асинхронного RS – тригера
37. -За допомогою часових діаграм пояснити принцип дії синхронного RS –
тригера
38. -Зобразити схему нерегенеративного генератора прямокутних
відеоімпульсів з періодом 0,15 мкс на логічних елементах ТА - НІ, якщо
час затримки одного елемента дорівнює 15 нс.
39. -Визначити тривалість ti вихідного імпульсу та мінімальний
період повторення імпульсів запуску

220пФ
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40. -Визначити (Uвих)мах 10-разрядного ПКН, якщо ціна молодшого
розряду ∆=2,5 мВ.
41. -Визначити ціну ∆ молодшого розряду 12-розрядного ПКН, якщо
його (Uвих)мах= =4В.
42. -Зобразити часові діаграми вихідних та вхідних імпульсів формувача
імпульсів на ЛЕ, а також визначити тривалість tвих вихідних імпульсів,
якщо тривалість tвх вхідного імпульсу дорівнює 5 мкс, а його амплітуда
дорівнює U1=3 В.
U
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8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань,
умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання

розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за
навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної

)/

2 ) *10

роботи за семестр

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів
(студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів (студентів,
слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену)
обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на підсумковий
контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться
коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому
контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,

отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед +
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового
контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль
(екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю
(екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної
дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що
створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні
оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам
(студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки
(нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні
строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до
фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти
(студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у
встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали
більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими
результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового
контролю, відраховуються з Університету.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку),
то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як
середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому
семестрах.
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

= Підсумкові бали за
поточний семестр

+ Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час
поточного контролю (роботу на практичних заняттях, виконання самостійних
навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 3 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати розрахунковографічну роботу, підготувати

Підсумковий
контроль

конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання.

підсумковий контроль
не менше 30 балів

Отримати за

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка

Оцінка за

Оцінка за шкалою ECTS

національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

75 – 81

68 –74

Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

35–59

Незадовільно
1–34

(„не зараховано”)

Оцінка

в балах

Пояснення

А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними
помилками.
C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками, або з однією – двома значними помилками.
D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
виконання навчальних завдань (з
можливе підвищення якості
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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