
Додаток 2 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва показників Характеристика 
Повна назва дисципліни Техніка та планування наукового експерименту 

Викладацький склад Д.т.н., проф. Бойко М.І. 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Освітня програма Електроенергетика 

Кількість годин 150 

Кредити ECTS 5 

Опис Вивчення дисципліни базується на знаннях теоретичної 

електротехніки, фізики та основ креслення.  
Предметом дисципліни «Техніка та планування наукового 

експерименту» є вивчення основних методів наукового 
експерименту і принципів роботи вимірюючих і реєструючих 

пристроїв. 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення та 

оволодіння сучасними методами наукового 

експерименту, необхідними для розв’язування 

теоретичних і практичних задач; вироблення навичок 

експериментальних досліджень, побудови фізичних 

моделей і формування знань для оволодіння іншими 

дисциплінами професійного циклу; вироблення у 

студентів уміння самостійно поглиблювати і 

розширювати наукові знання та впроваджувати їх в 

подальшій праці. 

Результати навчання. В результаті вивчення 

дисципліни студент повинний знати: основні елементи, з 

яких складається сучасний вимірюючий комплекс; 

основи осцилографування; вміти поєднувати роботу 

сучасного цифрового осцилографа з комп’ютерною 

технікою;  

вміти коректно розраховувати перехідні характеристики 

дільників напруги та струмових шунтів для 

використання в розрядних колах високовольтної 

імпульсної техніки; 

бути ознайомленим з напрямками сучасного 

розвитку методів наукового експерименту. 

 
Методи навчання: Лекції, практичні та лабораторні роботи. 

Самостійна робота студентів пов’язана з засвоєнням 
теоретичного матеріалу при підготовці до практичних занять 

та виконанням обов’язкових домашніх завдань. При виконанні 

самостійних робіт організуються щотижневі консультації, 

поетапний і підсумковий контроль. 

Тип дисципліни Професійної підготовки. 

Підсумковий контроль Екзамен у 10 семестрі. 

 



Форма № ПК-01 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Кафедра  _______________інженерної електрофізики                                      ___ 
(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни) 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри  ___________ інженерної електрофізики _________________ 
                 (назва кафедри ) 

 

____________      ___Олег РЕЗИНКІН____ 
                                                                                         (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
 

«_____»____________2021 року 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Техніка та планування наукового експерименту / 

Technique and design of experiments  
 ( назва навчальної дисципліни) 

 

рівень вищої освіти                         магістерський  

перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

галузь знань                    14         електрична інженерія  

(шифр і назва) 

 

спеціальність _141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка____ 
(шифр і назва ) 

 

освітня програма                       Електроенеретика  

(назви освітніх програм спеціальностей ) 

 

вид дисципліни                      професійна підготовка  

(загальна підготовка / професійна підготовка; обов’язкова/вибіркова) 

 

форма навчання                           денна, заочна  

(денна / заочна/дистанційна) 

 

Харків – 2021 рік 
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ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Техніка та планування наукового 

експерименту /Technique and design of experiments»______________________ 

(назва дисципліни) 

 

 

 

Розробники: 

 

Проф., д.т.н_                                         _____________                     Микола БОЙКО 
(посада, науковий ступінь та вчене звання)             (підпис)                           (ініціали та прізвище) 

 

____________________________________________________________________ 
(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри  

 

_________________інженерної електрофізики                   _______________________ 
(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни) 

 

Протокол від «30» серпня 2021 року  № 1 

 

 

Завідувач кафедри  ___________________ ___ Олег РЕЗИНКІН______ 
 (підпис) (ініціали та прізвище) 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 

Шифр та назва освітньої 

програми 
ПІБ Гаранта ОП Підпис, дата 

Електроенергетика Олександр ЛАЗУРЕНКО  

 

 

Голова групи забезпечення  

спеціальності _________Олександр ЛАЗУРЕНКО_______________________ 
       (ПІБ, підпис) 

 

«______» __________________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  

кафедри-

розробника 

РПНД 

Номер 

протоколу 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

Гарант освітньої програми 
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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета – ознайомлення та оволодіння сучасними методами наукового 

експерименту, необхідними для розв’язування теоретичних і практичних задач; 

вироблення навичок експериментальних досліджень, побудови фізичних моделей 

і формування знань для оволодіння іншими дисциплінами професійного циклу; 

вироблення у студентів уміння самостійно поглиблювати і розширювати наукові 

знання та впроваджувати їх в подальшій праці. 
 

Компетентності. ЗК-14 Здатність демонструвати базові знання в галузі природничих 

дисциплін і готовність використовувати методи фундаментальних наук для розв’язання 

загально інженерних та професійних задач, ПК-1 Здатність використовувати 

комп’ютеризовані системи автоматизованого проектування (CAD), виготовлення (CAM) 

та інженерних розрахунків (CAE) та відповідні пакети прикладних програм, ПК-3,    

ПК-5. Здатність використовувати базові знання з загальної фізики, вищої математики, 

теоретичних основ електротехніки та електротехнічних матеріалів для вирішення 

практичних задач в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, ПК-8 

Здатність використовувати сучасні методи розрахунків, моделювання та аналізу 

режимів роботи  електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

обладнання і проектування електроенергетичних та електромеханічних систем, ПКс13-8 

Здатність розраховувати статичні та імпульсні електричні та магнітні поля в 

електрофізичних технологічних і випробувальних установках та в установках 

відновлюваної енергетики. 

 

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студент повинний знати: 

основні елементи, з яких складається система сучасного вимірювального 

наукового експерименту; вміти коректно розраховувати дільники високої напруги 

і струмові шунти;  

Основи роботи зі швидкісними осцилографами, в тому числі із запам’ятовуючими 

цифровими осцилографами; 

бути ознайомленим з напрямками сучасного розвитку методів проведення 

наукових експериментів. 

РНс13-7 - шифр результатів навчання з освітньої програми спеціальності або 

спеціалізації, які забезпечуються даною навчальною дисципліною. 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Основи проектування 

високовольтних 

імпульсних установок. 

Сучасний стан та перспективи розвитку 

високовольтного обладнання та електротехнологій. 

Новітні електрофізичні технології. 
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Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Знання теоретичних основ 

електротехніки, техніки високих 

напруг, основ високовольтної 

імпульсної техніки 

 

Професійно-орієнтовані спеціальні 

дисципліни, курсове та дипломне 

проектування, для яких потрібно 

вміння працювати з сучасним 

вимірюючим комплекс; основи 

осцилографування; вміння 

поєднувати роботу сучасного 

цифрового осцилографа з 

комп’ютерною технікою. 

 

Розуміння студентами основних 

законів фізики, основ роботи 

швидкісної вимірювальної техніки. 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 

С
ем

ес
тр

 

Загальний обсяг За видами 

аудиторних занять 

(годин) 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 
за

в
д

ан
н

я 
ст

у
д

ен
ті

в
 

(К
П

, 
К

Р
, 

Р
Г

, 
Р

, 
Р

Е
) 

Поточни

й 

контроль 

Семестровий 

контроль 

В
сь

о
го

 

(г
о

д
и

н
) 

/ 
к
р

ед
и

ті
в
 E

C
T

S
 

З них 

А
у

д
и

то
р

н
і 

за
н

я
тт

я 
 

(г
о

д
и

н
) 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

  

(г
о

д
и

н
) 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 
за

н
я
тт

я 

П
р

ак
ти

ч
н

і 
за

н
я
тт

я
, 

се
м

ін
ар

и
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

і 
р

о
б

о
ти

  

(к
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
б

іт
) 

З
ал

ік
 

Е
к
за

м
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 150 64 86 32  32 Р 2 – Е 

           

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає _42,6_ 

(%). 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№
 з

/п
. 

В
и

д
и

 н
ав

ч
ал

ь
н

и
х
 з

ан
я
ть

 

(Л
, 
Л

З
, 
П

З
, 

С
Р

) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д
и

н
 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу (Зср). 

Р
ек

о
м

ен
д
о
в
ан

а 
л
іт

ер
ат

у
р
а 

(б
аз

о
в
а,

 д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

1 2 3 4 5 
1 Л, ЛЗ, 

ПЗ, 
СР. 

37 Змістовий модуль № 1. Вимірювальний експеримент 
на основі персонального комп’ютера. 
Тема 1. 
Цифрові процесори обробки сигналів (ЦПОС) 
Зср: З’ясувати переваги ЦПОС. 
Тема 2. 
Аналогові та цифрові сигнали. Аналогово-цифрові 
перетворювачі (АЦП). 
Зср: Розглянути аналогово-цифрові перетворювачі та 
цифро-аналогові перетворювачі, що їх 
використовують на практиці. 

Базова: 4, 5. 
Доп.: 1. 

2 Л, ЛЗ, 
ПЗ, 
СР. 

38 Змістовий модуль № 2. Вимірювальні перетворювачі. 
Тема 3. 
Електричні фільтри та вимірювальні перетворювачі. 
Зср: Оцінити переваги цифрових фільтрів. 
Тема 4. 
Іонізаційні перетворювачі. 
Зср: Розібратися з принципом роботи газорозрядних 
лічильників. 

Базова: 8. 
Доп.: 3, 4, 5, 
7. 

3 Л, ЛЗ, 
ПЗ, 
СР. 

37 Змістовий модуль № 3. Деякі лабораторні прийоми. 
Тема 5. 
Пайка і зварювання. 
Зср: Вивчити порядок дій при виконані пайки. 
Тема 6. Захист від електромагнітних полів. 
Зср: Вивчити основні правила екранування. 

Базова: 2. 
Доп.: 8. 

4 Л, ЛЗ, 
ПЗ, 
СР. 

38 Змістовий модуль № 4. Осцилографи. 
Тема 7. Електронно-променеві осцилографи. 
Зср: Вивчити принцип дії електронно-променевої 
трубки. 
Тема 8. Цифрові осцилографи. 
Зср: Вивчити правила оцифровки сигналів в 
цифрових осцилографах, правила виводу цифрових 
сигналів на екран-дисплей та розібратися в чому 
полягає сутність понять «смуга пропускання» і 
«кількість вибірок в одиницю часу». 

Базова: 6, 7. 
Доп.: 2. 

Разом 
(годин) 

150   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу  

2 Підготовка до практичних  занять   

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях   

4 Виконання індивідуального завдання:  

5 Інші види самостійної роботи  

 Разом  

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

____________________________________Р______________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1 Цифрові процесори обробки сигналів 
9 

2 Електричні фільтри 16 

3 Іонізаційні перетворювачі 9 

4 Сучасні цифрові осцилографи 16 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

(надається опис методів навчання) 

Лекції, практичні та лабораторні роботи. Самостійна робота студентів пов’язана з  

засвоєнням теоретичного матеріалу при підготовці до практичних занять та виконанням 

обов’язкових домашніх завдань. При виконанні самостійних робіт організуються 

щотижневі консультації, поетапне підведення результатів, підсумковий контроль. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

(надається опис методів контролю) 

 

Система контролю якості навчання містить щотижневе поточне опитування на 

практичних заняттях, перевірку домашніх завдань та контрольних робіт, проведення 

модульних контролів, складання іспиту. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

– – – – – – – 100 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 _– – – 40 20 ** 100 

 

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за 

накопиченням балів.  

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів індивідуально 

для кожної дисципліни на розсуд викладача) 

 

Таблиця 3. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

 

  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт, 

де вони розташовані)  

 

 конспект лекцій; 

 перелік питань до модульного контролю та екзамену; 

 підручники, монографії. 
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Техніка та планування наукового експерименту (ТПНЕ) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН - СИЛАБУС 

Шифр і назва спеціальності 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Інститут / 

факультет 

Навчально-науковий інститут 

енергетики, електротехніки та 

електромеханіки 

Назва програми Електроенергетика Кафедра Інженерної електрофізики                                       

Тип програми Професійна підготовка, 

вибіркова 
Мова навчання Українська, англійська 

Викладач 

Бойко Микола Іванович, qnaboyg@gmail.com  

 

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної електрофізики НТУ «ХПІ». Досвід 

наукової та педагогічної роботи – 40 років. Автор та співавтор понад 170 наукових праць та навчальних 

посібників, у тому числі монографії «Научные основы создания электротехнологических установок» та 

колективної монографії «General and Complex Problems of Technical Sciences: Experience of EU Countries and 

Implementation in the Practice of Ukraine», навчальних посібників «Техніка і електрофізика високих напруг» 

та «Сильные электрические поля в технике. Лабораторный практикум». Підготував лекційні курси та читає 

лекції з дисциплін «Основи проектування високовольтних імпульсних установок», «Високовольтна частина 

електростанцій і підстанцій», «Техніка сильних електричних та магнітних полів», «Техніка та планування 

експерименту» та «Електрофізичні технології». 

Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння вивчення основних методів наукового експерименту і принципів 

роботи вимірюючих і реєструючих пристроїв. 

Цілі курсу 
Ознайомлення та оволодіння сучасними методами наукового експерименту, необхідними для 

розв’язування теоретичних і практичних задач; вироблення навичок експериментальних досліджень.  

Формат  
Загальна кількість годин: 

150 годин, з них 32 годин лекцій, 32 годин практичних занять, 86 годин самостійної роботи. 

Семестр 10 

 



Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студент повинний 

знати: основні елементи, з яких складається система сучасного 

вимірювального наукового експерименту; вміти коректно розраховувати 

дільники високої напруги і струмові шунти;  

Основи роботи зі швидкісними осцилографами, в тому числі із 

запам’ятовуючими цифровими осцилографами; 

бути ознайомленим з напрямками сучасного розвитку методів проведення 

наукових експериментів. 

РНс13-7 - шифр результатів навчання з освітньої програми спеціальності або 

спеціалізації, які забезпечуються даною навчальною дисципліною. 

Теми що розглядаються. 
Змістовий модуль № 1. Вимірювальний експеримент на основі 
персонального комп’ютера. 
Тема 1. 
Цифрові процесори обробки сигналів (ЦПОС) 
Зср: З’ясувати переваги ЦПОС. 
Тема 2. 
Аналогові та цифрові сигнали. Аналогово-цифрові перетворювачі (АЦП). 
Зср: Розглянути аналогово-цифрові перетворювачі та цифро-аналогові 
перетворювачі, що їх використовують на практиці. 
Змістовий модуль № 2. Вимірювальні перетворювачі. 
Тема 3. 
Електричні фільтри та вимірювальні перетворювачі. 
Зср: Оцінити переваги цифрових фільтрів. 
Тема 4. 
Іонізаційні перетворювачі. 
Зср: Розібратися з принципом роботи газорозрядних лічильників. 
Змістовий модуль № 3. Деякі лабораторні прийоми. 
Тема 5. 
Пайка і зварювання. 
Зср: Вивчити порядок дій при виконані пайки. 
Тема 6. Захист від електромагнітних полів. 
Зср: Вивчити основні правила екранування. 
Змістовий модуль № 4. Осцилографи. 
Тема 7. Електронно-променеві осцилографи. 
Зср: Вивчити принцип дії електронно-променевої трубки. 
Тема 8. Цифрові осцилографи. 
Зср: Вивчити правила оцифровки сигналів в цифрових осцилографах, 
правила виводу цифрових сигналів на екран-дисплей та розібратися в 
чому полягає сутність понять «смуга пропускання» і «кількість вибірок в 
одиницю часу». 

 

Форма та методи навчання. Лекції, практичні та лабораторні роботи. 

Самостійна робота студентів пов’язана з засвоєнням теоретичного матеріалу 

при підготовці до практичних занять та виконанням обов’язкових домашніх 

завдань. При виконанні самостійної роботи мають місце регулярні 

консультації щодо виконання студентами індивідуальних завдань щодо 

самостійної роботи по вивченню методів техніки та планування наукового 

експерименту. 

 



Методи контролю. Система контролю якості навчання містить щотижневе 
поточне опитування на практичних заняттях, перевірку домашніх завдань та  
контрольних робіт, проведення модульних контролів, складання  іспиту. 
Розподіл балів, які отримують студенти. 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 
індивідуально для кожної дисципліни, в тому числі для даної дисципліни 
(ТПНЕ), з урахуванням особливостей та структури дисципліни. Поточна сума 
балів, що може накопичити студент за семестр може досягати, як 
максимального балу так і меншого з виділенням балів на іспит чи залік. 

В таблиці 1 та 2 наведений приклад тих пунктів, за якими студент 
накопичує бали. Ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються 
індивідуально для конкретної дисципліни.  
 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

– – – – – – – 100 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

40 _– – – 40 20 ** 100 

 

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за 

накопиченням балів.  

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів 

індивідуально для кожної дисципліни на розсуд викладача) 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 



протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання 

матеріалу, що вивчається, 

та його практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 

для вирішення 

складних 

практичних 

задач. 



 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових

) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальни

х положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 



 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних 

задач 
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1 Ангерер Э.В. Техника физического эксперимента / Перевод с 12-го 
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МГУ, 2006. 34 с. 
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4 Цифровой процессор обработки сигналов TMS 320C10 и его применение / 
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7 Дьяконов В.П. Современная осциллография и осциллографы. Серия 

«Библиотека инженера». - М.: СОЛОН-Пресс, 2013. – 320 с. 

8 Проектирование электронных фильтров. Методические указания по 
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5515. - Составитель И. П. Ефимов. – Ульяновск, 1999. 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. http://library.kpi.kharkov.ua/ 

 

2. http://web.kpi.kharkov.ua/ 

 

3. http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html 

 

4. http://oscillograf.com.ua/ 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Знання теоретичних основ 

електротехніки, техніки високих 

напруг, основ високовольтної 

імпульсної техніки 

 

Професійно-орієнтовані спеціальні 

дисципліни, курсове та дипломне 

проектування, для яких потрібно 

вміння працювати з сучасним 

вимірюючим комплекс; основи 

осцилографування; вміння 

поєднувати роботу сучасного 

цифрового осцилографа з 

комп’ютерною технікою. 

 

Розуміння студентами основних 

законів фізики, основ роботи 

швидкісної вимірювальної техніки. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

1. Поясніть, що таке цифровий процесор обробки сигналів ЦПОС, наведіть 

типову схему на базі ЦПОС. 

2. Викладіть принцип дії та конструкцію індуктивних перетворювачів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 

1. Опишіть, як працюють аналого-цифровий та цифро-аналоговий 

перетворювачі, а також порти зв'язку під час цифрової обробки сигналів. 

2. Викладіть принцип дії та конструкцію трансформаторних перетворювачів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3  

1. Викладіть, що таке асемблери та мови програмування високого рівня. 

6. Опишіть індукційні перетворювачі. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 

1. Опишіть представлення сигналів у часовій та частотній області, дайте 

визначення ширини смуги частот, частотного спектра сигналу, періоду та 

спектра дискретизації. 

2. Опишіть термоелектричні перетворювачі. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5 

1. Поясніть сенс «межі Найквіста» та теореми відліків Шеннона; викладіть 

принципи роботи аналого-цифрових перетворювачів. 

2. Опишіть роботу металевих та напівпровідникових терморезисторів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6 

1. Викладіть принципи роботи цифроаналогових перетворювачів. 

2. Опишіть пристрій та роботу фотоелектричних перетворювачів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7 

1. Опишіть з використанням графіків та електричних схем процес фільтрування 

електричних сигналів. 

2. Викладіть пристрій та принцип дії іонізаційних перетворювачів (іонізаційних 

камер, газорозрядних та сцинтиляційних лічильників). 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8 

1. Поясніть, що таке «фаза» та як працюють аналогові фільтри. 

2. Дайте визначення осцилографу та опишіть його можливості як реєструючий 

прилад. 

 

 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9 

1. Наведіть у вигляді графіків та формул приклад амплітудно-частотної та фазо-

частотної характеристики (АЧХ та ФЧХ) аналогового фільтра. 

2. Опишіть принцип дії електронно-променевої трубки. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10 

1. Визначте смугу пропускання, смугу затримки та частоту зрізу електричного 

фільтра. 

2. Наведіть електричну схему та ескіз електроннопроменевої трубки. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11 

1. Опишіть амплітудно-частотну характеристику фільтра Баттерворта з 

використанням формули та графіків, а також вкажіть відмінні риси фільтрів 

Чебишева та Бесселя. 

2. Викладіть принцип утворення осцилограми у класичному аналоговому 

осцилографі. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12 

1. Опишіть цифрові фільтри. 

2. Поясніть, як відбувається формування фігур Ліссажу за близьких частот 

синусоїдальних сигналів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13 

1. Викладіть принцип роботи електричної лінії затримки з приведенням 

найпростішої схеми та графіка, що ілюструє цей принцип. 

2. Поясніть, як в осцилографі відбувається формування пилкоподібної напруги. 

Чому не видно зворотний хід променя? 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14 

1. Наведіть електричну схему ланцюга з перемиканням конденсатора та схему з 

активним опором (з резисторами), яку замінює «конденсаторна» схема, а також 

вкажіть переваги «конденсаторної» схеми. 

2. Викладіть роботу блоку синхронізації осцилографа. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15 

1. Дайте визначення тригерам та опишіть роботу найпростішого /R/S-тригера з 

приведенням тимчасової діаграми його роботи, його умовного графічного 

позначення та схеми з двома логічними елементами «І-НЕ». 

2. Наведіть блок-схему аналогового осцилографа, поясніть її роботу. 

 

 

 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16 

1. Вкажіть, що називається вимірювальним перетворювачем (ІП), що таке 

коефіцієнт перетворення, наведіть коротку класифікацію ІП за принципом дії. 

2. Поясніть, які функції виконують в осцилографі канал вертикального 

відхилення та канал горизонтального відхилення. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17 

1. Наведіть функцію перетворення та функціональну схему вимірювального 

приладу, коротко опишіть процес передачі вимірювального сигналу від 

контрольованого об'єкта до виходу вимірювального приладу та системи 

відображення інформації. 

34. Поясніть, що таке автоколивальний і що таке режим роботи генератора 

розгортки в осцилографі. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18 

1. Коротко опишіть ємнісні перетворювачі, наведіть схему зв'язків між 

параметрами діелектрика в ємнісному перетворювачі. 

2. Викладіть, які функції в осцилографі виконує калібратор. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19 

1. Наведіть схеми параметричних (недиференціальних) ємнісних датчиків та 

опишіть їхню роботу. 

2. Поясніть, що таке в осцилографі чутливість та смуга пропускання. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20 

1. Вкажіть особливості та переваги ємнісних диференціальних датчиків (ЄДД) з 

приведенням мостової схеми з ЄЄДД. 

2. Поясніть, що таке в осцилографі час наростання та параметри входу. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21 

1. Наведіть вираз для вихідної величини – струму у ємнісного перетворювача у 

разі, коли активний опір перетворювача R<<[1/(ΩC)], де Ω – найбільша кругова 

частота, С – ємність перетворювача. 

2. Поясніть, що таке похибка відліку з екрана осцилографа, і як її можна 

зменшити. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22 

1. Поясніть, що таке кут діелектричних втрат δ, його тангенс tg δ, наведіть 

еквівалентні електричні схеми ємнісного перетворювача з урахуванням втрат. 

2. Викладіть процедуру знаходження фазового зсуву між двома сигналами з 

однаковими частотами та визначення сигналу, що випереджає інший сигнал 

фази. 



 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23 

1. Наведіть схему мультивібратора за допомогою змінних ємностей і опишіть 

його роботу. 

2. Дайте визначення процесу паяння. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24 

1. Вкажіть області застосувань ємнісних датчиків, їх переваги і недоліки. 

2. Дайте визначення процесу зварювання. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25 

1. Опишіть принцип дії тахогенераторів із наведенням ескізу, формул, графіків 

залежності вихідної напруги від кругової частоти. 

2. Поясніть, що таке припій і які види припоїв бувають. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №26 

1. Коротко напишіть оптичні перетворювачі. 

2. Викладіть загальні технічні правила паяння. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №27 

1. Коротко опишіть тензодатчики та п'єзорезистивні перетворювачі. 

2. Дайте визначення та викладіть принцип дії цифрових осцилографів. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №28 

1. Коротко опишіть електромагнітні датчики переміщень та деформацій. 

2. Викладіть переваги та недоліки цифрових осцилографів у порівнянні з 

аналоговими. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №29 

1. Коротко опишіть п'єзоелектричні перетворювачі з кристалами кварцу та 

п'єзокерамікою, вкажіть принцип дії цих перетворювачів. 

2. Викладіть, коли почалося виробництво аналогових осцилографів та коли – 

цифрових, які фірми є провідними постачальниками осцилографічної техніки у 

світ. 
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