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(отцратець Басиль Флександрович' доктор техн|чних наук' професор
кафедри автоматизац[] виробниних процес1в, !енщальноукра!нського
нац!он€}льного техн|чного ун|верситету.

3озуля Баглер|й Анатол|йович' кандидат техн|чних наук' доцент кафедри
автоматизац|| виробниних процес|в, !енщагльноукра!нського нац|онаггьного
техн1чного ун|верситету.

А1дик Флександр 1{остянтинович' кандидат техн|чних наук, доцент
кафедри автоматизац|[ виробнииих процес|в, !ентрапьноукра!нського
нац|онагльного техн|чного ун|верситету.

Фсв1тня гщощама розроблена керу!очись нака:}ом 1!1|н|стерства оов|ти |

нащи }кра!ни про затверд)кенн'{ стандарц вищо[ осв|ти за спец|альн|ст:о 151

Автоматизац|я та комп'готерно-[нтещован1 технолог|? д.]ш| пер|шого
(бакаглаврського) р1вня вищо| осв!ти (Ёаказ Р1[н|стерства осв|ти | науки 9ща!ни,
протокол }{!1071 в|д 04.10.2018).



|1роф!ль осв!тньо! програми
<<Автоматиза ц1я та ко м п' потерн о_!нтегрова н! техноло г||)>

за спец!альн!стпо 151 Автоматизац1я та комп'потерно_!нтегрован! технолог|!
шз агальна характеристика

Р!вень вищо!
осв1ти

|{ершт пй (б акаглаврський) р!вень

€ту''1нь вищо[
осв1ти

Бакаллавр

|алузь 3нань 1 5 - Автоматизацщ !цп р\4ладобудуван ня
€пец1альн1сть 15 1 - Автоматизацй та комп'тотерно_1нтегрован1 технолоЁ]
Фсв1тня
квал1ф!кац1я

Бакалавр з автоматизац1| та комп'тотерно_1нтещованих
технолог|й

(вал1ф1кац1я в
диплом1

Бакаглавр з автоматизац|| та комп' [отерно_1нтещованих
технолог|й

Фпис
пРедметнот
област!

|об'сктами вивчення та д!яльност! бакалащ|в з автома.'зац]т

|та комп'тотерно_|нтещованих технолог!й е техн|чне, щрощамне'
|математичне' [нформац|йне та орган1зац|йне забезпечення

|систем автоматизац!] об'ект|в та процес!в у р|зних гапузях

|л!яльност| з використан}|'{м суласно| м|кропроцесорно[ |

|комп'тотерно| техн|ки, спец1ал!зованого прик.т14дного

| 
прощаплного заб езпечення та [нформац|йних технолог|й.
|1}1етопо навчання е п|дготовка фах!вц1в, здатних до
!

|комплексного розв'язання задач розроблення нових 1

|модерн|зац|| та експлуатац1! |снулоних систем автоматизац1| та

| 
комп'тотерно_|нтещованих технолоЁй з застосуван}{'1м сгласних

|прощамно_техн|чних засоб|в та !нформац!йних технолог1й,
|викону:очи теоретинн| досл|дження об'екта автоматизац1!,\.
|общунцвання вибору техн|чних засоб!в автоматизац|[,
проекцв ання систем авт оиатт4зац|] та розроблення црик]14дного
прощамного забезпечення р[зного призначен}ш{.
?еоретичний зм!ст предметно| област[ вк.т1!очае пон'{ття та
принципи системного анал|зу, теор1[ автоматичного керування'
теор1| 1нформац1|, математичного модел|ова\1ня | оптим|зац||,
теор|| агтгоритм|в.
3добуван вищо[ осв!ти ма€ оволод!ти методами та
прощамними засобами модел1ов ання' цроектув ання,
автоматизованого кеРування ск]|адними орган!зац1йно_]
техн|чними об'ектами, |нформшд!йними технологйми; знаннями 

|

техн1чних засоб|в автоматизац|?, вм!ннями розробляти|
прик]1адне прощамне забезпечення р|зного призначення .*|
систем автоматизац||. 

!

3добувач вищо[ осв!ти вчиться застосовувати сщасн1 
!

прощамно_техн|чн1 засоби та комп'}отерно_|нтешован| 
!технолог|| д]1я проекцвання' моде.}11ован|!я' досл|дження та!



експлуатац!т систем автом атизац!т.

Академ|чн| пра-
ва вишускник!в

|[родовхсення осв!ти за прощамо}о п|дготовки щ)угого
(маг|стерського) р|вня вищо! осв|ти.

1п 0бсяг кредит!в €ктс' необхйний для здобугтя вйповйного
сц/пеня вищо! осв!ти

0бсяг осв!тньо! програми бакалавра на баз| повно! зага.гльно] середньо|
осв!ти становить 240 щедит|в €(1€;

1!1!н!шгри 50оА о6сяц осв!тньо| прощами мас 6ути спрямовано на забезпеченн'{
загапьн|п( та спец|альних (фахових) компетентностей за спец[а.гльн|спо,
визначених стандартом вищо[ осв|ти.

[ля здобуття сцпен'{ бакатлавра на основ| сцпеня молод1шого бака-ттавра вн3
мо)ке скорочувати о6сяг осв|тньо! прощами, ы\е т|льки за рахунок визнання та
перезарахрання щедит!в сктс ощиманих за попередньо}о осв|тньо:о
прощ(!мо}о п|дготовки молод|шого бакалавра. ||ри цьо}уу прощама повинна
]забезпетувату1 набуття визначеним цим стандартом результат|в навчання, а !!
загапьний обсяг не повинен бути мен1шим 120 кредит|в.

Биробнича практика мае ск]1адати не мен1це 4 кредит[в €(1€.

!у [1ерел1к компетентностей випускника

[нтегральна
компетентн!сть

3датн1сть розв'язувати складн[ спец|атл!зован! задач! та
практичн1 проблем!!, |]{Ф характеризу|оться комплексн|стго та
невизначен|стто умов, п|д нас профес|йно] д|яльност| у га.глуз1

автоматизац!| а6о у процес| навчання, 1|{Ф передбанае
застосування теор|й та метод1в гатуз|.

3агальн!
компетентност!
(зк)

3к1. 3датн|сть застосовувати знання у практичних сицац!ях..
3к2. 3датн|сть до письмово| та усно| коштун|кац|| укра!нсько}о
мовок) (профес|йного спрямування).
зк3. 3датн|сть сп|лщватися |ноземното мово}о
зк4. }у1ати нав|п1ки використан|\я |нформац1йних |

кошгун|кац[йних технолог|й.
зк5. 3датн|сть до пошуку, опрацювання та анал|зу |нформац||
з р[зних джерел.
зк6. йати навички зд1йснення безпечно] д|яльност|.
зк7. 1!1ати прап{ення до зберетсення навколи|шнього
середовища.
3к8. 3датн!сть пра!цовати як |ндив!ду€шьно' так | в команд1.
3к9. 3датн!сть приймати общунтован| р|ш:ення.
зк10. }у1ати знання та розрл|ння предметно? област1 та
розум!ння профес|йно| д!яльност1.

€пец1альн[
(фахов1'
предметн1)

Фк1. 3датн|сть застосовувати знання математики' в обсяз|,
необх1дному для волод[ння математичним €|паратом |

використаъ\ня математичних метод|в для анал|зу | синтезу



компетентност1 | систем автом атизац!т.
Фк2. 3датн|сть заотосовувату1 знання з загально| ф|зики,
елекщотехн|ки, елекщон|ки [ м!щопроцесорно! техн|ки, в
обсяз|, необх|дному д]1я розум1ння процес|в в системах
автоматизац|[ та комп':отерно-|нтещованих технолог|ях.
Фк3. 3датн|сть виконувати анагг1з об'ект|в автоматизац[] на
основ| знань про процеси що в них в1дбуватоться; вм!ти
застосовуъати методи теор1[ автомати!1ного керуванн'1 д$я
досл|д>кення, анал1зу та синтезу систем автоматичного
керування.
Фк4. 3датн!сть застосовуват!4 методи системного анаг:[зу,
математичного модел[ов аъ!ня' |дентиф|кац|[ та числов| методи
для розроблення математичних моделей ощемих елемент|в та
систем автоматизац|| в ц[лому, д[1я анатл|зу якост! !х
функц|онування |з використанням нов1тн[х комп'тотерних
технолог|й.
Фк5. 3датн|сть общунтовувати виб|р техн!чних засоб|в
автоматизац|[ на основ| розрл1ння принцип[в !х роботи
анагл[зу ]х властивостей, призначення | техн|чн|п(
характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизац[?
! експлуатац|йних умов; мати навички налагодження
.техн1чних засоб|в автоматизац|| та систем керування.
Фк6. Болод[ти знан}ш{ми нов|тн|х технолог1й у га.г:уз|

автоматизац[] та комп'}отерно_1нтещованих технолог!й,
зокрема' проекцван}ш{ багатор!вневих систем керування'
збору дан||< та ]х арх|вування д]1я формування 6азп да1{[о(
парамещ|в процесу та |х в1зуал|зац|] за допомого|о засоб|в
лтодино_ма1шинного |нтерф ейсу .

Фк7. 3датн|сть общунтовувати виб|р техн|чно| сщутстури та
вм!ти розробляти прик.т1адне прощ€}мне забезпечення для
м!кропроцесорних оистем керуванн'{ на баз| лок€шьних
засоб!в автоматизац!?, промислових лог|чних контролер!в та
прощамованих лог|чних мащиць | сигналтьних процеоор|в.
Фк8. 3датн1сть виконувати роботи з проектуванн'! систем
автоматизац|!, мати знан}ш1 з| зм1сц | правил оформлення
проектних матер|ал|в, ск.}1аду та посл|довност| виконання
проектних роб!т з врахуванням вимог в|дпов!дних
нормативно_правових докуп,1ент[в та м|экнародних стандарт|в.
Фк9. 3датн|сть в[льно корисцватиоь сг{асними
комп'тотерними та |нформац|йними технологтями д!я
вир!:пення профес|йних завдань' мати пр€}кти1|н! навички
прощамування та використання прик.]1адних та
спец|ал1зованих комп'тотерно_!нтещованих середовищ для
вир|1шення задач автом атутзац!т.



Фк10. 3датн[сть вР€!ховувати соц1атльн|, еколог|нн|, етинн1,
економ1чн| аспекти' вимоги охорони прац!, виробниио!
сан|тар!| | похсежно] безпеки п!д нас форшгування техн|чних
р|тшень.
Фк1 1. 8м|ння використовувати знання [ розрл!ння
комерц1йного та економ!чного контексц д]1я проекч.вання
систем автоматизац1].

у 1{ормативний зм!ст п!дготовки здобуван!в вищо! осв!ти,
сформульований у терм!нах результат!в навчання

|[рощамн1 результ ат\4 11аъчання (|Р)
тР1. 3нати основн| розд1ли вищо[ математики (л|н|йна та векторна

атлгебри, диференц1а.тдьне та |нтещапьне числення, функц|| багатьох зм|нних,
функц[онагльн| ряду1' диференц|альн| р|вняння для функц|] одн|е| та багатьох
зм|нних, операц|йне числення, теор|я функц[т комгллексно| зм!нно[, теор1я
ймов1рноотей та математ|4чна статистика, теор!я випадкових процес|в) в обсяз|,
необх1дному для корисцвання математичним апаратом та метода},'!1у| у гатлуз|
автоматизац|].

|Р2. 3нати фундапленталльн1, природнич1 ! |юкенерн! дисципл!ни' зощема
ф|зику, елекщотеш|ку, елекщон!ку та схемотехн|ц ! м|щопроцесорну техн[ц
на р|вн[, необх!днотугу д]1я розв'язання типових з4дач [ про6лем автоматизац|].

гР3. Бм!ти застосовувати знання с)д{асних !нформац!йних технолог|й,
мати навички апгоритм1зац|?, прощамування та викоРистаъ|ъ|я прощамних
засоб|в | роботи в комп'готерних мережах, ум|ння створтовати 6ази даъ|у\х,
використоъуъату1 !нтернет-ресурси та демонсщуъати рл|ння розробляти
алгоритму1 та комп'тотерн| прощами з використанням мов високого р|вня та

2!
технолог1и оо ектно_ор1ентованого прощамування для реап1зац11 задач у гащз1
автоматизац|].

1Р4. Розум1ти суть процес|в, що в|дбувак)ться в об'ектах €втоматизац|| (за
гащзями д|яльност[).Бм|ти проводити анал|з об'ект1в автоматизац|] !

общунтовувати виб1р сщукцри' €тлгоритм|в та схем керування ними на основ|

результат|в досл1д)кенн'{ !х властивостей.
гР5. Бм1ти застосовувату| методи теор!| автоматичного керуван}1'{ д]1я

досл|д>кен}1я, анап|зу та синтезу сиотем автоматичного керувант!'{.
гР6. Бм|ти застосовувати методи системного анал1зу, моде.]1|овання,

|дентиф1кац|| та числов| методи для розроблення математичних та 1м1тац|йн:ос
моделей ощемих елемент1в та систем автоматизац|] в ц|лошгу' д!1я аналл|зу якост!
|х функц|онування' модел}овання р|зних аспект|в сиотем |з використанням
нов|тн[х комп'тотерних технолог|й.

|Р7. Бм!ти застосовуват\4 знання про основн| принципи та методи
вим|ртовання ф|зинних величин [ ооновних технолог1чних парамещ1в д]1я

общунцвання вибору заооб!в вим|рювань та оц|нтовання ]х мещолоЁчних
характеристик.



гР8. 3нати цринципи роботи техн|чних засоб!в автоматизац|{ та вм1ти
общунтувати !х виб|р на основ| анагл|зу !х властивостей, призначення | техн|чних
характеристик з ур€!хуванням вимог до системи автоматизшд|! та
екопщ/атац|йних умов; мати навики н€}лагодження техн1чних засоб|в
автоматизац|] та систем керування.

гР9. Бм|ти використовувати знання су{асного р!вня та нов|тн1х технолог!й
. в гаглуз1 автоматизац|] та комп'тотерно_|нтещов€!них технолог|й, зощема,
проектуватп 6ататор!внев| сиотем керрання, збору дану|х для формування бази
даних параллещ1в процесу та |х в|зуал|зац1] за допомогото засоб|в л}одино_
ма1шинного |нтерф ейсу.

тР10. Бм1ти общунтовувати ви6|р сщуктур|1 та розробляти прик.]1адне
прощамне забезпечення для м|кропроцесорних систем управл|ння ъ\а баз|
локапьних засоб1в автоматизац!|, промислових лог!чних конщолер|в та
прощамованих лог|чних мащиць | сигналтьних процесор1в.

1Р11. Бм|ти виконувати роботи з пРоекцвання систем автоматизац||, мати
знання з| зм!сц | правил оформлення проектних матер1агл!в, скт:аду проектно|
до|ументац|| та посл|довност| виконання проектних роб!т з врахуванням вимог
в|дпов1дних нормативно-правових документ!в та м|жнародних стандарт|в.

|Р|2. Бм!ти використовувати р1зноман!тне спец|агл|зоване гщощ(!мне
забезпечення для реал|зац[] типових 1нженерних задач у гащз! автоматизац1|,
зокрема' математичного модел!ова\{ня' автоматизованого проекцван\!я)
керування 6азами даних' метод|в комп'}отерно[ щаф1ки.

тР13. Бм|ти вр€!ховувати соц|а.гльн|, еколог|нн!, етинн1, економ!чн| аспекти,
вимоги охорони прац!, виробнино[ сан|тар|! | по>ке>кно| безпеки п|д час
фортшуван}{я техн]чних р|тшень.

тР14. Бм!ти п1дгоцвати техн|ко-економ|чне общунцвання розроблення
системи автоматизац!] виробництва та вм|ти оц1нити економ|чну ефективн|сть
в!д 1| вцров4дження' продемонсщувати знанн'т ! розум|ння комерц1йного та
економ|чного контексту для проектування систем автоматизац|{.

\|[ Форми атестац!! здобувач!в вищо! осв1ти

Форми атестац1[
здобуван1в вищо!
осв1ти

Атестац[я здобуван1в вищо| осв1ти з! спец|агльност|
<<Автоматизац|я та комп'1отерно_|нтещован| технолог||>>
повинна зд|йсн:оватупся у форм| публ|нного захисц
ква.гл1ф1кац!йно| роботи.

Бимоги до
квал!ф1кац!йно!
роботи

(вал!ф|кац|йна робота мае передбанати розв'язання
ск;1адного спец|ал|зованого завданн'г а6о практинно|
проблеми [з застосуванням теор[й та метод[в спец!а.гльност| та
результат|в виробнино| практики.

} процес| п!дготовки ! захисц кватл!ф!кац|йно] роботи
випускник повинен продемонсщувати знанн'1 ! вм|ння
проводити ана.гл|з властивостей об'екта €!втоматизац1|,
общунтовувати виб!р техн1чного ! програмного



забезпечення' виконувати проектн! роботи' розро6ляти
прик]1адне прощ(!мне забезпечення' |п}1роко викориотову|очи
суиасн1 комп':отерн! технолоЁ[ на вс|х стад|ях розробки.

1Фатл!ф|кац|йна робота бакаллавра п|д.глягас обов'язков|й
перев!рп1 на ак4дем|чний плаг!ат.

1&алг|ф|кац|йна робота повинна 6утп розм[щено|о на сайт|
вищого навч.1льного зак]1аду або його сщукцрного
п1дрозд1л

\|[[ Бимоги до [!аявност1 системи внутр1пцнього забезпечення якост!
1вищо[ осв|ти

у вн3 повинна функц1онуват|4 система забезпеченн'{ вищим навч€}льним
зак]1адом якост! осв|тньо| д|яльност| та якост| вищо! осв!ти (система
внущ|:шнього забезпечення якост|), яка перед6ачае зд1йонення т€}ких гщоцедр !
зосод1в:

1) визнанення принцип!в та процедур забезпечення якост| вищо| осв1ти;
2) зд|йснення мон|торинц та пер|одинного перег]1яду осв|тн|х прощам;
3) щор!нне оц|нтовання здобуван|в вищо! оов!ти, науково_педагог|нних |

педагог!нних граш|вник[в вищого навч€!пьного зак]|аду та рецлярне
оприлк)днення результат|в таких оц[нтовань на оф|ц1йному веб_сайт| вищого
навч€|.пьного зак]1а.щ/, на [нформац|йних стендах та в будь-який |нц:ий спос|б;

4) забезпечення п|двищення квал|ф|кац1! педагог1нних' наукових | науково_
педагог[чних прац|вник|в;

5) забезпечення н€}явност1 необх|дних реоурс|в для орган!зац!! осв|тнього
процесу' у тому числ| саддост!йно! роботи студент|в, за ко)|(но1о оов!тньото
прощамо|о;

6) забезпеченн'! наявност| !нформац|йних систем д|!я ефективного

управл|ння осв|тн|м процесом;
7) забезпечення губл|нност| |нформац|| про осв!тн| пРощами, сцпен|

вищо| осв1ти та кватл|ф!кац|];
8) забезпеченн'{ ефелстивно! системи запоб|гання та ви'{влення

академ|чного плаг!ац у наукових працях прац|вник1в вищих навчапьних
заклад[в | здобран|в вищо] осв|ти;

9) !нтпих процедур | заход|в.



2.|1ерел!к компонент осв!тньо-профес!йно! програми та 11 лог!чна

посл!довн|сть

2.1. |1ерел!к компонент 0[1
(од н|д 1(омпоненти осв!тньо[ програми (навнагльн| дисципл|ни,

курсо в ! про екти (ро боти), практ у|ку:., кв а.гл| ф |кац |йна
робота)

}0льк|сть
кредит1в

Форма п!дс)д\[к.
конщо.]|}о

Фбов'язков! компоненти оп
цикл 3АгАльно1 п1дготовки

ок1 9кра!нська мова 1 Ёкзапден

ок2 [ноземна мова \12 Бкзадден; загл!к

ок3 [стор| я та культура }кра!ни 2 Бкзамен
ок4 Ф1лософ|я з Ёкзадлен

ок5 3ища математика 1,2,3 Бкзамен; залл|к

ок6 Ф|зика \12 Бкзамен; за.гл|к

ок7 !,|м|я 1 Бкзамен
ок8 (омп'тотерна граф|ка 2 Бкзамен
ок9 (омп'тотерн| технолог![ та програмування з Бкзапден

ок 10 [ехн|чна механ|ка 4 Бкзадден

ок11 9ислов| методи 4 Бкзамен
ок 12 Ф1зичне виховання 2,4 3агл|к

цикл пРоФвстино1 п1дготовки
ок13 Блектротехн!ка та електромехан|ка з,4 8кзам9Ё, 3агл|к

ок 14 йетролог| я, електричн! вим1ртован|1я та т1ру|ладт4 415 Бкзам€Ё,, 3алл!к

ок 15 Фснови еколог|! 4 3алл|к,

ок 16 Блектрон!ка та м|кросхемотехн|ка 415 Бкзапд€[, 3агл1к

ок 17 [дентиф|каш 1я та модел}овання об'ект|в автоматизац|| 5 Бкзамен
ок 18 }еор!я автоматичного управл!ння 5'6 0кзаплен

ок 19 }ехн|чн| засоб и автоматизац|] 5,6 Бкзам€Б, 3шл!к

ок 20 й|кропроцесорн| засоби та!х шрограмне забезпечення 6'7 8кзадд9Ё, 3агл|к

ок 21 Безпека )киттед|яльност| 7 3алл1к

ок22 Фснови охорони прац1 8 0кзадлен

ок 23 Бконом!ка та орган|зац|я виробництва 7 0кзадден

ок24 Ёавча.гльна практ!4ка 2 3алл|к

ок 25 Рксплуатац |йна п р актика 4 3агл!к

ок26 [ехнолог|чна практика 6 3агл!к

ок27 |{ереддипломн а практика 8 3агл|к

ок 28 Бипускна квалл|ф|каш!йна робота 4

3ага.гльний обсяг обов'язкових компонент 159

3иб|рков| компоненти Ф|{

цикл 3АгАльно1 тА спвц1Ально1 (ФАхово1) г11дготов} (и

,{исципл1ни профео|й:то[та практи.пло| п!дготовки за осв1тньо1о прощамо:о А1{|[, блок 1

вБ 4.| [ноземна мова з 3алл|к

вБ 4.2 Фснови економ!чно[ теор!| 5 3агл|к

вБ 4.з [{ол|толог|я 7 3агл|к

вБ 4.4 Фснови €|"лгоритм!зац|[ та програмування 1 Бкзадден

вБ 4.5 Фснови наукових досл!д}кень 1 3алл!к



вБ 4.6 [осл|д}кення операц1й 2 3агл!к
вБ 4.7 3,4 Бкзадден
вБ 4.8 [истемне програддування 4 Бкзадлен
вБ 4.9 9снови менед>кменту 3 Ёкзадден
вБ 4.\0 [игналли ! теор!я перетворення 6 Бкзапден
вБ 4.|\ (омп'тотерно -1нтещоване вцро бництво 5 Бкзамен
вБ 4.12 [еор|я систем та ситемний ?ншл|з 6 Ёкзамен
вБ 4.|з Арх1тектура комп'}отерних систем 6 3а.гл|к

вБ 4.14 (орпоративн| !нформац!йн1 системи | технолог|] 6 Ркзапден
вБ 4.15 йетоди експертних оц1нок 8 3алл|к

вБ 4.16 Алгоритм!зац|я та вериф|кац!я управл|ння [(€ 7 Ёкзамен
вБ 4.\7 Бколог!я енерговикористання 7 Бкзамен
вБ 4.1 8 Фбробка зобрахсень | розп|знавання образ|в 7 Бкзаллен
вБ 4.!9 }ехнолог|т та обладнання комп'}отерних щереж 8 Ёкзамен
вБ 4.20 Автоматизован! системи наукових досл|джень 8 3алл|к

вБ 4.21 (омп'''.р"зо"*е у'р'',|""' у1ких системах 8 Ёкзапден
вБ 4.22 йетоди безруйн|вного контрол}о 8 3алл1к

вБ 4.23 3 |зуагльне програщув ання 8 3алл|к

Аисципйни профес!йно|та практи.пло| п1дготовки за осв1тньото прощапло:о Ашт, блок 2
вБ 5.1. |[равознавство -, 3алл|к

вБ 5.2. Фснов\4 псу\холог!] та педагог!ки 5 3агл|к

вБ 5.3. [оц|олог|я 7 3алл|к

вБ 5.4. Бступ до спец|агльност1 1 Бкзадден
вБ 5.5. Роб|тнича проф ес|я 1 3агл|к
вБ 5.6. [ипов! технолог|чн! процеси 2 3алл|к

вБ 5.7 . [чрр1" !нформац!] з,4 Ёкзадден
вБ 5.8. 9перац!4н1 системи 4 Бкзадлен
вБ 5.9. йатематичн! основд :9ор|| систем а

-) Бкзамен
вБ 5.10 Фснови збрру'д9редач1 та обробки !нформац|[ 6 Бкзамен
вБ 5.1 1 9снови комп'|отерно[ схемотехн|ки 5 Бкзадлен
вБ 5.!2 [риводи в системах автомату1ку1 6 Бкзамен
вБ 5.13 |{рощамування !нтерфейс|в користувача 6 3агл|к

вБ 5.\4 [истеми базиданих | знань 6 Бкзамен
вБ 5.15 4!ец"остика систем та теор1 я ъ|ад!йност| 8 3алл!к

вБ 5.|6 [роектування цифрових систем ушравл|ння 7 Ёкзапден
вБ 5.!7 [истемний анал:1з ск.падних оистем управл!ння 7 Бкзаплен
вБ 5.18 [цфова обробка сигн€}л|в та зоброкень 7 Бкзадлен
вБ 5.19 }елекомун!кац!!н | та !нформац1йн! мереж| 8 Ёкзалден
вБ 5.20 Фснови проектуцщцця сАпР 8 3агл|к

вБ 5.2\ 9снови статистично[ динам!ки су 8 Бкзадден
вБ 5.22 йетоди оптим!зац!| 8 3агл1к

вБ 5.2з 3ахист !нформац!] та комп'тотерна криптощаф!я 8 3агл|к

3агалл ънпй обсяг виб|ркових компонент 81

загальним обсяг осв!тньо[ прогр аму| 240
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