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ВСТУП 
 

Курсовий проект є частиною дисципліни “Автоматизовані засоби 

акустичного неруйнівного контролю”, яка відноситься до спеціальних 

дисциплін. Програма курсу призначена для студентів електротехнічної 

спеціальності. Знання, які отримують студенти при роботі над курсовим 

проектом, можуть використовуватися у подальшому при розрахунках та 

проектуванні акустичних систем для технічної та медичної діагностики, а 

також при експлуатації указаних систем. 

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей 

самостійного розрахунку і проектування електронних та механічних вузлів 

приладів і систем акустичного неруйнівного контролю. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 

засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

Знання: 

- основних електричних схем, блоків та вузлів сучасних автоматизованих 

засобів і систем неруйнівного (акустичного) контролю і діагностики; 

- основних вимірювальних параметрів методів неруйнівного 

(акустичного) контролю і діагностики. 

Уміння: 

- проводити аналіз досягнень в області сучасних схемо-технічних 

розробок; 

- розробити принципову схему, друковану плату та програмне 

забезпечення сучасної системи неруйнівного контролю, діагностики, 

управління, вимірювання тощо; 

- вибирати найбільш раціональний метод контролю з урахуванням 

матеріалу виробу, його конфігурації та характеру дефектів; 



- користуватись спеціалізованою довідниковою літературою. 

Досвід: 

- аналізу вихідних даних для виконання заданих розрахунків; 

- виконання розрахунків параметрів акустичного та електричного тракту 

сучасної системи неруйнівного контролю, діагностики, управління, 

вимірювання тощо. 

Робота над курсовим проектом дозволить: 

- ознайомитися з сучасними приладами акустичного неруйнівного 

контролю та їх практичною реалізацією у вигляді функціональних, 

принципових схем та друкованих плат. 

- придбати навички з постановки і вирішення задач проектування 

принципових схем приладів;  

- розрахувати і розробити конструкції і складальні креслення механічних і 

електромеханічних вузлів та елементів приладів і систем акустичного 

неруйнівного контролю.  

Знання та досвід, набуті при виконанні проекту, є базою для подальшої 

конструкторської роботи, а також для наскрізного проектування, виконання 

курсових проектів з спеціальних дисциплін та дипломного проекту 

спеціаліста/магістра.   

Робота над проектом вимагає використання спеціальної літератури і 

розширює світогляд майбутніх спеціалістів.  

 

1. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
 

Самостійна робота студентів при виконанні курсового проекту 

розділяється на вивчення матеріалу лекцій за конспектами та за 

рекомендованими підручниками, огляд літератури та патентного фонду, 

розрахунків згідно з завданням, підготовку пояснювальної записки. 



Курсовий проект повинен складатись із титульного листа, листа завдання, 

анотації двома мовами (українською і англійською), пояснювальної записки та 

додатків, які містять графічний матеріал і/або елементи програмного коду або 

розробленого інтерфейсу. 

Пояснювальна записка (ПЗ) курсового проекту повинна містити розділи, 

представлені в Додатку А. Наведений в Додатку А перелік розділів є загальним 

і повинен бути уточнений для кожної окремої теми. Деякі розділи в залежності 

від теми можуть бути відсутні, а для деяких тем необхідно буде додати свої 

розділи. Кількість сторінок на кожен розділ також є приблизною. 

Об’єм пояснювальної записки повинен становити 40-60 стор. При цьому 

розрахункова частина має складати не менше 30% від загального об’єму. 

Після останнього розділу пояснювальної записки, яким зазвичай є розділ 

«Література», наводяться Додатки. Обов’язковими додатками даного курсового 

проекту повинні бути наступні графічні матеріали: 

1. Структурна схема розроблюваного приладу на листі формату А4. 

2. Функціональна схема розроблюваного приладу на листі формату А4 або 

А3. 

3. Принципова схема розроблюваного приладу на листі формату А3 або А2. 

Принципова схема повинна містити аналогову та цифрову частини 

приладу. 

4. Складальне креслення первинного перетворювача на листі формату А3. 

5. Графічне зображення шарів друкованої плати на листі формату А4. 

 

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
 

Курсовий проект оформлюють у вигляді брошури в наступному порядку: 

титульний аркуш, технічне завдання на КП, анотація, зміст, пояснювальна 

записка з усіма розділами та додатки: функціональна, принципова схеми, 



специфікація, креслення плати в CAD-програмі, складальне креслення, зігнуте і 

складене згідно ДСТУ 2.501-68 (формат, розмір якого більше А4, складається 

так, щоб його основний напис перебував на лицьовій частині внизу, і таким 

чином складене креслення підшивають із лівої сторони аркуша), специфікація 

на складальні одиниці та ін.  

Титульний аркуш виконують на обкладинці зброшуровання. 

Зброшурований курсовий проект підписують розробник–студент і керівник 

проекту на титульному аркуші і кресленнях. 

Оформлення пояснювальної записки курсового проекту повинно 

відповідати ДСТУ, перелік яких можна знайти в розділі «Літературні джерела» 

даних методичних вказівок. 

Розміри листів ПЗ повинні бути 297х210. Параметри полів сторінок ПЗ 

повинні бути наступними: поле зліва – 20 мм, справа – 15 мм, зверху і знизу – 

20 мм. Міжрядковий інтервал основного тексту – 1,5. Шрифт основного тексту 

– Times New Roman, кегль – 14. Абзацний відступ основного тексту – 1,25 см. 

Текст ПЗ виконують на одній стороні листа. Нумерація листів ПЗ та додатків 

повинна бути наскрізною. 

Формули, емпіричні коефіцієнти та інші довідкові і табличні дані 

необхідно супроводжувати посиланнями на літературу, зазначаючи її у 

квадратних дужках із вказівкою сторінки чи номера таблиці. У формулах як 

символи слід застосовувати позначення, встановлені стандартами. Формула 

вирівнюється посередині. Номер формули записується справа у круглих 

дужках. Величини, що входять у формули, необхідно назвати, розташувавши їх 

пояснення під формулою, причому рядок пояснення повинен починатись із 

слова «де» (з маленької літери) без двокрапки після нього.  

Приклад: 

λ
2

бл
ar =  (2.1) 

де a – радіус п’єзоперетворювача, λ – довжина хвилі в об’єкті контролю; 



Числові значення величин підставляють у формули без проміжних 

обчислень і наводять кінцеві результати із вказуванням одиниці вимірювання 

величини. 

Всі рисунки, таблиці та формули повинні бути пронумеровані. Нумерація 

повинна складатись з двох чисел, розділених крапкою. Число до крапки 

відповідає поточному номеру розділу, а число після крапки є порядковим 

номером нумерованого елементу в поточному розділі (наприклад, 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 3.5, 5.8, 6.21 і т.п.).  

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають в дужках, 

наприклад, у формулі (2.1). 

Рисунки і графіки повинні бути вбудовані у текст і вирівняні по центру. 

Кожен рисунок обов’язково повинен бути підписаний. Підпис до рисунку 

починається зі слова «Рис» (лапки не проставляються), після якого вказується 

його номер. Далі йде текст, що пояснює суть рисунку. Крапку в кінці не 

ставлять. Між підписом до рисунку і наступним текстом повинен бути один 

пустий рядок. 

Приклад: 

 

Рис. 2.1. Структурна схема луно-імпульсного дефектоскопу:  

ОК – об’єкт контролю, ПП – первинний перетворювач, ОП – операційний 

підсилювач, Ф – фільтр, ЧРЧ – система часового регулювання чутливості, АЦП 

– аналого-цифровий перетворювач, LCD – дисплей, МК – мікроконтроллер, ГЗІ 

– генератор зондуючих імпульсів, АСД – автоматичний сигналізатор дефектів 



 

Результати деяких розрахунків розміщують в таблицях. Розміри таблиць 

вибирають довільно, залежно від викладу матеріалу. Таблиця зліва, справа і 

знизу, як правило, обмежується лініями. Назва таблиці пишеться над нею і 

повинна відображати її зміст, бути точною, короткою. Текст назви таблиці 

вирівнюється по правому краю. 

Допускається, при необхідності, застосовувати розмір шрифту в таблиці 

менший, ніж в тексті, але не менше 10 пт. 

Таблицю, залежно від її розміру, розташовують під текстом, в якому 

вперше дано посилання на неї, або на наступній сторінці, а при необхідності в 

додатку документа. 

Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається при поділі 

таблиці на частини, а також при перенесенні частини таблиці на наступну 

сторінку. При цьому слово «Таблиця» вказують один раз справа над першою 

частиною таблиці, а над іншими частинами пишуть слова «Продовження 

таблиці N» (де замість N вказують номер таблиці. 

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти повинні бути оформлені 

наступним чином: 

1. Заголовки першого рівня (з нумерацією 1, 2, 3…) мають шрифт Times 

New Roman, напівжирний, кегль 16. Вирівнювання по центру. Інтервал після 

заголовку – 6 пт. Заголовки першого рівня завжди починаються з нової 

сторінки. Текст записується великими літерами (верхній регістр). 

2. Заголовки другого рівня (з нумерацією 1.1, 1.2, 1.3…) мають шрифт 

Times New Roman, напівжирний, кегль 14. Вирівнювання по центру. Інтервал 

до і після заголовку – 12 пт. 

3. Заголовки третього рівня (з нумерацією 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3…) мають 

шрифт Times New Roman, напівжирний, кегль 14. Вирівнювання по ширині з 

абзацним відступом, що відповідає відступу основного тексту. Інтервал до і 

після заголовку – 12 пт. 



Розділи «Вступ», «Висновки», «Література» не нумеруються. Заголовки 

розділів і підрозділів повинні бути короткими та відповідати змісту. 

Якщо певні матеріали (текст, рисунки, таблиці і т.п.) є запозиченням з 

друкованих літературних джерел або електронних документів, то обов’язково 

необхідно зробити посилання на них в розділі «Література». Саме посилання є 

цифрою (-ми) в квадратних дужках після запозиченого тексту (наприклад, [2, 

4]), яка вказує на порядковий номер джерела в списку літератури. Список 

літератури формується не в алфавітному порядку, а за черговістю появи 

посилання на джерело в текстовій частині ПЗ. 

 

3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ 
 

Вимоги до змісту, побудови і оформлення тексту анотації визначаються 

ГОСТ 7.9-95. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. 

Належить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових 

документів. Необхідно використовувати стандартизовану термінологію, 

уникати маловідомих термінів і символів. 

Анотація курсового проекту повинна містити: назву роботи; відомості 

про обсяг (кількість сторінок); кількість ілюстрацій і таблиць; кількість 

використаних джерел; перелік ключових слів; текст анотації, в якому 

формулюється завдання і описуються основні результати, їх новизна (якщо є) і 

актуальність. 

Анотація пишеться українською та англійською мовами. Об’єм кожної 

анотації – не менше 650 символів (не включаючи пробіли). Анотації іноземною 

мовою повинні бути оригінальними, тобто не бути прямим (дослівним) 

перекладом україномовної анотації. 

Ключові слова в сукупності дають уявлення про зміст курсового проекту. 

Ключовими словами є слова або словосполучення з тексту роботи, які несуть 



істотне смислове навантаження з погляду інформаційного пошуку. Перелік 

включає від 5 до 10 ключових слів (словосполучень), надрукованих у рядок 

через коми прописними літерами. 

Текст анотації повинен відображати: 

• об'єкт та предмет дослідження; 

• мету роботи та її актуальність; 

• метод дослідження; 

• отримані результати; 

• область застосування та рекомендації. 

Об’єкт дослідження – це те, що буде взято студентом для вивчення і 

дослідження. Це не обов'язково може бути якийсь неживий предмет або жива 

істота. Об’єктом дослідження може бути процес або явище дійсності. Зазвичай 

назва об’єкта дослідження міститься у відповіді на питання: що розглядається? 

Предмет дослідження – це особлива проблема, окремі сторони об’єкта, 

його властивості та особливості, які, не виходячи за рамки досліджуваного 

об’єкта, будуть досліджені в роботі. Зазвичай назва предмета дослідження 

міститься у відповіді на питання: що вивчається? 

Таким чином, під об’єктом дослідження розуміється те явище (процес), 

яке створює досліджувану автором проблемну ситуацію і існує незалежно від 

дослідника. Основною відмінністю предмета дослідження від об’єкта 

дослідження є те, що предмет дослідження є частиною об’єкта дослідження. 

Тобто під предметом дослідження розуміються значущі з теоретичної або 

практичної точки зору властивості, особливості або сторони об’єкта. 

В табл. 1 наведені приклади опису об’єкту та предмету дослідження. 

 

 

 

 

 



Табл. 1. Об’єкт та предмет дослідження 

Об’єкт дослідження Предмет дослідження 

Низькочастотне звукове поле Формування і мінливість 

інтерференційної структури звукового 

поля в просторовій і частотній 

областях при наявності 

неоднорідностей 

Процес ультразвукового контролю 

технічного стану виробу 

Методи та засоби підвищення 

вірогідності ультразвукового 

контролю технічного стану виробу 

Електричний тракт дефектоскопу Вплив окремих елементів 

електричного тракту на результат 

контролю 

Акустичний тракт дефектоскопу Оптимізація характеристик 

акустичного поля  

 

4. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РОЗДІЛІВ ТЕКСТОВОЇ 

ЧАСТИНИ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Текст ПЗ повинен бути коротким, чітким і не допускати різних 

тлумачень; технічно і стилістично грамотним. Не допускається дослівне 

відтворення тексту з літературних джерел, не рекомендується обширний опис 

загальновідомих матеріалів. 

У документах повинні застосовуватися науково-технічні терміни, 

позначення і визначення, встановлені відповідними стандартами, а при їх 

відсутності - загальноприйняті в науково-технічній літературі. 

Умовні літерні позначення або знаки повинні відповідати прийнятим 

чинним законодавством і державним стандартам. У документі слід 



застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин в системі СІ. 

Застосування в одному документі різних систем позначення фізичних величин 

не допускається. 

Зміст включає вступ, найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів 

(якщо вони мають найменування), висновок, список використаних джерел та 

найменування додатків із зазначенням номерів сторінок, з яких починаються ці 

елементи пояснювальної записки. 

Вступ повинен містити оцінку сучасного стану розв'язуваної науково-

технічної проблеми, основу та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування 

необхідності проведення роботи. У вступі повинні бути показані актуальність і 

новизна теми. 

В розділі «Аналітичний огляд» необхідно провести критичний аналіз 

технічної літератури, виконати патентний пошук як за українською базою, так і 

за міжнародними базами (наприклад, європейською, американською тощо), 

обґрунтувати використання методу контролю. Розглянути відомі прилади, що 

дозволяють вирішити поставлені задачі та описати їх переваги і недоліки. 

Визначитися зі структурною схемою приладу (обрати прототип на основі 

розглянутих варіантів).  

В розділах, пов’язаних з розрахунковою частиною КП, спочатку 

обґрунтовується вибір моделі акустичного тракту. Після того, як обрана модель 

акустичного тракту, виконується її розрахунок з урахуванням таких 

довідникових даних, як: швидкість ультразвуку в середовищі, густина, модуль 

Юнга, коефіцієнт згасання та ін. Результатом розрахунку акустичного тракту є 

величина коефіцієнту акустичного тракту. Дана величина є основою для 

розрахунку параметрів функціональної схеми і вибору елементної бази 

принципової схеми.  

В розділі «Моделювання» необхідно виконати моделювання електричних 

вузлів принципової схеми, використовуючи програми Multisim, Proteus.  



Для частини схеми, робота якої була промодельована, з використанням 

програми Altium Designer необхідно розробити друковану плату, в якій 

передбачити наявність вхідних і вихідних роз’ємів для передачі сигналів, а 

також роз’ємів живлення. 

В розділі, пов’язаному із розробкою конструкції приладу або первинного 

перетворювача, необхідно описати етапи розробки конструкції та пояснити 

вибір геометричних характеристик. 

Для кожного приладу необхідно розрахувати похибку або достовірність 

контролю у відповідному розділі. Кожну складову похибки необхідно описати, 

пояснити і виконати конкретні розрахунки. 

В розділі «Висновки» підбиваються підсумки всієї роботи, робляться 

власні узагальнення (іноді з урахуванням різних точок зору на викладену 

проблему), наголошується на тому новому, що отримано в результаті роботи 

над даною темою, рекомендації щодо можливостей використання матеріалів 

дипломного проекту. 

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ 
 

Додаток оформляють як продовження ПЗ на наступних її листах або 

випускають у вигляді самостійного документа. 

Кожен додаток починають з нової сторінки із зазначенням вгорі 

посередині сторінки слова "ДОДАТОК" і його позначення великими літерами 

українського алфавіту, починаючи з А (за винятком Г, С, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). 

Додатки мають загальну з іншою частиною ПЗ наскрізну нумерацію 

сторінок. Всі додатки перераховують в змісті пояснювальної записки із 

зазначенням їх позначення і заголовків. 



В додатках наводяться електричні структурні, функціональні, принципові 

схеми, складальні креслення, код розробленого власного програмного 

забезпечення, алгоритми, тексти патентів і т.п. 

 

6. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ 
 

Теми КП пов’язані виключно з розробкою приладів акустичного 

неруйнівного контролю. Не допускається виконання КП, теми яких пов’язані з 

іншими видами НК (наприклад, вихрострумовий, оптичний, тепловий тощо). 

В Додатку Б наведено приблизний перелік тем курсових проектів. Даний 

перелік час від часу оновлюватиметься, щоб  уникнути щорічної 

повторюваності тем. 

 

7. ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ДО 
ЗАХИСТУ 

 

Календарний план виконання курсового проекту приведений в Додатку В. 

Студент зобов’язаний своєчасно подавати керівникові проміжні результати 

роботи над курсовим проектом. 

Завершений курсовий проект повинен бути зброшурованим і переданий 

викладачу на перевірку як мінімум за тиждень до дати захисту. Приблизний 

термін здачі остаточного варіанту курсового проекту – 20-25 грудня. 

Для всіх мікросхем та електронних компонентів (таких як резистор, 

конденсатор, діод, підсилювач, АЦП і т.п.) повинні бути знайдені їх datasheets. 

Окрім роздрукованого вигляду курсовий проект також повинен бути 

зданий і в електронному вигляді на електронному носії інформації. Причому 

структура тек повинна бути наступною:  

1. Текстова частина  



2. Креслення  

3. Datasheets 

4. Друкована плата 

5. Моделювання 

Курсовий проект, що виконаний не за своїм завданням, або виконаний не 

в повному обсязі, або є плагіатом, не допускається до захисту (або може бути 

направлений на доопрацювання чи переробку). 

 

8. ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Курсовий проект виконується згідно доданого до нього календарного 

плана. Для виконання проекта призначаються як індивідуальні так і групові 

консультації. Хід виконання проекта згідно графіка навчального процесу 

контролюється консультантом-викладачем, який в певні терміни проставляє 

студенту атестацію. Виконаний курсовий проект у вказаний календарним 

планом строк виноситься на захист. Захист провадиться перед комісією з 

викладачів кафедри у формі співбесіди, в ході якої студент повинен надавати 

вичерпні відповіді на запитання і показати знання та вміння, придбані в процесі 

роботи над курсовим проектом. З урахуванням повноти і правильності 

відповідей студент отримує відповідну оцінку та рейтингові бали. 
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ДОДАТОК А. Структура пояснювальної записки курсового 
проекту 

 

Назва розділу Кількість 

сторінок 

Зміст 2 

Вступ 1 

1. Аналітичний огляд. 

15-20 

1.1. Опис об’єкту контролю. 

1.2. Опис основних дефектів 

1.3. Існуючі методи та пристрої контролю дефектів 

обраного ОК. 

1.4. Вибір та обґрунтування методу контролю. 

1.5. Постановка завдання. 

1.6. Вибір структурної схеми. 

2. Розрахункова частина. 

15-20 

2.1. Розрахунок акустичного та електроакустичного 

трактів. 

2.2. Розрахунок функціональної схеми (коефіцієнти 

підсилення, динамічний діапазон сигналів, частоти 

синхронізації, частоти генераторів тактових імпульсів, об’єм 

пам’яті та ін.).  

2.3. Розробка та опис часових діаграм роботи 

функціональної схеми. 

2.4. Розрахунок принципової схеми (аналогової та цифрової 

частин): 1) вибір попереднього підсилювача, 2) підбір та 

розрахунок фільтру, 3) розрахунок ЧРЧ (або АРП), 4) 

розрахунок та вибір АЦП, 5) обґрунтування вибору 

мікроконтролера, 6) вибір пам’яті, 7) підбір дисплею, 8) 

клавіатура  

2.5. Розрахунок перетворювача. 

3. Моделювання заданої викладачем частини принципової 3-5 



схеми в програмах Multisim, Proteus та ін. Пояснення етапів 

моделювання. 

4. Розробка друкованої плати. Пояснення вибору посадкових 

місць електронних компонентів. Вибір вхідних і вихідних 

роз’ємів. 

3-5 

5. Розробка конструкції приладу (та первинного 

перетворювача). 
3-5 

6. Розрахунок похибки або достовірності контролю. 2-3 

Висновки 1 

Література 1-2 

 



ДОДАТОК Б. Перелік тем курсових проектів 
 

1. Допплерівський вимірювач швидкості крові: 

1.1. Імпульсний 

1.2. Неперервний 

3. Допплерівський витратомір 

4. Ультразвуковий часоімпульсний витратомір 

5. Ультразвуковий фазовий витратомір 

6. Ультразвуковий частотний витратомір 

7. Товщиномір: 

7.1. Ближня зона 

7.2. Дальня зона 

9. Безеталонний товщиномір 

10. Лунолот 

11. ЕМА товщиномір 

12. Ультразвуковий дальномір 

13. Прилад для вимірювання швидкості ультразвуку 

14. Ультразвуковий луно-імпульсний дефектоскоп: 

14.1. Прямий датчик (ближня зона) 

14.2. Прямий датчик (дальня зона) 

14.3. Похилий датчик 

17. Дефектоскоп з використанням тіньового методу контролю 

18. Дефектоскоп для контролю поверхневих дефектів 

19. Прилад для контролю зварних з’єднань: 

19.1. Звичайний ультразвуковий  

19.2. Методом TOFD 

21. Прилад для контролю імпедансним методом 



22. Прилад для контролю методом вільних коливань 

23. Прилад для вимірювання коефіцієнту Пуассона 

24. Ультразвуковий растровий луно-імпульсний мікроскоп: 

24.1. На основі концентратора 

24.2. На основі рефрактору 

26. Ультразвуковий трансмісійний мікросокоп 

27. Прилад для акустико-емісійного контролю 

 



ДОДАТОК В. Календарний план 
 

№ 

з/п 

Назва етапів виконання  

курсового проекту (роботи) 

Строк виконання  

етапів проекту 

(роботи) 

1 Узгодження теми і отримання завдання на курсовий 

проект 

1-2 тиждень навчання 

2 Написання аналітичного огляду. Вибір структурної 

схеми приладу 

3-4 тиждень навчання 

3 Розрахунок акустичного та електроакустичного трактів 5-6 тиждень навчання 

4 Розробка функціональної схеми. Опис часових діаграм 

роботи 

7 тиждень навчання 

5 Розрахунок і підбір вузлів аналогової частини 

принципової схеми 

8 тиждень навчання 

6 Розрахунок і підбір вузлів цифрової частини 

принципової схеми 

9 тиждень навчання 

7 Моделювання заданої викладачем частини 

принципової схеми 

10 тиждень навчання 

8 Розробка друкованої плати 11-12 тиждень 

навчання 

9 Розробка конструкції приладу 13 тиждень навчання 

10 Розрахунок похибки або достовірності контролю 14 тиждень навчання 

11 Виправлення помилок і оформлення текстової частини 

проекту. Підготовка графічних матеріалів 

15-16 тиждень 

навчання 

12 Захист курсового проекту 17-18 тиждень 

навчання 

 

 

 


