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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Дисципліна "Програмно-технічні комплекси засобів автоматизації" разом з іншими 

спеціальними предметами формує основи знань та кваліфікацію фахівця із автоматизації та 

комп`ютерно-інтегрованих технологій. За переліком дисципліна належить до циклу: 

"Дисципліни за вибором ВНЗ". Вивчення даної дисципліни базується на учбовому матеріалі 

попередніх курсів: «Основи електротехніки», «Фізика», «Мікроелектроніка», «Теплотехнічні 

вимірювання», «Обчислювальна техніка в системах управління» та «Технічних засобів 

автоматизації». 

Знання та уміння, що засвоєні студентами при вивченні дисципліни, 

використовуються в курсах: «Програмування в АСУ ТП», «Автоматизація технологічних 

процесів i виробництв», а також при виконанні учбових курсових робіт і проектів, при 

дипломному проектуванні та в науково-дослідній роботі. 

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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Денна 9 5,5/198 36 - - 36 - 126 Екзамен 
 

 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення кредитного модуля "Програмно-технiчнi комплекси засобiв 

автоматизації-1 НП-02" полягає у формуванні знань та умінь для створення структури 
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ПТКЗА, проектування електричних та функціональних схем на базі контролерної техніки, 

програмування технологічних захистів та блокувань, тощо.  

Вивчення дисципліни "Програмно-технічні комплекси засобів автоматизації" 

потрібно при вирішенні наступних типових задач діяльності: 

- розробка структури ПТКЗА технологічних процесів потребує застосування таких умінь: 

 виконувати аналіз технологічних процесів об’єкту та розбиття їх на підрівні 

керування; 

 вибирати необхідну конфігурацію контролерної техніки; 

 створювати необхідну для обміну даними промислову мережу.  

- проектування АСУ потребує застосування таких умінь: 

 створювати електричні та функціональні схеми керування на базі контролерної 

техніки. 

В результаті вивчення дисципліни "Програмно-технічні комплекси засобів 

автоматизації" студенти повинні  

Знати: 

 структуру інтегрованої АСУ і класифікацію її програмно-технічного забезпечення; 

 структуру інформаційно-керуючого обчислювального комплекса АСУ ТП і 

класифікацію його програмно-технічного забезпечення; 

 класифікацію і сфери використання засобів промислової автоматизації; 

 парадигми, концепції і стандарти контролерної автоматизації; 

 магістрально-модульну архітектуру засобів мікропроцесорної техніки; 

 архітектуру і конфігурації промислових контролерів; 

 технічне забезпечення засобів автоматизації класу PLC; 

 технічне забезпечення засобів автоматизації класу PC based; 

 технічне забезпечення засобів автоматизації класу RTU; 

 технічне забезпечення керуючих обчислювальних машин; 

 технічне забезпечення засобів автоматизації класу DCS; 

 класифікацію і технічне забезпечення промислових інтерфейсів і промислових 

мереж; 

 номенклатуру засобів контролерної автоматизації від провідних вітчизняних і 

світових виробників. 

Уміти: 

 прийняти технічні рішення з контролерної автоматизації типових об’єктів в 

енергетиці і промисловості; 
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 вибрати під конкретну задачу клас засобу автоматизації і розробити схему 

структурну та інформаційне забезпечення ПТКЗА; 

 вибрати під конкретну задачу тип і конфігурацію промислового контролера на 

основі розрахованої кількості тегів ПЗ; 

 розрахувати під конкретну задачу кількість каналів введення і виведення сигналів, 

вибрати модулі ПЗО і розрахувати кількість модулів ПЗО; 

 вибрати тип польової шини і реалізувати засоби її програмно-апаратної підтримки; 

 вибрати тип інформаційної мережі і реалізувати засоби її програмно-апаратної 

підтримки; 

 працювати з виносними програматорами і конфігураторами LCADA-програм для 

дистанційного конфігурування контролерів, завантаження і вивантаження ПЗ, 

онлайнового моніторингу і коригування ПЗ; 

 програмувати типові задачі введення і виведення сигналів і попередньої обробки 

даних. 

Рекомендації щодо розподілу навчального часу за видами занять та формами 

навчання представлені в таблиці. 

 
IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

IV.1. Розподіл навчального часу за темами 
Розподіл за семестрами та видами занять 
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Розділ 1. Класифікація програмно-

технічних засобів автоматизації 6 2 - - - - 4 

Розділ 2. Парадигми, концепції і 

стандарти контролерної автоматизації 16 4 - - 4 - 8 

Розділ 3. Архітектура і конфігурації 

контролерів 32 6 - - 6 - 20 

Розділ 4. Огляд і характеристика модулів ПЗО 42 6 - - 6 - 30 
Контрольна робота по розділам 1-4 2 - - - 2 - - 
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Розділ 5. Структура ПТКЗА. Основні 

програмно-технічні рішення 30 4 - - 6 - 20 

Розділ 6. Огляд і характеристика 

промислових інтерфейсів і 

обчислювальних мереж 
32 6 - - 6 - 20 

Розділ 7. Огляд засобів промислової 

автоматизації від фірм-світових лідерів 18 4 - - 2 - 12 

Розділ 8. Огляд засобів автоматизації 

будівель від фірм-світових лідерів 18 4 - - 2 - 12 

Контрольна робота по розділам 5-8 2 - - - 2 - - 
Всього 198 36 - - 36 - 126 
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IV.2. Лекції 
Розділ 1. Класифікація програмно-технічних засобів автоматизації 

Лекція 1. Класифікація програмно-технічних засобів автоматизації 

Тема 1.1. Еволюція засобів автоматизації. Керуючі ЕОМ та їх еволюція. 

Тема 1.2. Загальна характеристика програмованих засобів автоматизації.  

Вільно-програмовані, конфігуровані і параметризовані засоби автоматизації. 

Тема 1.3. Програмовані логічні контролери ПЛК (PLC). 

Тема 1.4. Програмовані автоматизовані контролери ПАК (PAC). 

Тема 1.5. Програмовані комп’ютерні контролери ПКК (PC based). СофтПЛК і слотПЛК. 

Вбудовані (embedded) інтегровані (all-in-one) промислові одноплатні 

комп’ютери (SBC). 

Тема 1.6. Розподілені системи управління РСУ (DCS). 

Тема 1.7. Віддалені термінальні комплекти ВТК (RTU). Однокристальні мікроконтролери. 

Інтелектуальні ПЗО, інтелектуальна ТА. Процесори ADSP. Спеціалізовані 

контролери. 

Тема 1.8. Класифікація ПЗ. ПЗ класу ERP, MES, SCADA, LCADA. Реалізація HMI. 

Література: [1],роз.1 с.12-18. [2],роз.1. пар. 1.2 с.15-18 

СРС:  

[1,с.6-32, 3, с.7-22]. Перегляд сучасних методів ідентицікації. 
Розділ 2. Парадигми, концепції і стандарти контролерної автоматизації 

Лекція 2. Парадигми контролерної автоматизації 

Тема 2.1. Парадигма комп’ютерної автоматизації СAMAC. 

Тема 2.2. Парадигма мережевої автоматизації NAMAC. 

Лекція 3. Концепції і стандарти контролерної автоматизації 

Тема 2.3. Концепція автоматизації Transparent Factory від фірми Schneider Electric. 

Тема 2.4. Концепція автоматизації Plant Web від фірми Fisher-Rosemount. 

Тема 2.5. Концепція автоматизації Open Works. 

Тема 2.6. Концепція автоматизації Totally Integrated Automation від фірми Siemens. 

Тема 2.7. Міжнародні організації з стандартизації і міжнародні стандарти з контролерної 

автоматизації. Організації ISO, ANSI, IEC, IEEE, ECMA, CCITT. Стандарти 

якості ISO 900x. OSIA.  
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Тема 2.8. Стандарт з контролерної автоматизації IEC 61131. Організація PLCopen. 

Стандарт програмування розподілених контролерних систем IEC 61499. 

Мережевий стандарт IEC 61158. 

Розділ 3. Архітектура і конфігурації контролерів 

Лекція 4. Загальна архітектура контролерів 

Тема 3.1. Принципи побудови ЕОМ фон Неймана. Прінстонська і Гарвардська архітектури. 

Тема 3.2. Магістрально-модульна архітектура ЗОТ. Конфігурації промислових контролерів 

BIO, LIO, DIO, RIO. 

Лекція 5. Класифікація обчислювальних систем 

Тема 3.3. Класифікація обчислювальних систем. Однопроцесорні, багатопроцесорні і 

багатомашинні обчислювальні системи. Функціональна багатопроцесорність 

в промислових контролерах. 

Тема 3.4. Класифікація процесорів. Процесори CISC, RISC, HLL, VLIW. 

Тема 3.5. Класифікація типів пам’яті. Регістрова пам’ять і порти. Віртуальна пам’ять. 

Пам’ять внутрішня і зовнішня. Пам’ять RAM, ROM, EPROM, Flash EPROM, 

FIFO, LIFO, HDD, CD.  

Лекція 6. Внутрішні і зовнішні інтерфейси 

Тема 3.6. Внутрішні і зовнішні інтерфейси. Мережеві карти. 

Тема 3.7. Надлишковість як загальний принцип забезпечення надійності функціонування 

засобів автоматизації. Дублювання і резервування в промислових 

контролерах. Безпечне керування виходами промислових контролерів в 

аварійних ситуаціях. 

Розділ 4. Огляд і характеристика модулів ПЗО 

Лекція 7. Класифікація модулів ПЗО 

Тема 4.1. Класифікація модулів ПЗО. Модулі АЦП і ЦАП, ДЦП і ЦДП, ІЦП і ЦІП. 

Лекція 8. Введення і виведення аналогових сигналів 

Тема 4.2. Введення і виведення аналогових сигналів. Структура і схеми підключень 

модулів АЦП і ЦАП. 

Лекція 9. Введення і виведення дискретних сигналів 

Тема 4.3. Введення і виведення дискретних сигналів. Структура і схеми підключень 

модулів ДЦП і ЦДП. 

Тема 4.4. Введення і виведення частотних (число-імпульсних) сигналів. Структура і 

схеми підключень модулів ІЦП і ЦІП. 
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Тема 4.5. Реалізація гальваничної розв’язки сигналів в модулях ПЗО. 

Розділ 5. Структура ПТКЗА. Основні програмно-технічні рішення 

Лекція 10. Структура ПТКЗА 

Тема 5.1. Контролери і промислові комп’ютери як елементна база сучасних АСУ ТП. 

КТЗ: ПТКЗА і ТА. ПТКЗА: ІКОК і КА. 

Тема 5.2. Дворівнева структура АСУ ТП і ПТКЗА. Windows-автоматизація. 

 

Лекція 11. Принципи побудови сучасних ПТКЗА 

Тема 5.3. Модульність програмно-технічного забезпечення як фундаментальний 

принцип створення надійних, масштабованих і модифікованих систем 

автоматизаці. Проектування “знизу вгору”. 

Тема 5.4. Проектно-керований підхід до створення ПТКЗА як синтез економічного і 

технократичного підходів на основі максимізації співвідношення 

функціональність/вартість. 

Тема 5.5. Сучасний ПТКЗА як DCS. Сучасна DCS як комплекс засобів контролерної 

автоматизації, що функціонують в гетерогенному комунікаційному 

середовищі. 

Розділ 6. Огляд і характеристика промислових інтерфейсів і обчислювальних 

мереж 

Лекція 11. Принципи побудови сучасних ПТКЗА 

Лекція 12. Класифікація промислових інтерфейсів 

Тема 6.1. Класифікація промислових інтерфейсів. Інтерфейси паралельні і послідовні, 

радіальні і магістральні, синхронні і асинхронні, однонаправлені і 

двонаправлені, дуплексні і напівдуплексні. 

Тема 6.2. Паралельні інтерфейси. Інтерфейси Centronics (ІРПР), EPP. 

Тема 6.3. Послідовні інтерфейси. Асинхронні радіальні інтерфейси RS 232 C (стик 

С2), RS 422, CL (ІРПС), MIL 1553 (Манчестер). Асинхронний магістральний 

інтерфейс RS 485. Синхронні магістральні інтерфейси Microwire, SPI. 

Лекція 13. Класифікація промислових обчислювальних мереж 

Тема 6.4. Класифікація промислових обчислювальних мереж. Мережі інформаційні і 

керуючі. Польові шини. 

Тема 6.5. Загальна характеристика обчислювальних мереж. Глобальні і локальні 

мережі. Мережі з комутацією каналів (телефонні) і з комутацією пакетів 

(почтові). Архітектура з’єднання відкритих систем OSI. Класифікація мереж. 
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Тема 6.6. Топологія польових шин. Парні і непарні зв’язки. Топології радіальна 

(зіркова), магістральна, кільцева, каскадна, “дерево”. 

Лекція 14. Класифікація польових шин 

Тема 6.7. Протокол доступу до моноканалу. Детерміновані і стохастичні протоколи. 

Протоколи одномайстерний (опитування), багатомайстерний (естафетний), 

одноранговий (голосування). 

Тема 6.8. Класифікація польових шин. Шини Master-Slave, Master Transfer (Token Bus, 

Token Ring), CSMA/CD (Ethernet), CSMA/CR (CAN). Мікроконтролерна 

шина I2C. 

Тема 6.9. Узагальнена структура прикладного протоколу обміну даними. Загальна і 

ефективна швидкість обміну даними. Апаратна і програмна реалізація 

прикладних протоколів обміну даними. 

Розділ 7. Огляд засобів промислової автоматизації від фірм-світових лідерів 

Лекція 15. Огляд засобів промислової автоматизації від фірм-світових лідерів (частина 1) 

Тема 7.1. Огляд засобів автоматизації від фірми Allen-Bradley. 

Тема 7.2. Огляд засобів автоматизації від фірми Advantech. 

Тема 7.3. Огляд засобів автоматизації від фірми Siemens. 

Тема 7.4. Огляд засобів автоматизації від фірми Schneider-Electric. 

Лекція 16. Огляд засобів промислової автоматизації від фірм-світових лідерів (частина 2) 

Тема 7.5. Огляд засобів автоматизації від фірми General Electric. 

Тема 7.6. Огляд засобів автоматизації від фірми Mitsubishi. 

Тема 7.7. Огляд засобів автоматизації від фірми Omron. 

Тема 7.8. Огляд засобів автоматизації від фірми Unitronics. 

Розділ 8. Огляд засобів автоматизації будівель від фірм-світових лідерів 

Лекція 17. Огляд засобів автоматизації будівель від фірм-світових лідерів (частина 1) 

Тема 8.1. Огляд засобів автоматизації від фірми Siemens. 

Тема 8.2. Огляд засобів автоматизації від фірми Regin. 

Тема 8.3. Огляд засобів автоматизації від фірми TAC. 

Тема 8.4. Огляд засобів автоматизації від фірми Jhonsons Control. 

Лекція 18. Огляд засобів автоматизації будівель від фірм-світових лідерів (частина 2) 

Тема 8.5. Огляд засобів автоматизації від фірми Honeywell. 

Тема 8.6. Огляд засобів автоматизації від фірми Segnetics. 

Тема 8.7. Огляд засобів автоматизації від фірми Раут-Автоматік. 

Тема 8.8. Огляд засобів автоматизації від фірми Овен. 
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IV.3. Лабораторні заняття 
 

Метою лабораторних робіт є набуття вмінь з конфігурування, програмування і 
налагодження типових задач введення і виведення сигналів, попередньої обробки сигналів, 
обміну даними через польову шину і інформаційну мережу. 

Лабораторні роботи: 
1. Програмно-логічне керування конвейером. 

2. Програмування технологічних захистів та блокувань. 

3. Програмування контуру регулювання з використанням частотного перетворювача. 

4. Програмування контуру регулювання з виконавчим механізмом постійної швидкості. 

5. Програмування контролера, як майстра мережі. 

6. Програмування контролера, як слейва мережі. 

 
IV.4. Контрольні роботи 

З метою закріплення матеріалу першого – четвертого та п’ятого-восьмого розділів, 

студенти денної форми навчання у дев’ятому семестрі виконують модульну контрольну 

роботу (МКР) після вивчення відповідних розділів дисципліни. Ці контрольні роботи 

виконуються за рахунок годин, що відведені на лабораторні заняття (лабораторні заняття 9 та 

18, див. п. IV.3.). Тривалість контрольної роботи - 2 академічні години. Варіанти завдань 

МКР наведено у додатку 1. 
 

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Рейтинг із дисципліни враховує роботу студента протягом семестру, а також рівень 

знань, умінь та навичок, які студент виявив на екзамені. Рейтинг формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу протягом семестру і балів, набраних на екзамені. Для 

виставлення оцінки до залікової книжки рейтинг переводиться у традиційні оцінки. 

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів із кредитного модуля 

"ПРОГРАМНО-ТЕХНIЧНI КОМПЛЕКСИ ЗАСОБIВ АВТОМАТИЗАЦIЇ-1 НП-02" наведено 

у додатку 2. 

 
VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

VI.1. Список основної літератури 

1. Батюк С.Г. Контролерна автоматизація./ Серія статей.// Енергозбереження та 

автоматизація (ЕСТА).– 2002.– №№ 4. – 12.– 2003.– №№ 1 – 6. 

2. Батюк С.Г. Збірник довідкових матеріалів з елементної бази і структури ПТКЗА.// 

Електронний архів AS лабораторії ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

3. Батюк С.Г. Довідковий посібник з використання промислових ПЛК і ПКК в 

курсовому і дипломному проектуванні.// Електронний архів AS лабораторії ПТКЗА 

кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 
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4. Батюк С.Г., Поміновський С., Трихліб Ю. Довідковий посібник до виконання 

проектної частини атестаційної роботи бакалавра.// Електронний архів AS лабораторії 

ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

5. John Karl-Heinz, Tiegelkamp Michael. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation 

System.– Berlin, New York: Springer-Verlag, 2001.// Електронний архів AS лабораторії 

ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

 

VI.2. Список додаткової літератури 

6. Управляющие вычислительные машины в АСУ технологическими процессами./ Под 

ред. Т. Харрисона.– М.: Мир, 1975 (т. 1), 1976 (т. 2). 

7. Измерения в промышленности. Справочник./ Под ред. П. Профоса.– М. : 

Металлургия, 1980. 

8. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы.– М.: Энергия, 1979. 

9. Родионов В.А., Терехов В.А., Яковлев В.Б. Технические средства АСУТП.– М.: 

Высшая школа, 1989. 

10. Прангишвили И.В. Микропроцессоры и локальные сети микроЭВМ в 

распределенных системах управления.– М.: Энергоатомиздат, 1985. 

11. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики.– М.:Энергия,1980. 

12. Королев Л.Н. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение.– М.: Наука, 1978. 

13. Словарь по кибернетике./ Под.ред. В.М. Глушкова.– Киев: Главная редакция 

Украинской советской энциклопедии, 1979. 

Предко М. Руководство по микроконтроллерам. Том 1, 2.– М.: Постмаркет, 2001. 
 

VІ.3. Методичне забезпечення дисціпліни 
1. Батюк С.Г., Лось В. Довідковий посібник до виконання розрахункової частини 

атестаційної роботи бакалавра.// Електронний архів AS лабораторії ПТКЗА кафедри 

АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

2. Батюк С.Г. Довідковий посібник з комплексного інженерного розрахунку 

промислових САР в курсовому і дипломному проектуванні.// Електронний архів AS 

лабораторії ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ “КПІ”. 

3. Батюк С.Г. Методичний посібник з моделювання промислових САР в лабораторних 

роботах.// Електронний архів AS лабораторії ПТКЗА кафедри АТЕП ТЕФ НТУУ 

“КПІ”. 

 
 
 

Програму склав ас. кафедри АТЕП       І.А. Поліщук  
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Додаток 1. 
 

IV.4.1. Варіанти завдань МКР 
 

Варіант 1 
 

1. Парадигма контролерної автоматизації CAMAC.  
2. Принципи побудови ЕОМ фон Неймана. Прінстонська і Гарвардська архітектури. 

 
Варіант 2 

 
1. Концепція автоматизації Open Works. 
2. Магістрально-модульна архітектура ЗОТ. Конфігурації промислових контролерів BIO, 

LIO, DIO, RIO. 
 

Варіант 3 
 

1. Введення і виведення дискретних сигналів. Структура і схеми підключень модулів 
ДЦП і ЦДП. 

2. Дайте порівняльну характеристику контролерам ПКК, ПАК та ПЛК. 
 

 Варіант 4 
 

1. Дворівнева структура АСУ ТП і ПТКЗА. 
2. Класифікація польових шин. 

 
Варіант 5 

 
1. Проектно-керований підхід до створення ПТКЗА. 
2. Узагальнена структура прикладного протоколу обміну даними. 

 
Варіант 6 

 
1. Протокол доступу до моноканалу. Детерміновані і стохастичні протоколи.  
2. Загальна характеристика обчислювальних мереж. Глобальні і локальні мережі. 
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Додаток 2. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) НП-02, "ПРОГРАМНО-ТЕХНIЧНI КОМПЛЕКСИ  

(код та назва) 

ЗАСОБIВ АВТОМАТИЗАЦIЇ-1" для спеціальності 6.050202, Автоматизоване управління  
(шифри та назви спеціальностей) 

технологічними процесами, Комп'ютерно-iнтегрованi технологічні процеси та виробництва, 
 

теплоенергетичного факультету 
 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно робочим 
навчальним планам. 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Се
ме

ст
р 

кредити акад. 
год. лекції практичні 

заняття 
лаб. 

роботи СРС МКР РГР семестр. 
атест. 

9 5,5 198 36 - 36 126 2 - екзамен 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) Виконання та захист 6 лабораторних робіт; 
2) контрольні роботи (МКР тривалістю дві академічні години); 
3) відповідь на екзамені 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Лабораторні роботи 

Ваговий бал – 6. Максимальна кількість балів на всіх лабораторних заняттях дорівнює 
6 балів х 6 = 36 балів.  

 
2. Модульний контроль 

Ваговий бал – 12. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 12 балів x 2 = 24 бали. 
 
 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини    - 2 бал; 
- несвоєчасне (пізніш ніж на тиждень) подання лабораторної роботи  - 2 бали; 
- удосконалення дидактичних матеріалів дисципліни     +5…10 балів 
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Розрахунок шкали (R) рейтингу 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 36 + 24 = 60 балів 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює 40% від R, а саме: 

40
4.01

4.0



 RcRе  балів 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rc + Rе = 100 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є захист 6 лабораторних робіт, а також 

стартовий рейтинг (rc) не менше 50% від Rc, тобто 30 балів. 
Виходячи із розміру шкали Rе = 40 балів, складаються критерії залікового 

оцінювання з визначенням 4-5 рівнів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова 

оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 
 

RD = rc + rе оцінка ECTS Традиційна оцінка 
96 … 100 А відмінно 
91 … 95 В 
86 … 90 С добре 

80 … 85 D 
70 … 79 E задовільно 

RD < 70 Fx незадовільно 
rc < 30, або не виконані інші 

умови допуску до заліку 
F не допущений 

 
 
 
 

Склав ас. кафедри АТЕП         І.А. Поліщук  
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