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2

ВСТУП
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Контроль якості
РЕА» призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 5.05090101–
“Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних
пристроїв” та містять усю необхідну інформацію для виконання самостійної
роботи і оформлення реферату.
В результаті виконання самостійної роботи студенти повинні розширити
свої знання в одному з розділів дисципліни, що вивчається, на базі передових
досягнень в області управління та контролю якості радіоелектронної апаратури,
а також опанувати навички збору, обробки, аналізу і систематизації науковотехнічної інформації з питань контролю якості РЕА та оформлення її у вигляді
реферату.
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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Метою самостійної роботи, що виконується з дисципліни «Контроль якості
РЕА», є освоєння передових досягнень в галузі контролю якості РЕА на основі
збору, обробки, аналізу і систематизація науково-технічної інформації по
одному з розділів теоретичної частини дисципліни, що вивчається.
Для досягнення вказаної мети, в ході виконання самостійної роботи,
студенти повинен набути навичок практичного рішення таких завдань:
− здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію науково - технічній
інформації з питань контролю якості радіоелектронної апаратури;
− вивчати спеціальну та іншу науково-технічну літературу, досягнення
вітчизняної

та

зарубіжної

науки

в

галузі

контролю

якості

радіоелектронної апаратури;
− складати описи досліджень, що проводяться, готувати дані для складання
рефератів;
− розглядати пропозиції з підвищення якості радіоелектронної апаратури,
давати висновки про доцільність їх використання; готувати рецензії,
відгуки і висновки на технічну документацію.
2 ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Теми самостійних робіт співпадають з назвами розділів дисципліни і
формулюються так:
− методологічні та теоретичні основи системи управління та контролю
якості;
− контролепридатність

конструкцій

радіоелектронних

приладів

та

технологічних процесів їх виробництва;
− проектування тест придатної радіоелектронної апаратури, її контроль та
діагностика при виробництві та експлуатації;
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− методи

здійснення

статистичного

контролю

та

аналізу

якості

радіоелектронної апаратури;
− автоматизовані системи контролю і управління якістю радіоелектронної
апаратури;
− визначення рівня якості продукції;
− обладнання та устаткування для випробування на надійність та методи
підвищення надійності;
− програмні комплекси розрахунку надійності РЕА;
− розрахунок характеристик надійності РЕА.
3 ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ
Завдання на самостійну роботу для усіх студентів формулюється так:
«Дослідження стану проблем та перспектив їх рішення в галузі
<найменування розділу дисципліни>».
У якості <найменування розділу дисципліни> повинне фігурувати
конкретне найменування одного з розділів, наведених в п. 2.
4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Рекомендується такий порядок виконання самостійної роботи:
1. Скласти «Календарний план» виконання самостійної роботи (див.
Додаток А) та затвердити його у керівника роботи.
2. В процесі роботи обов'язкове проходження контрольних точок з
відміткою про виконану до цього моменту роботу.
3. Оформити реферат і надати його для перевірки керівнику.
4. Підготувати

повідомлення

за

темою

роботи.

Тривалість

повідомлення – 5...7 хв. Підготувати презентацію в PowerPoint,
що розкривають основний зміст роботи.

5

5 ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Реферат повинен містити орієнтовно 30 сторінок і включати такі розділи:
− титульний аркуш;
− календарний план виконання самостійної роботи;
− анотація;
− зміст;
− постановка завдання на проведення дослідження;
− короткий огляд літературних джерел (в т.ч. періодичних та Internet ресурсів);
− аналіз стану проблеми;
− розробка рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності
контролю якості;
− основні результати і виводи за виконанням самостійної роботи;
− список використаної літератури;
− додатки.
6 ОФОРМЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Реферат оформляється в електронному вигляді з дотриманням усіх вимог
ЕСКД

до

оформлення

текстових

документів.

Креслення

і

малюнки

розташовуються в тексті реферату безпосередньо після посилання на них.
Зразок оформлення титульного аркуша представлений в Додатку Б даних
методичних вказівок.
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Додаток А
Календарний план виконання самостійної роботи
«Затверджую»
_____________/
№
Дата
тижня
1.

Зміст етапу
Видача і уточнення завдання.
Складання і затвердження календарного
плану.

/
Підпис
викладача

2.
3.
4.
5.
6.

Обов'язковий контроль

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Обов'язковий контроль

13.
14.
15.
16.
17.

Підведення підсумків

Примітка: Дати і зміст етапів заповнюються студентом. У план вносятся тільки
ті дати і етапи, які визначають певний рубіж у виконанні роботи.
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“____” _______________ 20__ р.
Прийняв: викладач
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