
Табл. 2. Наявність методичного забезпечення дісциплін, практик та 

дипломного проектування при підготовці бакалаврів за напрямом 

підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» спеціальність: 7.0520201 «Автоматизоване управління 

технологічними процесами»    
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