
 

ПБ-01 

Назва навчальної дисципліни (освітнього 

компоненту) 

Матеріалознавство 

НПП, що забезпечують викладання Лекції, практика, лабораторні роботи 

 Заєць С.С. 

Контактні телефони та посилання на 

соціальні мережі НПП 

www.facebook.com/zss.vp 

Короткий опис дисципліни (програмні цілі) Метою викладання дисципліни є розкриття 

сучасних наукових концепцій, понять, 

вивчення властивостей матеріалів, які 

використовуються у приладобудуванні, для 

більш ефективного визначення 

використання матеріалів, формування у 

студентів уяви про види матеріалів та їх 

структуру. 

Форми та технології навчання Стаціонарна, дистанційна, асихрона. 

Посилання на робочу програму (силабус) та 

РСО 

 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2191 

 

ПБ-02 
Назва навчальної дисципліни (освітнього 

компоненту) 

Матеріалознавство 

НПП, що забезпечують викладання Лекції,  лабораторні роботи  Заєць С.С. 

Практика Яковенко І. О. 

Контактні телефони та посилання на 

соціальні мережі НПП 

www.facebook.com/zss.vp 

www.facebook.com/irisha.yakysh 

Короткий опис дисципліни (програмні цілі) Метою викладання дисципліни є розкриття 

сучасних наукових концепцій, понять, 

вивчення властивостей матеріалів, які 

використовуються у приладобудуванні, для 

більш ефективного визначення 

використання матеріалів, формування у 

студентів уяви про види матеріалів та їх 

структуру. 
Форми та технології навчання Стаціонарна, дистанційна, асихрона. 

Посилання на робочу програму (силабус) та 

РСО 

 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2191 

 

 

 

 

 

 

ПГ-01 

http://www.facebook.com/zss.vp


Назва навчальної дисципліни (освітнього 

компоненту) 

Матеріалознавство 

НПП, що забезпечують викладання Лекції, практика, лабораторні роботи 

 Заєць С.С. 

Контактні телефони та посилання на 

соціальні мережі НПП 

www.facebook.com/zss.vp 

Короткий опис дисципліни (програмні цілі) Метою викладання дисципліни є розкриття 

сучасних наукових концепцій, понять, 

вивчення властивостей матеріалів, які 

використовуються у приладобудуванні, для 

більш ефективного визначення 

використання матеріалів, формування у 

студентів уяви про види матеріалів та їх 

структуру. 

Форми та технології навчання Стаціонарна, дистанційна, асинхронна. 

Посилання на робочу програму (силабус) та 

РСО 

 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2191 

 

ПК-01, П0-01, ПМ-01 

Назва навчальної дисципліни (освітнього 

компоненту) 

Матеріалознавство 

НПП, що забезпечують викладання Лекції,    Заєць С.С. 

Практика Яковенко І. О. 

Лабораторні роботи  Сорока С.О. 

Контактні телефони та посилання на 

соціальні мережі НПП 

 

www.facebook.com/zss.vp 

Яковенко  

www.facebook.com/irisha.yakysh 

Сорока  

www.facebook.com/profile.php?id=100000703723176 

 

Короткий опис дисципліни (програмні 

цілі) 

Метою викладання дисципліни є розкриття 

сучасних наукових концепцій, понять, вивчення 

властивостей матеріалів, які використовуються у 

приладобудуванні, для більш ефективного 

визначення використання матеріалів, формування 

у студентів уяви про види матеріалів та їх 

структуру. 
Форми та технології навчання Стаціонарна, дистанційна, асинхронна. 

Посилання на робочу програму (силабус) 

та РСО 

 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2191 

 

http://www.facebook.com/zss.vp
http://www.facebook.com/irisha.yakysh
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000703723176

