
Назва навчальної дисципліни (освітнього 

компоненту) 

Комп’ютерне проектування електронних 

схем 

НПП, що забезпечують викладання Сєрий Костянтин 

Контактні телефони, електронна пошта, 

посилання на соціальні мережі НПП та режим 

роботи 

Звертатись до - Галаган Роман 

rgalagan@ukr.net 

Короткий опис дисципліни (програмні цілі) 

Роль і значення дисципліни «Комп’ютерне 

проектування електронних схем» полягає у 

надбанні студентами глибоких знань 

принципів функціонування електронної 

апаратури та вміння розробляти 

функціональні та принципові схеми приладів 

неруйнівного контролю. 

Форми та технології навчання 

Дистанційне навчання, відеолекції та 

практичні заняття через zoom, група в telegram 

Посилання на робочу програму (силабус) та інші 

документи 

https://ecampus.kpi.ua/  

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні 

матеріали 

https://classroom.google.com/ 

 

 

Назва навчальної дисципліни (освітнього 

компоненту) 

Теоретичні основи ультразвукового 

неруйнівного контролю 

НПП, що забезпечують викладання Галаган Роман 

Контактні телефони, електронна пошта, 

посилання на соціальні мережі НПП та режим 

роботи 

rgalagan@ukr.net 

Короткий опис дисципліни (програмні цілі) 

Предмет навчальної дисципліни: теоретичні 

основи, методи та засоби ультразвукового 

неруйнівного контролю. 

Знання, які отримують студенти при вивченні 

дисципліни, можуть використовуватися у 

подальшому при розрахунках та проектуванні 

акустичних систем для технічної та медичної 

діагностики, а також при експлуатації 

указаних систем. 

Форми та технології навчання 

Дистанційне навчання, відеолекції та 

практичні заняття через zoom, група в telegram 

Посилання на робочу програму (силабус) та інші 

документи 

https://ecampus.kpi.ua/  

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні 

матеріали 

https://classroom.google.com/ 

 

 

Назва навчальної дисципліни 

(освітнього процесу) 

Охорона праці та цивільний захист 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Доц. Полукаров Олексій Ігорович 

Контактні телефони, 

електронна пошта, посилання 

polukarov.oleksiy@lll.kpi.ua 

 

https://ecampus.kpi.ua/
https://classroom.google.com/
https://ecampus.kpi.ua/
https://classroom.google.com/
file:///C:/Users/ОП/Desktop/polukarov.oleksiy@lll.kpi.ua


на соціальні мережі НПП та 

режим роботи 

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

Навчальна дисципліна належить до циклу базової 

підготовки. 

Предметом навчальної дисципліни є законодавчі, 

нормативно-правові, соціально-економічні, інженерно-

технічні та санітарно-гігієнічні основи безпеки 

життєдіяльності, 

охорони праці та цивільного захисту 

Метою кредитного модуля є є формування у 

майбутніх фахівців усвідомлення 

необхідності та компетенцій вирішувати на первинних 

посадах типові завдання усіх 

напрямків професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням вимог охорони праці, 

відповідальності за особисту та колективну безпеку у 

повсякденних умовах та під час 

надзвичайних ситуацій, особливого та воєнного стану 

За результатами вивчення дисципліни бакалаври за 

відповідними спеціальностями 

мають бути здатні вирішувати типові професійні 

завдання з урахуванням вимог охорони 

праці та цивільного захисту і володіти такими 

компетенціями: 

 використовувати положення законодавчих актів і 

нормативно-правових документів з 

охорони праці та цивільного захисту у своїй фаховій 

діяльності; 

 оцінювати санітарно-гігієнічні умови та рівень 

безпеки праці на окремих робочих 

місцях і у виробничих приміщеннях; 

 виконувати на первинній посаді професійні функції, 

обов’язки і повноваження з 

охорони праці, виробничої та цивільної безпеки. 

 ідентифікувати шкідливі і небезпечні фактори в 

побутовому і соціальному 

середовищі, користуватись основними методами 

збереження життя і здоров’я, у тому числі в 

умовах надзвичайних ситуацій (НС). 

Форми та технології навчання Викладання дисципліни у дистанційному режимі 

здійснюватиметься  через платформу дистанційного 

навчання "Сікорський" (Moodle) 

https://do.ipo.kpi.ua/course/index.php?categoryid=35 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та інші 

документи 

http://opcb.kpi.ua/?p=1474 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали 

http://opcb.kpi.ua/?p=1474 

https://do.ipo.kpi.ua/course/index.php?categoryid=35 

https://classroom.google.com/u/3/c/OTc4NDgzNTAwMDla 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Економіка і організація виробництва 

https://do.ipo.kpi.ua/course/index.php?categoryid=35
http://opcb.kpi.ua/?p=1474
http://opcb.kpi.ua/?p=1474
https://do.ipo.kpi.ua/course/index.php?categoryid=35
https://classroom.google.com/u/3/c/OTc4NDgzNTAwMDla


(освітнього 

компоненту) 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Войтко Сергій Васильович (лекції денна форма) 

Іванова Тетяна Валеріївна (лекції заочна форма, практичні заняття 

денна та заочна форми навчання) 

Контактні 

телефони та 

посилання на 

соціальні мережі 

НПП 

Войтко Сергій Васильович – s.voytko@kpi.ua 

Іванова Тетяна Валеріївна –  tetyana.v.ivanova@gmail.com 

Короткий опис 

дисципліни 

(програмні цілі) 

Метою навчальної дисципліни є надання знань з основних розділів 

прикладної економіки, організації та результативності 

господарювання на рівні первинної ланки суспільного 

виробництва, формування здатностей самостійно мислити, 

приймати управлінські рішення, виконувати комплексні 

економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської 

діяльності на рівні підприємств. 

Форми та 

технології навчання 

Лекційні заняття 

Практичні заняття 

Модульні контрольні роботи 

Методика вивчення дисципліни ґрунтується на поєднанні 

послідовності вивчення лекційного матеріалу, опрацювання 

матеріалу програми на практичних заняттях, виконання 

контрольних робіт, самостійної роботи студентів з використанням 

основного і додаткового матеріалу, інформаційних джерел. 

Посилання на 

робочу програму 

(силабус) та РСО 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2010 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=156693 

https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=158313 

Посилання на 

ресурс, де 

розміщені 

навчальні 

матеріали 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2010 

 

 

Назва навчальної 

дисципліни ( освітнього 

компоненту) 

Іноземна мова професійного спрямування 

(Практичний курс іноземної мови для професійного 

спілкування ІІ) 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Свиридова Лариса Григорівна 

Крюкова Єлизавета Сергіївна 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2010
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=156693
https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=158313
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2010


Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі  НПП та режими 

роботи 

Свиридова Лариса Григорівна 

 kpi.sviridova@gmail.com 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Крюкова Єлизавета Сергіївна  

 lizacru@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

 ameridze@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна  

 zene@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Короткий опис 

дисципліни ( програмні 

цілі) 

 Мета навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» передбачає формування у 

студентів професійно орієнтованих іншомовних 

мовленнєвих компетентностей в аудіюванні, говорінні, 

читанні, письмі та перекладі/медіації на рівні В2 

("поглибленому"); формування у студентів професійно 

орієнтованої лінгвосоціокультурної компетентності на 

вищезазначеному рівні; формування у студентів 

професійно орієнтованих мовних компетентностей; 

формування у студентів професійно орієнтованої 

навчально-стратегічної компетентності. В процесі 

досягнення цієї мети студенти мають отримати 

необхідний рівень сформованості професійно 

орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності. 

Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом 

реалізації в процесі навчання  взаємопов’язаних цілей 

навчання: практичної, освітньої, розвивальної, виховної та 

професійно орієнтованої. 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://kamts2.kpi.ua/node/867 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали 

https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/ 

 

 

 

Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 

Технології електромагнітного неруйнівного 

контролю. Кредитний модуль 2: Проектування 

засобів електромагнітного НК. 

НПП, що забезпечують 

викладання 

д.т.н., проф. Куц Юрій Васильович 

Контрактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні 

мережі НПП та режим роботи. 

y.kuts@ukr.net, режим роботи: понеділок-п'ятниця 

з 8.30 до 17.30.   

mailto:kpi.sviridova@gmail.com
mailto:lizacru@ukr.net
mailto:ameridze@ukr.net
https://kamts2.kpi.ua/node/867
https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/


Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

Предмет навчальної дисципліни: проектування та 

розробка засобів магнітного, електричного та 

вихрострумового неруйнівного контролю. 

Знання, які отримують студенти при вивченні 

дисципліни, можуть використовуватися у 

подальшому при розрахунках та проектуванні 

автоматизованих систем технічної діагностики та 

неруйнівного контролю. 

Форми та технології навчання Дистанційне навчання з використанням платформ 

Cікорський, Zoom, Telegram. 

Посилання на робочу програму 

(силабус) та інші документи 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2754 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 

https://campus.kpi.ua/ 

 

 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2754

