
 

Назва навчальної дисципліни (освітнього 

компоненту) 

Прилади та багатоканальні системи 

акустичного 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: апаратні та 

програмні засоби приладів і автоматизованих 

систем акустичного 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 компоненту) 

Системи оптичного неруйнівного контролю 

НПП, що забезпечують 

викладання 

к.т.н., ст. викл. Муравйов Олександр 

Володимирович 

Контрактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні 

мережі НПП та режим роботи. 

stals98@ukr.net, режим роботи: понеділок-п'ятниця 

з 8.30 до 17.30.   

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

Дисципліна присвячена вивченню основ хвильової 

теорії світла та їх застосування при проектуванні 

приладів та систем оптичного неруйнівного 

контролю.  На практичних заняттях розглядаються 

питання розрахунку оптичних приладів у задачах 

оптичного контролю та розрахунку елементів 

оптичних систем. Мета проведення лабораторних 

занять - закріплення на  практиці  знань,  

одержаних студентами на лекційних та 

практичних заняттях по курсу;  прищеплення 

навиків самостійної дослідної та 

експериментальної роботи, а також ознайомлення 

з реальними перетворювачами та приладами, які 

використовуються для оптичного 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=2126 

Посилання на ресурс, де розміщені 

навчальні матеріали 

https://do.ipo.kpi.ua/ 

https://ecampus.kpi.ua/
https://classroom.google.com/
mailto:stals98@ukr.net
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2126
https://do.ipo.kpi.ua/


 

Назва навчальної дисципліни 

(освітнього компоненту) 

Робототехнічні комплекси в системах 

неруйнівного контролю 

НПП, що забезпечують 

викладання 

к.т.н., ст. викл. Богдан Галина Анатоліївна 

Контрактні телефони, електронна 

пошта, посилання на соціальні 

мережі НПП та режим роботи. 

bogdangalya@gmail.com, режим роботи: понеділок-

п'ятниця з 8.30 до 17.30.   

Короткий опис дисципліни 

(програмні цілі) 

Предмет навчальної дисципліни: проектування та 

розробка робототехнічних комплексів в системах 

неруйнівного контролю. 

Знання, які отримують студенти при вивченні 

дисципліни, можуть використовуватися у 

подальшому при розрахунках та проектуванні 

автоматизованих систем для технічної та медичної 

діагностики. 

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://do.ipo.kpi.ua/ 

 

 

Назва навчальної 

дисципліни ( освітнього 

компоненту) 

Практичний курс іншомовного наукового спілкування  

(Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування ) 

 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Свиридова Лариса Григорівна 

Крюкова Єлизавета Сергіївна 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна 

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 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2754
https://do.ipo.kpi.ua/
mailto:kpi.sviridova@gmail.com
mailto:lizacru@ukr.net
mailto:ameridze@ukr.net


Короткий опис 

дисципліни ( програмні 

цілі) 

 Мета кредитного модуля передбачає формування у студентів: 

• професійно орієнтованих іншомовних мовленнєвих 

компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та 

перекладі/медіації;  

• формування в студентів професійно орієнтованої 

лінгвосоціокультурної компетентності;  

• формування у студентів професійно орієнтованих мовної 

компетентності;  

• формування у студентів професійно орієнтованої 

навчально-стратегічної та прагматичної компетентностей. 

У процесі досягнення цієї мети студенти мають отримати 

необхідний рівень сформованості професійно орієнтованої 

іншомовної комунікативної компетентності. Досягнення 

зазначеної мети забезпечується шляхом реалізації у процесі 

навчання взаємопов’язаних цілей навчання: практичної, 

освітньої, розвивальної та виховної в контексті міжпредметних 

зв’язків. 

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/ 

 

 

https://kamts2.kpi.ua/node/867
https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/

