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Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII 

від 01.07.2014 р.), вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для 

певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін 

становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

даного рівня освіти. 

 

Вибір дисциплін, що забезпечують загальні компетентності здійснюється 

відповідно до «Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних 

дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського» із 

загальноуніверситетського каталогу в системі «Електронний кампус». 

 

Вибір дисциплін, що забезпечують спеціальні (фахові) компетентності, 

здійснюється з кафедрального Ф-Каталогу. 

Ф-Каталог містить анотований перелік дисциплін, які пропонуються для обрання 

студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального плану на 

наступний навчальний рік: 

- студенти ІІ курсу – обирають дисципліни для третього року підготовки; 

- студенти ІІІ курсу – обирають дисципліни для четвертого року підготовки; 

- студенти I та ІІ курсу, які навчаються за скороченою програмою 

(прискореники) – обирають дисципліну відповідно до їх навчального плану. 
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Дисципліни третього року підготовки 
Освітній компонент 2 Ф-Каталогу 

 
Дисципліна Системи керування технологічним обладнанням 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики,технології конструкційних матеріалів, інформатики, 
інженерної графіки 

Що буде 
вивчатися 

Складові систем керування технологічним обладнанням з числовим 
програмним керуванням (ЧПК),основні етапи підготовки керуючих програм. 
Будова та особливості керування обладнанням з ЧПК та можливості його 
використання для обробки деталей і постопрацювання виробів виготовлених 
адитивними технологіями. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Це треба вивчати для ефективного застосування технологічного обладнання з 
ЧПК при використанні традиційних та гібридних технологій виготовлення та 
відновлення виробів з високими фізико-механічними властивостями та 
необхідною якістю, 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Набуті знання дають можливість визначати вихідні дані , інструменти та 
пристрої,  розробляти керуючі програми для механічної та фізико-технічної 
обробки виробів на обладнанні з ЧПК ,а також ефективно використовувати 
системи керування технологічним обладнанням з ЧПК. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання та уміння дозволять визначати тип обладнання З ЧПК, 
розробляти керуючі програми для виготовлення та постопрацювання виробів з 
використанням різних джерел енергії ,в тому числі висококонцентрованих 
(лазерного і електронного променя, плазми, низько-та високочастотних 
коливань), а також швидко адаптуватися в умовах конкретного підприємства 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програма дисципліни, рейтингова система оцінювання, 
навчально-методичний комплекс (навчальний посібник, методичні вказівки для 
проведення лабораторних робіт і практичних занять). 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  



 

6 

Дисципліна Основи автоматизованої системи керування 
технологічними процесами 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики,технології конструкційних матеріалів, 
матеріалознавства , інформатики, інженерної графіки 

Що буде 
вивчатися 

Основи сітьових технологій з використанням модульних компонентів для 
автоматизації технологічних процесів 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Це цікаво щоб знати як  обєднувати в сіть модульні компоненти автоматизації 
для швидкої перебудови і швидкої реакції в умовах постійного скорочення 
життєвих циклів продукції 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Розробці керуючих програм для обробки деталей різних форм і розмірів та 
використання модульної концепції автоматизації технологічних процесів 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання і уміння дозволять вибрати рішення ,яке відповідає потребам від 
напівавтоматичного завантаження заготовки до обробки в автоматизованому 
режимі з прив’язкою до складу інструментів, пристроїв та  готової продукції 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програма дисципліни, рейтингова система оцінювання, 
навчально-методичний комплекс (навчальний посібник, методичні вказівки для 
проведення лабораторних робіт і практичних занять). 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Сітьові технології автоматизації комбінованих 
лазерних термодеформаційних процесів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики,технології конструкційних матеріалів, 
матеріалознавства, інформатики, інженерної графіки 

Що буде 
вивчатися 

Основи автоматизованої системи керування технологічними процесами 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Це треба вивчати для підвищення ефективності виробничих процесів, 

підвищення безпеки та екології 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Основ процесу створення автоматизованих систем керування технологічними 

процесами, розробки керуючих програм для обладнання з ЧПК. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання і уміння дозволять використовувати існуючий набір модульних 

компонентів для автоматизації процесів лазерної обробки деталей з 

використанням обладнання з ЧПК 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програма дисципліни, рейтингова система оцінювання, 
навчально-методичний комплекс (навчальний посібник, методичні вказівки 
для проведення лабораторних робіт і практичних занять). 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, лабораторні роботи та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 3 Ф-Каталогу 
 

Дисципліна Системи комп'ютерного проектування 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з інженерної графіки, математики, інформатики 

Що буде 
вивчатися 

Основи автоматизованого проектування, параметричне моделювання, 
тривимірне моделювання за допомогою систем конструювання механізмів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Автоматизоване проектування в САПР є технологією, суть якої полягає у 
використанні комп’ютерних систем для полегшення створення, змін, аналізу і 
оптимізації проектів. Таким чином, будь-яка програма, що працює з 
комп’ютерною графікою, так само як і будь-який додаток використовуваний в 
інженерних розрахунках, відноситься до систем автоматизованого 
проектування. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Можна навчитися за допомогою САПР створювати 3D-моделі виробів, 
складальних одиниць, вести їх дослідження та створювати повний комплект 
конструкторської документації 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Створювати 3D-моделі деталей та виробів із застосуванням графічного 
інтерфейсу САПР, досліджувати параметри поверхні, масо-геометричні 
характеристики моделі. Для складальних одиниць проводити їх кінематичний 
аналіз, візуалізацію, створювати анімаційні ролики роботи розробленого 
механізму. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та заняття з комп’ютерного практикуму 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Вступ до САПР 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з інженерної графіки, математики, інформатики 

Що буде 
вивчатися 

Склад та структура сучасних пакетів прикладних програм САПР, типові 
процедури створення комплекту конструкторської документації на вузли та 
блоки технологічних систем. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна вивчається для можливості застосування автоматизації 
конструкторських робіт при розробці сучасного обладнання, що дозволяє 
суттєво зменшити час розробки та її собівартість. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті навчання студент набуває знання щодо видів та способів 
створення комп’ютерних зображень; призначення та можливостей сучасного 
програмного забезпечення для створення різних видів креслеників та 
формування пакету конструкторської документації; адаптації програмного та 
апаратного забезпечення для конкретних видів конструкторських робіт. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання дають можливість визначати вимоги до програмного та 
апаратного забезпечення робочого місця конструктора; самостійної інженерної 
діяльності в галузі проектування механічних та електричних вузлів устаткування 
і використання цих засобів в практичній діяльності проектувальника вузлів 
технологічних систем. При працевлаштуванні отримані знання дозволяють 
швидко адаптувати наявний програмно-апаратний комплекс САПР до вимог 
проектування для ефективного використання на конкретному підприємстві. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та заняття з комп’ютерного практикуму 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Комп'ютерне моделювання 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з інформатики та обчислювальної техніки, комп’ютерної графіки, 

комп’ютерного моделювання 

Що буде 
вивчатися 

Сучасні засоби автоматичного проектування технологій та устаткування 

технологічних систем 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Головним напрямом науково-технічного прогресу протягом кількох десятиріч є 
використання методів математичного моделювання та комп’ютерного 
розв’язання інженерних і наукових задач, що дозволяє значно підвищити 
ефективність процесів проектування та управління. Тому, важливим є 
формування наукового світогляду на проблеми автоматизованого 
моделювання технологічних систем необхідного інженеру-проектувальнику 
для виконання поставлених технічних завдань. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Використовуючи основні етапи і принципи проектування технологічних систем 
розробляти в залежності від складу інформації, її обсягу й методів організації 
різноманітні варіанти технологічних процесів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

− Розробляти рішення по складу технічного забезпечення в процесі 

технологічного моделювання; приймати рішення по складу програмного 

забезпечення; проводити змістовний аналіз технологічних систем при 

моделюванні; робити вибір потрібних програмних та технічних засобів 

технологічних систем 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, 

навчально-методичний комплекс, електронний конспект лекцій. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та заняття з комп’ютерного практикуму 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 4 Ф-Каталогу 
 

Дисципліна Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з 
речовиною 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики та фізики 

Що буде 
вивчатися 

Процеси взаємодії лазерного випромінювання з різними матеріалами. Детально 
вивчаються властивості та параметри лазерного випромінювання, їх вплив на 
процеси взаємодії з речовиною, фокусування лазерного випромінювання, 
властивості матеріалів з точки зору процесів поглинання, власне процеси 
поглинання, вивчаються деякі спеціальні задачі теорії теплопровідності.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна «Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною» 
насправді є базовою для всіх технологічних курсів за освітньо-професійною 
програмою "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної 
обробки матеріалів". Без отриманих в цьому курсі знань студенту годі 
сподіватися на власну подальшу фаховість. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Розраховувати та вимірювати енергетичні, часові та просторові параметри 
лазерного випромінювання; розрахувати параметри фокусування лазерного 
випромінювання та вплив оптичних аберацій кількісно оцінити параметри 
поглинання лазерного випромінювання металами, напівпровідниками та 
діелектриками; розрахувати температуру металу при дії на нього лазерного 
джерела теплоти в заданій точці та в заданий момент часу, залежно від типу 
теплової задачі, оцінити критичну для фазових переходів густину потужності 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність застосовувати методи стандартних випробувань щодо визначення 
фізико-механічних властивостей та технологічних показників використовуваних 
матеріалів і готових виробів. Здатність застосовувати сучасні методи для 
розроблення маловідходних, енергозберігаючих та екологічно чистих 
машинобудівних технологій, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей 
та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, 
застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних 
та інших видів ресурсів у машинобудуванні 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, методичні вказівки з практичних занять, 
лабораторних занять та СРС 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота студентів 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Фізика взаємодії лазерного випромінювання з 
речовиною 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики та фізики 

Що буде 
вивчатися 

Фізика лазерного випромінювання, його властивості та параметри, фізика 
різноманітних процесів його взаємодії з різними типами матеріалів. Детально 
вивчаються процеси фокусування лазерного випромінювання, його взаємодії з 
речовиною, властивості матеріалів з точки зору процесів поглинання, власне 
процеси поглинання, вивчаються деякі спеціальні задачі теорії 
теплопровідності.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна «Фізика взаємодії лазерного випромінювання з речовиною» є 
базовою для всіх технологічних курсів за освітньо-професійною програмою 
"Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки 
матеріалів". Без отриманих в цьому курсі знань студенту годі сподіватися на 
власну подальшу фаховість. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Розраховувати та вимірювати енергетичні, часові та просторові параметри 
лазерного випромінювання; розрахувати параметри фокусування лазерного 
випромінювання та вплив оптичних аберацій кількісно оцінити параметри 
поглинання лазерного випромінювання металами, напівпровідниками та 
діелектриками; розрахувати температуру металу при дії на нього лазерного 
джерела теплоти в заданій точці та в заданий момент часу, залежно від типу 
теплової задачі. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність застосовувати методи стандартних випробувань щодо визначення 
фізико-механічних властивостей та технологічних показників використовуваних 
матеріалів і готових виробів. Здатність застосовувати сучасні методи для 
розроблення маловідходних, енергозберігаючих та екологічно чистих 
машинобудівних технологій, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей 
та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, 
застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних 
та інших видів ресурсів у машинобудуванні 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, методичні вказівки з практичних занять, 
лабораторних занять та СРС 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Дія лазерного випромінювання на матеріали 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики та фізики 

Що буде 
вивчатися 

Дія основного інструменту лазерних технологій - лазерного випромінювання – 
на матеріали, його властивості та параметри. Детально вивчаються процеси 
фокусування лазерного випромінювання, його взаємодії з речовиною, 
властивості матеріалів з точки зору процесів поглинання, власне процеси 
поглинання, вивчаються деякі спеціальні задачі теорії теплопровідності. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна «Дія лазерного випромінювання на матеріали» є базовою для всіх 
технологічних курсів за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та 
комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів". Без отриманих 
в цьому курсі знань студенту годі сподіватися на власну подальшу фаховість. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Розраховувати та вимірювати енергетичні, часові та просторові параметри 
лазерного випромінювання; розрахувати параметри фокусування лазерного 
випромінювання та вплив оптичних аберацій кількісно оцінити параметри 
поглинання лазерного випромінювання металами, напівпровідниками та 
діелектриками; розрахувати температуру металу при дії на нього лазерного 
джерела теплоти в заданій точці та в заданий момент часу, залежно від типу 
теплової задачі. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність застосовувати методи стандартних випробувань щодо визначення 
фізико-механічних властивостей та технологічних показників використовуваних 
матеріалів і готових виробів. Здатність застосовувати сучасні методи для 
розроблення маловідходних, енергозберігаючих та екологічно чистих 
машинобудівних технологій, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей 
та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, 
застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних 
та інших видів ресурсів у машинобудуванні 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, методичні вказівки з практичних занять, 
лабораторних занять та СРС 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 5 Ф-Каталогу 
 

Дисципліна Основи формоутворення поверхонь різанням 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Конструювання машин 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Ґрунтовні знання з дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Теоретична 
механіка», «Технологія конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство» 

Що буде 
вивчатися 

Теорія та практика визначення та застосування доцільних інструментальних 
матеріалів різальних інструментів з раціональними геометричними 
параметрами; зусиль різання, граничних та оптимальних режимів оброблення, 
типових схем базування заготовок, узагальненої технології формування 
поверхні деталі з заповненням технологічної документації; верстатного 
обладнання та устаткування для формоутворення поверхонь різанням 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Формування системи теоретичних і прикладних знань з раціональної організації 
та практичного застосування навичок для формоутворення поверхонь деталей 
при обробленні різанням. Алгоритм вивчення дисципліни передбачає вивчення 
фізико-механічних процесів що супроводжують формування поверхонь 
деталей, технологічну послідовність операцій задля їх отримання, інструмент 
що здійснює процес різання, верстатне обладнання та устаткування необхідне 
для здійснення процесу механічного оброблення 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Фізичні явища процесу різання, режими, технологічна послідовність механічного 
оброблення для розуміння сутності процесу формоутворення. Інструментальні 
матеріали та інструменти – засоби здійснення операцій формоутворення 
поверхонь деталей. Верстати та устаткування – засоби здійснення процесу 
механічного оброблення 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Розрахунок режимів різання для різних видів механічного оброблення; 
профілювання інструменту для виготовлення фасонних поверхонь; вибір 
верстатне обладнання для здійснення типових операцій механічного 
оброблення; супровідна технологічна документація 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, рейтингова система оцінювання 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Основи теорії різання матеріалів 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Конструювання машин 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Ґрунтовні знання з дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Теоретична 
механіка», «Технологія конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство» 

Що буде 
вивчатися 

Основні закономірності теорії різання матеріалів, методи оптимального 
управління системою різання; фізичні явища, що відбуваються в процесі 
різання - стружкоутворення. зношування інструменту; способи підвищення 
працездатності різального інструменту; динамічні і теплові явища; 
особливостей впливу умов обробки матеріалів на формування якості 
поверхневого шару та експлуатаційні характеристики деталей; вибір і 
розрахунок раціональних режимів різання при різних видах механічної обробки 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Управління процесами різання і формоутворення, правильно обираючи режими 
різання і інструментальний матеріал для конкретних умов лезової та абразивної 
обробки 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Основні закономірності процесу різання і супроводжуючі їх фізичні явища; 
особливості кінематики, технології і конструкцій. Різальний інструмент при 
різних методах обробки різанням; Види багатолезової механічної обробки 
різанням і застосовуваний різальний інструмент. Свердління, зенкерування, 
розвертання, фрезерування, прошивання і протягування, методи 
різьбоутворення і різьбонарізний інструмент, абразивна обробка; методи 
розрахунку і проектування нестандартного різального інструменту 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Розрахунки режимів різання в неавтоматизованому і автоматизованому 
виробництвах, визначення зносу різальних інструментів, призначення 
конструктивних і геометричних параметрів інструментів, умови і область їх 
експлуатації. оптимальний технологічний процес виготовлення деталей; 
розробка технологічної документації; вибір продуктивних режимів різання для 
обробки деталей 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, рейтингова система оцінювання 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Процеси та технології формоутворення деталей 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Конструювання машин 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Для вивчення дисципліни студенти повинні мати ґрунтовні знання з таких курсів 
як «Вища математика», «Фізика», «Теоретична механіка», «Технологія 
конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство» 

Що буде 
вивчатися 

Технологічність виробів і процесів їх виготовлення 
Формоутворення поверхонь деталей 
Технічна документація 
Методи контролю якості виробів 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Проектування способів формоутворення поверхонь та технологічних процесів 
виготовлення деталей заданої якості при високих техніко-економічних 
показниках виробництва 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Теорія базування і теорія розмірних ланцюгів 
Основи формування вимог до властивостей матеріалів в процесі проектування 
виробів 
Основи побудови системи розмірних зв'язків при проектуванні виробів 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Аналізувати існуючі і проектувати нові технологічні процеси виготовлення 
деталей і складання машин 
Моделювати розмірні зв'язки технологічного процесу виготовлення деталі і 
складання машин 
Виконувати розрахунки розмірних зв'язків, необхідні при проектуванні виробу і 
технології його виготовлення 
Проводити дослідження щодо вдосконалення технологічних процесів з метою 
підвищення якості виробів, продуктивності праці, зниження собівартості 
Розробляти технічні завдання на проектування і модернізацію технологічного 
обладнання, пристосувань, інструментів 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, рейтингова система оцінювання 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Освітній компонент 6 Ф-Каталогу 
 

Дисципліна Мікропроцесорна техніка 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка: загальна фізика, фізика взаємодії 
концентрованих потоків енергії з речовиною, електротехніка і електроніка, 
основи наукових досліджень та технічної творчості, технологія 
машинобудування, оптимізація технологічних об'єктів та систем,  

Що буде 
вивчатися 

Мікропроцесорна техніка. 
Мови програмування процесорів 
Мікропроцесорні засоби керування робото-технічними комплексами 
Програмні засоби автоматизації та оптимізації технологічних операцій. 
Оптимальне узгодження обладнання та програмне забезпечення автоматизації 
проектування виготовлення виробу з комплексною обробкою (лазерна, 
ультразвукова, гібридна, механічна). 
Системи, засобів активного контролю для візуалізації ходу обробки та 
керування процесом взаємодії операцій. 
Розроблення програмного забезпечення для мікропроцесорних систем  
керуванням обробкою виробу.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Впровадження систем автоматизованого керування та оптимізація використання 
сучасних технологічних комплексів неможливе без системи знань критеріїв узгодження 
послідовності обробки та оптимізації собівартості виробу. 
З метою полегшення вибору та досягнення найкращого результату використання 
обладнання розроблені програмні та технічні засоби автоматизації які вивчаються у 
цьому курсі. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знанням використання сучасного  програмного забезпечення для оптимізації обробки та 
комплектації виробу 
Базовим знанням використання та впровадження робототехніки (склад, використання, 
програмування) 
Поглибленим знанням програмування комплексу обладнання з числовим програмним 
управлінням  
Базовими знаннями оптимізації узгодження обробки за критеріями собівартості та часу 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вміння програмувати обладнання с числовим програмним управлінням 
Вміння використовувати програмні засоби автоматизації проектування послідовності 
обробки та складання виробу 
Вміння аналізувати та оцінювати склад технологічної системи, що обробляє, для вибору 
та реалізації операції обробки 
Вміння аналізувати та оцінювати перелік вад, якими можуть володіти складові елементи 
технологічної системи та впливати на результати обробки; 
Вміння аналізувати та оцінювати шляхи вдосконалення ТОС на організаційному рівні, 
оптимізацією схем функціонування складових елементів технологічних систем та їх 
конструкцій; 
Вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої автоматизації та 
адаптивної організації операцій гібридної, механічної ультразвукової обробки виробу; 
Вміння оцінювати техніко-економічні переваги внаслідок застосування розробленого 
технологічного оснащення. 
Вміння виконувати експериментальне (натурне або обчислювальними методами) 
дослідження працездатності, ефективності та безпечності розроблених пристроїв або 
методів обробки. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Технологічні вимірювання 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка. 
Знання та уміння з дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти, що 
викладаються у першому семестрі підготовки за освітньою програмою Лазерна 
техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки 
матеріалів. загальна фізика, фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з 
речовиною, електротехніка і електроніка, основи наукових досліджень та 
технічної творчості, технологія машинобудування, оптимізація технологічних 
об'єктів та систем. 

Що буде 
вивчатися 

Технічні та програмні засоби вимірювань. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Впровадження  систем автоматизованого керування та оптимізація 
використання сучасних технологічних комплексів неможливе без системи знань 
критеріїв узгодження послідовності обробки інформації. 
З метою полегшення вибору та досягнення найкращого результату 
використання вимірювальної техніки розроблені програмні та технічні засоби 
автоматизації які вивчаються у цьому курсі. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Поглиблене знання принципів роботи та використання первинних датчиків 
вимірювання величин (температури, концентрації, тиску, рівня, витрат) при 
проектуванні систем керування. 
Знання принципів побудови та проектування програмного забезпечення та 
технічного забезпечення інформаційних систем. 
Програмувати базові контролери керування (Р-130, Мікрол, Овен) з метою 
використання у системах управління. 
Принципи використання робото-технічних комплексів 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вміння використовувати технічні засоби контролю параметру (температури концентрації 
тиску рівня витрат) при проектуванні систем керування 
Вміння розробляти програмне забезпечення інформаційних систем обробки первинної 
інформації. 
Вміння використовувати програмні засоби автоматизації проектування послідовності 
обробки та складання виробу. 
Вміння використовувати програмні засоби розрахунку оптимальної  послідовності 
обробки та складання виробу. 
Вміння аналізувати та оцінювати склад технологічної системи, що обробляє, для вибору 
та реалізації операції  обробки.  
Вміння аналізувати та оцінювати перелік вад, якими можуть володіти складові елементи 
технологічної системи та впливати на результати обробки. 
Вміння аналізувати та оцінювати шляхи вдосконалення ТОС на організаційному рівні, 
оптимізацією схем функціонування складових елементів технологічних систем та їх 
конструкцій. 
Вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої автоматизації та 
адаптивної організації операцій гібридної, механічної ультразвукової обробки виробу. 
Вміння оцінювати техніко-економічні переваги  внаслідок застосування розробленого 
технологічного оснащення. 
Вміння виконувати експериментальне (натурне або обчислювальними методами) 
дослідження працездатності, ефективності та безпечності розроблених пристроїв або 
методів обробки. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Промислові комп’ютерні мережі та мови 
WEB-програмування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка. 
Знання та уміння з дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти, що 
викладаються у першому семестрі підготовки за освітньою програмою Лазерна 
техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки 
матеріалів. загальна фізика, фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з 
речовиною, електротехніка і електроніка,  

Що буде 
вивчатися 

Топологія  промислових комп’ютерних мереж. 
Мови програмування PHP, JavaScript, Pyton 
Технічні засоби узгодження комп’ютерних мереж різного рівня з промисловими 
мережами. 
Програмні засоби для підтримки безпеки промислових мереж.  
WEB- програмування промислово та ринково-орієнтованих додатків 
комп’ютерних мереж. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Базові знання та практичні первинні навички програмування комп’ютерних 
мереж є однією з головних переваг сучасного інженера 
Впровадження  промислових мереж та їх оптимізація – головний напрямок 
розвитку сучасного виробництва. 
Технічні засоби автоматизації, програмні засоби тестування, мови 
програмування та аспекти впровадження промислових комп’ютерних мереж 
вивчаються у цьому курсі. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знання принципів роботи та використання промислових комп’ютерних мереж 
Знання мов програмування та отримання практичних навичок програмування 
комп’ютерних мереж. 
Принципи використання мереж робото-технічних комплексів та базові знання їх 
програмування 
Програмування промислово-орієнтованих WEB-додатків комп’ютерних мереж. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вміння проектувати промислову мережу для узгодження роботи обладнання основних 
виробників за спеціальністю (MITSUBISHI, TRUMF, AMADA, ARAMIS). 
Вміння розробляти програмне забезпечення промислових мереж. 
Вміння розробляти та використовувати WEB-додатки промислового керування та 
ринкової оптимізації збуту. 
Вміння використовувати програмні засоби автоматизації проектування послідовності 
обробки та складання виробу. 
Вміння аналізувати та оцінювати склад промислової мережі для вибору та реалізації 
операції обробки 
Вміння розробляти або модернізувати промислові мережі та пристрої автоматизації та 
адаптивної організації операцій гібридної, механічної ультразвукової обробки виробу 
Вміння оцінювати техніко-економічні переваги  внаслідок застосування розробленої 
промислової мережі. 
Вміння виконувати експериментальне (натурне або обчислювальними методами) 
дослідження працездатності, ефективності та безпечності розроблених пристроїв. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 7 Ф-Каталогу 
 

Дисципліна Фізичні основи лазерних технологій 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики та фізики 

Що буде 
вивчатися 

Фізика різноманітних процесів взаємодії лазерного випромінювання з різними 
типами матеріалів з точки зору його технологічного використання. Детально 
вивчаються спеціальні задачі теорії теплопровідності, плавлення та 
випаровування, моделі лазерного руйнування. Окремо розглядаються процеси 
лазерного різання безперервним та імпульсно-періодичним випромінюванням, 
параметри газолазерного різання, вплив енергетичних, оптичних та 
газодинамічних параметрів на процеси лазерного різання. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна «Фізичні основи лазерних технологій» є базовою для всіх 
технологічних курсів за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та 
комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів". Без отриманих 
в цьому курсі знань студенту годі сподіватися на власну подальшу фаховість. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Розраховувати та вимірювати параметри технологічних процесів взаємодії 
випромінювання з речовиною; розрахувати температуру металу при дії на нього 
лазерного джерела теплоти в заданій точці та в заданий момент часу, залежно 
від типу теплової задачі, оцінити критичну для фазових переходів густину 
потужності, розрахувати параметри руйнування під дією лазерного 
випромінювання, розрахувати параметри лазерної різки металів безперервним 
та імпульсно-періодичним випромінюванням,розрахувати оптимальні 
енергетичні, оптичні та газодинамічні параметри лазерного різання 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність застосовувати методи стандартних випробувань щодо визначення 
фізико-механічних властивостей та технологічних показників використовуваних 
матеріалів і готових виробів. Здатність застосовувати сучасні методи для 
розроблення маловідходних, енергозберігаючих та екологічно чистих 
машинобудівних технологій, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей 
та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, 
застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних 
та інших видів ресурсів у машинобудуванні 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, методичні вказівки з практичних занять, 
лабораторних занять та СРС 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Фізичні основи лазерної обробки матеріалів 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики та фізики 

Що буде 
вивчатися 

Фізичні процеси, які мають місце при використанні лазерного випромінювання в 
якості технологічного інструменту. Детально вивчаються спеціальні задачі 
теорії теплопровідності, плавлення та випаровування, моделі лазерного 
руйнування. Окремо розглядаються процеси лазерного різання безперервним 
та імпульсно-періодичним випромінюванням, параметри газолазерного різання, 
вплив енергетичних, оптичних та газодинамічних параметрів на процеси 
лазерного різання. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна «Фізичні основи лазерної обробки матеріалів» є базовою для всіх 
технологічних курсів за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та 
комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів". Без отриманих 
в цьому курсі знань студенту годі сподіватися на власну подальшу фаховість. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Розраховувати та вимірювати параметри технологічних процесів взаємодії 
випромінювання з речовиною; розрахувати температуру металу при дії на нього 
лазерного джерела теплоти в заданій точці та в заданий момент часу, залежно 
від типу теплової задачі, оцінити критичну для фазових переходів густину 
потужності, розрахувати параметри руйнування під дією лазерного 
випромінювання, розрахувати параметри лазерної різки металів безперервним 
та імпульсно-періодичним випромінюванням,розрахувати оптимальні 
енергетичні, оптичні та газодинамічні параметри лазерного різання 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність застосовувати методи стандартних випробувань щодо визначення 
фізико-механічних властивостей та технологічних показників використовуваних 
матеріалів і готових виробів. Здатність застосовувати сучасні методи для 
розроблення маловідходних, енергозберігаючих та екологічно чистих 
машинобудівних технологій, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей 
та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, 
застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних 
та інших видів ресурсів у машинобудуванні 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, методичні вказівки з практичних занять, 
лабораторних занять та СРС 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Фізичні процеси в лазерних технологіях 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредитів ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики та фізики 

Що буде 
вивчатися 

Фізичні процеси при взаємодії лазерного випромінювання з різними типами 
матеріалів з точки зору його технологічного використання. Детально 
вивчаються спеціальні задачі теорії теплопровідності, плавлення та 
випаровування, моделі лазерного руйнування. Окремо розглядаються процеси 
лазерного різання безперервним та імпульсно-періодичним випромінюванням, 
параметри газолазерного різання, вплив енергетичних, оптичних та 
газодинамічних параметрів на процеси лазерного різання. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна «Фізичні процеси в лазерних технологіях» є базовою для всіх 
технологічних курсів за освітньо-професійною програмою "Лазерна техніка та 
комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів". Без отриманих 
в цьому курсі знань студенту годі сподіватися на власну подальшу фаховість. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Розраховувати та вимірювати параметри технологічних процесів взаємодії 
випромінювання з речовиною; розрахувати температуру металу при дії на нього 
лазерного джерела теплоти в заданій точці та в заданий момент часу, залежно 
від типу теплової задачі, оцінити критичну для фазових переходів густину 
потужності, розрахувати параметри руйнування під дією лазерного 
випромінювання, розрахувати параметри лазерної різки металів безперервним 
та імпульсно-періодичним випромінюванням,розрахувати оптимальні 
енергетичні, оптичні та газодинамічні параметри лазерного різання 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність застосовувати методи стандартних випробувань щодо визначення 
фізико-механічних властивостей та технологічних показників використовуваних 
матеріалів і готових виробів. Здатність застосовувати сучасні методи для 
розроблення маловідходних, енергозберігаючих та екологічно чистих 
машинобудівних технологій, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей 
та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, 
застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних 
та інших видів ресурсів у машинобудуванні 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, методичні вказівки з практичних занять, 
лабораторних занять та СРС 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 8 Ф-Каталогу 
 

Дисципліна Основи наукових досліджень та технічної творчості 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики 

Що буде 
вивчатися 

Методи математичного моделювання та оптимізації процесів та систем з 
використанням теорії планування експерименту та експериментальної 
оптимізації 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Матеріал, що складає курс, має не вузькоспеціальне, але узагальнене значення 
і може бути використаний для кількісного опису не тільки технологічних, але 
об‘єктів та систем у широкому, універсальному сенсі 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Здатність планувати експериментальні дослідження, аналізувати структуру 
об‘єкту досліджень, розраховувати характеристики розподілу випадкових 
величин, перевіряти статистичні гіпотези, проводити попереднє планування 
експерименту, розробляти експериментальні плани, обробляти результати як 
експериментів, так і звичайних спостережень, користуватися методами 
експериментальної оптимізації 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи базові 
методи дослідницької діяльності, включаючи як суто наукові, так і технологічні 
проекти, а також будь-яку діяльність, пов‘язану з кількісною природою речей 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, РСО, 
методичні вказівки з практичних занять та СРС 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Математичні методи наукових досліджень 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики 

Що буде 
вивчатися 

Математичні методи, що використовуються в наукових дослідженнях; методи 
кількісного описання та оптимізації процесів та систем 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Матеріал, що складає курс, має не вузькоспеціальне, але узагальнене значення 
і може бути використаний для кількісного опису не тільки технологічних, але 
об‘єктів та систем у широкому, універсальному сенсі 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Здатність планувати експериментальні дослідження, аналізувати структуру 
об‘єкту досліджень, розраховувати характеристики розподілу випадкових 
величин, перевіряти статистичні гіпотези, проводити попереднє планування 
експерименту, розробляти експериментальні плани, обробляти результати як 
експериментів, так і звичайних спостережень, користуватися методами 
експериментальної оптимізації 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи базові 
методи дослідницької діяльності, включаючи як суто наукові, так і технологічні 
проекти, а також будь-яку діяльність, пов‘язану з кількісною природою речей 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, РСО, 
методичні вказівки з практичних занять та СРС 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Основи проведення експериментальних досліджень 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІІІ 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з математики 

Що буде 
вивчатися 

Об’єкт досліджень, методи його математичного моделювання та оптимізації з 
використанням теорії планування експерименту та експериментальної 
оптимізації 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Матеріал, що складає курс, має не вузькоспеціальне, але узагальнене значення 
і може бути використаний для кількісного опису не тільки технологічних, але 
об‘єктів та систем у широкому, універсальному сенсі 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Здатність планувати експериментальні дослідження, аналізувати структуру 
об‘єкту досліджень, розраховувати характеристики розподілу випадкових 
величин, перевіряти статистичні гіпотези, проводити попереднє планування 
експерименту, розробляти експериментальні плани, обробляти результати як 
експериментів, так і звичайних спостережень, користуватися методами 
експериментальної оптимізації 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи базові 
методи дослідницької діяльності, включаючи як суто наукові, так і технологічні 
проекти, а також будь-яку діяльність, пов‘язану з кількісною природою речей 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, РСО, 
методичні вказівки з практичних занять та СРС 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліни четвертого року підготовки 
Освітній компонент 9 Ф-Каталогу 

 
Дисципліна Проектування оптико-механічних вузлів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІV 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як «Технологія конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство», 
«Інженерна та комп'ютерна графіка», «Інформатика», «Метрологія, 
стандартизація і сертифікація», «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і 
машин», «Деталі машин», «Електротехніка і електроніка», «Механіка рідини і 
газу», «Механіка матеріалів і конструкцій» 

Що буде 
вивчатися 

Визначення основних параметрів конструкторської підготовки та виготовлення 
оптичних деталей та оптико-механічних вузлів, а саме, проведення 
попереднього розрахунку та проектування оптико-механічних вузлів; розрахунку 
та конструювання оптичних деталей, що застосовуються у вузлах лазерного 
технологічного обладнання; визначення показників якості оптичного матеріалу 
для виготовлення заготовок оптичних деталей; визначення вимог до 
виготовлення деталі та вимог до оптичних параметрів деталі в залежності від їх 
призначення та умов експлуатації; визначення оптимального рішення щодо 
методу закріплення оптичної деталі у проектованому вузлі оптичної системи; 
розрахунок та конструювання елементів закріплення оптичних деталей; 
проектування вузлів юстирування оптичних деталей; виготовлення робочих 
креслеників оптичних деталей та складальних креслеників оптико-механічних 
вузлів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Під час вивчення дисципліни студенти набувають практичні навички з 
конструкторської підготовки. Навчаються проектувати оптичні та механічні 
деталі вузлів лазерних технологічних комплексів. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів практичних 
навичок з визначення основних параметрів конструкторської підготовки та 
виготовлення оптичних та механічних деталей та вузлів оптичної системи; 
попереднього розрахунку та проектування оптико-механічних вузлів; розрахунку 
та конструювання оптичних деталей та вузлів лазерного технологічного 
обладнання; визначення показників якості оптичного матеріалу для 
виготовлення заготовок оптичних деталей; визначення вимог до виготовлення 
деталі та вимог до оптичних параметрів деталі в залежності від їх призначення 
та умов експлуатації; визначення оптимального рішення щодо методу 
закріплення оптичної деталі у проектованому вузлі оптичної системи; 
розрахунку та конструювання елементів закріплення оптичних деталей; 
проектування вузлів юстирування оптичних деталей; виготовлення робочих 
креслеників оптичних деталей та складальних креслеників оптико-механічних 
вузлів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання будуть у нагоді при проектуванні, розрахунку та розробці 
багатьох механічних вузлів будь-якого призначення. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Конструювання вузлів верстатного та 
технологічного обладнання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІV 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як «Технологія конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство», 
«Інженерна та комп'ютерна графіка», «Інформатика», «Метрологія, 
стандартизація і сертифікація», «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і 
машин», «Деталі машин», «Електротехніка і електроніка», «Механіка рідини і 
газу», «Механіка матеріалів і конструкцій» 

Що буде 
вивчатися 

Визначення основних параметрів конструкторської підготовки та виготовлення 
механічних вузлів, а саме, проведення розрахунку та проектування механічних 
вузлів обладнання та устаткування; розрахунку та конструювання окремих 
деталей, що застосовуються у верстатах, зокрема, лазерному технологічному 
обладнанні; визначення показників якості обробки деталей; визначення вимог 
до виготовлення деталі та вимог в залежності від їх призначення та умов 
експлуатації; визначення оптимального конструкційного рішення проектованого 
вузла; проектування приводних систем вузлів; виготовлення робочих 
креслеників деталей механізмів та складальних креслеників механічних вузлів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Під час вивчення дисципліни студенти набувають практичні навички з 
конструкторської підготовки. Навчаються проектувати механічні деталі вузлів, 
зокрема, лазерних технологічних комплексів. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів практичних 
навичок з визначення основних параметрів конструкторської підготовки та 
виготовлення деталей механічних вузлів; розрахунку та проектування 
механічних вузлів; розрахунку та конструювання деталей та вузлів 
технологічного обладнання, зокрема, лазерного устаткування; визначення 
показників якості виготовлення деталей механічних вузлів; визначення вимог до 
виготовлення деталі в залежності від їх призначення та умов експлуатації; 
визначення оптимального рішення щодо конструкційного рішення 
проектованого вузла; розрахунку та конструювання елементів деталей; 
проектування приводних систем вузлів; виготовлення робочих креслеників 
окремих деталей та складальних креслеників механічних вузлів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання будуть у нагоді при проектуванні, розрахунку та розробці 
багатьох механічних вузлів будь-якого призначення. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Розрахунок та проектування електромеханічного 
приводу верстатів для фізико-технічної обробки 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІV 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як «Технологія конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство», 
«Інженерна та комп'ютерна графіка», «Інформатика», «Метрологія, 
стандартизація і сертифікація», «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і 
машин», «Деталі машин», «Електротехніка і електроніка», «Механіка рідини і 
газу», «Механіка матеріалів і конструкцій» 

Що буде 
вивчатися 

Визначення основних параметрів конструкторської підготовки та виготовлення 
вузлів та електромеханічних приводів верстатів для фізико-технічної обробки 
матеріалів, а саме, проведення розрахунку та проектування механічних вузлів 
та електромеханічних приводів верстатів; розрахунку та конструювання 
окремих деталей електромеханічних приводів, що застосовуються у верстатах, 
зокрема, високоточних систем переміщення та позиціонування робочих органів 
машин та верстатів на базі гвинтових, рейкових та зубчасто-пасових 
механізмах; визначення показників якості обробки деталей та 
електромеханічних приводів; визначення вимог до виготовлення деталі та 
вимог в залежності від їх призначення та умов експлуатації; визначення 
оптимального конструкційного рішення застосованого електромеханічного 
приводу; виготовлення робочих креслеників деталей приводних механізмів та 
складальних креслеників електромеханічних приводів верстатів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Під час вивчення дисципліни студенти набувають практичні навички з 
конструкторської підготовки. Навчаються проектувати деталі та вузлів 
електромеханічних приводів верстатів, зокрема, лазерних технологічних 
комплексів. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів практичних 
навичок з визначення основних параметрів конструкторської підготовки та 
виготовлення деталей та вузлів електромеханічних приводів верстатів для 
фізико-технічної обробки матеріалів; розрахунку та конструювання деталей та 
вузлів електромеханічних приводів, зокрема, лазерного устаткування; 
визначення показників якості виготовлення деталей електромеханічних 
приводів; визначення вимог до виготовлення деталі в залежності від їх 
призначення та умов експлуатації; визначення оптимального рішення щодо 
конструкційного рішення електромеханічного приводу; розрахунку та 
конструювання елементів окремих деталей; виготовлення робочих креслеників 
окремих деталей та складальних креслеників електромеханічних приводів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання будуть у нагоді при проектуванні, розрахунку та розробці деталей 
та вузлів електромеханічних приводів будь-якого призначення. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 10 Ф-Каталогу 
 

Дисципліна Математичне моделювання об'єктів та систем 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІV 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Студент повинен мати базові знання з фізики, хімії, математики, 
матеріалознавства, технології конструкційних матеріалів, фізики взаємодії 
концентрованих потоків енергії з речовиною, основ теплопередачі 

Що буде 
вивчатися 

Основні підходи до моделювання технологічних процесів взагалі, та конкретно 
процесів лазерної обробки матеріалів. Засоби автоматизації розробки 
технологічних процесів  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Знання, отримані студентами з основ наукової та дослідницької діяльності, 
інформатики та сучасних інформаційних технологій, методів моделювання, 
використання графічних систем обробки даних, мультимедійної техніки та 
роботи з інтернет-ресурсами дозволять студентам вільно оперувати законами, 
методами та правилами управління інформацією; використовувати основи 
програмування для розв’язання інженерних задач, проведення наукових і 
прикладних досліджень та обробки отриманих результатів, а також вправно 
використовувати можливості прикладного програмного забезпечення 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після вивчення дисципліни, студент зможе з легкістю проводити моделювання 
технічних об’єктів і технологічних процесів з використанням стандартних пакетів 
і засобів автоматизації інженерних розрахунків, проводити експерименти за 
заданими методиками з обробкою й аналізом результатів 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Студенти зможуть  використовувати сучасні програмні продукти для 
проведення математичного моделювання процесів лазерної технологічної 
обробки,  вибирати оптимальну розрахункову сітку та конфігурацію 
розрахункової області, аналізувати дані отримані в результаті чисельного 
моделювання та ефективно їх представляти для подальшого аналізу та 
оптимізації, вибирати оптимальний набору рівнянь для проведення 
математичного моделювання 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс  

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  



 

30 

Дисципліна Моделювання лазерних технологічних процесів та 
елементів лазерного технологічного устаткування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІV 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Студент повинен мати базові знання з фізики, математики, програмування, 
матеріалознавства, лазерної техніки та технології  

Що буде 
вивчатися 

Методи, які застосовуються при моделюванні та дослідженні  лазерних 
технологічних процесів (ЛТП), в тому числі: 

 розмірної та поверхневої обробки (в т.ч. обробки з використанням 
надкоротких лазерних імпульсів);  

 швидкого виготовлення (Rapid Prototyping) по схемам селективного 
лазерного плавлення (selective laser melting  - SLM) та направленого 
лазерного плавлення (direct laser melting - DLM);  

 гібридних (тобто з одночасним застосуванням зі сфокусованим 
лазерним випромінюванням додаткових джерел енергії); 

 вузлів лазерного технологічного устаткування  
з використанням різноманітних чисельних методів та наукових розрахункових 
пакетів 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Розробка нових технологічних процесів та вузлів лазерного технологічного 
устаткування не можливе без їх ретельного попереднього дослідження за 
допомогою різноманітних методів (експериментальних та розрахункових). 
Враховуючи на те, що ЛТП використовуються в більшості галузей 
промисловості, при чому, сфокусоване лазерне випромінювання (як інструмент) 
застосовується для виготовлення найвідповідальніших деталей різноманітних 
виробів, попереднє, ретельне моделювання технології дозволяє: визначити 
головні технологічні чинники, які впливають на якість та продуктивність 
операції, що буде виконується; досліджувати поводження (у часі) виготовлених 
(за допомогою ЛТП) деталей під дією різноманітних навантажень; і, 
найголовніше, проводити науково обґрунтоване проектування ЛТП та  вузлів 
лазерного технологічного устаткування. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті навчання, майбутній фахівець навчиться використовувати 
різноманітні методи моделювання ЛТП та моделювання вузлів лазерного 
технологічного устаткування та набуває: 
знань  процесів, які протікають в зоні дії сфокусованого лазерного 
випромінювання та особливостей моделювання ЛТП (в залежності від 
густини потужності сфокусованого лазерного випромінювання та часу його 
дії);  
уміння проводити науково обґрунтовану розробку ЛТП та елементів 
лазерного технологічного устаткування 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання та уміння досліджувати ЛТП дозволяють проводити розробку 
будь-яких ЛТП та найвідповідальніших вузлів лазерного технологічного 
устаткування 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, конспект лекцій, презентації, 
методичні вказівки до проведення занять 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Методи дослідження лазерних технологічних 
процесів та елементів лазерного технологічного 

устаткування 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІV 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Студент повинен мати базові знання з фізики, математики, програмування, 
матеріалознавства, лазерної техніки та технології 

Що буде 
вивчатися 

Вплив окремих технологічних акторів на результат лазерної обробки 
матеріалів. Опис даних явищ та їх прогнозування за допомогою чисельних та 
натурних експериментів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

В майбутній професійній діяльності знання, отримані студентами дозволять 
їм вільно оперувати законами, методами та правилами управління 
інформацією; використовувати основи програмування для розв’язання 
інженерних задач, проведення наукових і прикладних досліджень та обробки 
отриманих результатів, а також вправно використовувати можливості 
прикладного програмного забезпечення для виготовлення 
найвідповідальніших деталей різноманітних виробів. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Застосуванню знань та навичок з галузі методів дослідження лазерних 
технологічних процесів та елементів лазерного технологічного устаткування 
для вирішення технічних задач, проводити моделювання технічних об’єктів і 
технологічних процесів з використанням стандартних пакетів і засобів 
автоматизації інженерних розрахунків, проводити експерименти за заданими 
методиками з обробкою й аналізом результатів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання та уміння досліджувати ЛТП дозволяють проводити розробку 
будь-яких ЛТП та найвідповідальніших вузлів лазерного технологічного 
устаткування. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 11 Ф-Каталогу 
 

Дисципліна Оптимізація технологічних об'єктів та систем 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІV 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з фізики, математики, програмування, матеріалознавства, 
лазерної техніки та технології  

Що буде 
вивчатися 

Дисципліна є логічним продовженням «Математичне моделювання об'єктів та 
систем» і під час навчання будуть вивчатися методи, які застосовуються пошуку 
оптимальних значень:  

 глобальних; 

 в просторі з обмеженнями; 

функцій з однією та багатьма змінними з використанням різноманітних 
чисельних методів та наукових розрахункових пакетів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Оптимальні режими обробки, оптимальні варіанти конструкції виробів 
гарантують отримання виробів з максимальною якістю або отримання 
максимально можливого прибутку (або якогось компромісного рішення). 
Вказане вище дозволяє створювати конкуренто спроможну продукцію та 
отримувати певний прибуток при її реалізації. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після вивчення дисципліни, студент зможе з легкістю проводити пошук 
оптимальних значень технічних об’єктів і технологічних процесів з 
використанням стандартних пакетів і засобів автоматизації інженерних 
розрахунків, проводити експерименти за заданими методиками з обробкою й 
аналізом результатів 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Студенти зможуть використовувати сучасні програмні продукти для пошуку 
оптимальних режимів процесів лазерної технологічної обробки, вибирати 
оптимальну розрахункову сітку та конфігурацію розрахункової області, 
аналізувати дані отримані в результаті чисельного моделювання та ефективно 
їх представляти для подальшого аналізу та оптимізації, вибирати оптимальний 
набору рівнянь для проведення математичного моделювання 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Оптимізація лазерних технологічних процесів та 
елементів лазерного технологічного устаткування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІV 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з фізики, математики, програмування, матеріалознавства, 
лазерної техніки та технології  

Що буде 
вивчатися 

Дисципліна є логічним продовженням МОДЕЛЮВАННЯ ЛАЗЕРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЛАЗЕРНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
УСТАТКУВАННЯ і під час навчання  будуть вивчатися методи, які 
застосовуються: 

 при пошуку оптимальних режимів лазерних технологічних процесів (ЛТП); 

 оптимальних варіантів вузлів лазерного технологічного устаткування (ЛТУ), 
з використанням різноманітних чисельних методів та наукових розрахункових 
пакетів 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Оптимізація ЛТП та оптимізація конструкцій вузлів ЛТУ дозволяє: знаходити 
оптимальні режими обробки та варіанти конструкцій ЛТУ в максимально 
стислий термін та мінімальними витратами; реалізувати розроблені 
технологічні процеси з максимальною продуктивністю та якістю. Вказане вище 
дозволяє створювати конкуренто спроможну продукцію та отримувати певний 
прибуток при її реалізації. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті навчання, майбутній фахівець навчиться використовувати 
різноманітні методи пошуку оптимальних  режимів ЛТП та оптимальних 
варіантів вузлів ЛТУ та набуває знання та уміння проводити науково 
обґрунтовану розробку ЛТП та елементів ЛТУ. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання та уміння досліджувати ЛТП дозволяють проводити розробку 
будь-яких ЛТП та найвідповідальніших вузлів лазерного технологічного 
устаткування в мінімально стислий термін та з максимальною якістю. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Визначення найкращих режимів лазерних 
технологічних процесів та елементів лазерного 

технологічного устаткування 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс ІV 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 
Вимоги до 
початку 
вивчення 

Базові знання з фізики, математики, програмування, матеріалознавства, 
лазерної техніки та технології 

Що буде 
вивчатися 

Дисципліна є логічним продовженням «МОДЕЛЮВАННЯ ЛАЗЕРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЛАЗЕРНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
УСТАТКУВАННЯ» і під час навчання  будуть вивчатися методи, які 
застосовуються для пошуку в просторі проектування найкращих варіантів 
конструкцій елементів лазерного технологічного устаткування, найкращих 
режимів обробки.  Для пошуку оптимальних варіантів будуть використовуватись 
різноманітні чисельні методи та наукові розрахункові пакети. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Визначення найкращих режимів лазерних технологічних процесів та елементів 
лазерного технологічного устаткування дозволяють з мінімальними витратами 
коштів та часу знаходити науково обґрунтовані рішення. Вказане дозволяє 
реалізовувати  розроблені технологічні процеси з максимальною 
продуктивністю та якістю. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті навчання, майбутній фахівець навчиться використовувати 
різноманітні методи пошуку оптимальних  режимів технологічних процесів та 
оптимальних варіантів вузлів лазерного технологічного устаткування. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання та уміння досліджувати ЛТП дозволяють проводити розробку 
будь-яких ЛТП та найвідповідальніших вузлів лазерного технологічного 
устаткування в мінімально стислий термін та з максимальною якістю. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
 


