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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) компетенцій за спеціальністю. Обсяг 
вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25 % від загальної 
кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти. 

Тимчасове положення про порядок реалізації студентами Механіко-
машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір 
навчальних дисциплін затверджено Вченою радою ММІ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (протокол №7 від 24.02.2020 р.) і введено в дію розпорядженням 
директора ММІ №20/20 від 24.02.2020 р. 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для 
обрання студентами другого (магістерського) рівня ВО згідно навчального 
плану на поточний та наступний навчальний рік. 

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін 

можна ознайомитися в Положенні про порядок реалізації права на вільний 

вибір дисциплін. 

1. Кількість і обсяг (у кредитах ЄКТС) навчальних дисциплін, які може 

обрати студент (вибіркових дисциплін) визначається навчальним планом. У 

навчальному плані зазначається також семестр, у якому викладається 

вибіркова дисципліна, форма семестрового контролю, види та обсяги 

навчальних занять. 

2. Безпосередній вибір студентами дисциплін здійснюється шляхом 

анкетування. Кожний студент заповнює анкету, в якій зазначає дисципліни, що 

він бажає вивчати в наступному навчальному році (з урахуванням визначених у 

навчальному плані кількості дисциплін, їх обсягу у кредитах ЄКТС та семестру 

вивчення). 

3. У разі неможливості формування навчальних груп нормативної 

чисельності для вивчення певної вибіркової дисципліни, студентам надається 

можливість здійснити повторний вибір, приєднавшись до вже сформованих 

навчальних груп. Кафедра, яка забезпечує викладання такої вибіркової 

дисципліни, може надати можливість вивчати обрану дисципліну за допомогою 

індивідуальних консультацій, з використанням змішаної форми навчання тощо. 

4. Студент не може двічі обрати одну й ту ж саму навчальну дисципліну. 

5. Якщо студент із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно, або 

виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається в деканат із 

заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши відповідні 

документи. Студент, який знехтував своїм правом вибору, буде записаний на 

вивчення тих дисциплін, які завідувач випускової кафедри вважатиме 

потрібними для оптимізації навчальних груп і потоків. 

6. Обрані студентом навчальні дисципліни зазначаються у його 

індивідуальному навчальному плані. 
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Дисципліни першого року підготовки 
Освітній компонент 1 Ф-Каталогу 

Автоматизоване забезпечення підготовки виробництва 
 

Дисципліна Системи керування життєвим циклом виробу 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 5 кредитів 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. Навчальна дисципліна є логічним продовженням та доповненням 
навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки «Лазерна розмірна 
обробка 1, Лазерна розмірна обробка 2 (курсовий проект), Лазерне 
технологічне обладнання 1 та Процеси поверхневої лазерної обробки. 
Наявність зворотного зв’язку між цими дисциплінами дозволяє студенту 
закріплювати свої знання шляхом вирішення подібних технологічних та 
конструкторських задач. 

Що буде 
вивчатися 

Вузли та компоненти лазерного технологічного обладнання для реалізації 
технологічних процесів лазерної обробки, розроблені з метою оптимізації 
продуктивності та якості технологічних процесів лазерної обробки, 
забезпечення повторюваності результатів технологічних процесів та 
ефективної імплементації в існуючі технологічні комплекси. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Супровід виробу впродовж його життєвого циклу – від ідеї до утилізації – є 
важливою складовою в системах управління якістю, які все частіше 
впроваджуються на підприємствах. Вміння та навички, отримані під час 
вивчення дисципліни значно підвищать конкурентну здатність слухача на ринку 
праці. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Ефективно використовувати системи автоматизованого проектування;  вільно 
орієнтуватись в пулі виробників компонентів та вузлів ЛТО; використовувати 
сучасні методи проектування вузлів та компонентів ЛТО; працювати з 
електронними каталогами компонентів та вузлів ЛТО. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Використовувати сучасні програмні продукти для проведення математичниого 
моделювання процесів лазерної технологічної обробки; вибирати оптимальної 
розрахункової сітки та конфігурації твердотільної моделі; аналізувати дані  
отримані в результаті чисельного моделювання та їх ефективне представлення 
для подальшого аналізу та оптимізації; проводити математичне моделювання 
та проектування створення лазерного технологічного обладнання; вільно 
створювати необхідну конфігурацію лазерного технологічного обладнання. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт. Навчальна програма дисципліни, 
робоча програма кредитного модуля, рейтингова система оцінювання, 
навчально-методичні матеріали (посібники, переліки тем рефератів тощо), 
стандарти. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Генеративний дизайн в автоматизованому 
проектуванні 

Рівень ВО Другий (магістерский) 
Курс І 
Обсяг 5 кредитів 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. 

Що буде 
вивчатися 

Проектування вузлів та компонентів лазерного технологічного обладнання для 
реалізації технологічних процесів лазерної обробки з метою оптимізації 
продуктивності та якості технологічних процесів лазерної обробки, 
забезпечення повторюваності результатів технологічних процесів та 
ефективної імплементації в існуючі технологічні комплекси. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Генеративний дизайн поверхонь із складною кривизною та оптимізація 
конструкції та конфігурації вузлів та компонентів все частіше впроваджуються 
на підприємствах. Вміння та навички, отримані під час вивчення дисципліни 
значно підвищать конкурентну здатність слухача на ринку праці 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Вибір оптимального набору рівнянь для проведення математичного 
моделювання та проектування продукту; використання сучасних підходів до 
створення лазерного технологічного обладнання; оптимізація конструкції 
лазерного технологічного обладнання. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Ефективно використовувати сучасні методи проектування вузлів та компонентів 
ЛТО; працювати з електронними каталогами компонентів та вузлів ЛТО; 
оптимізовувати конструкції відповідно до вимог міцності, складання та інш.; 
Вибирати оптимальні розрахункової сітки та конфігурації твердотільної моделі 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт. Навчальна програма дисципліни, 
робоча програма кредитного модуля, рейтингова 
система оцінювання, навчально-методичні матеріали (посібники, переліки тем 
рефератів тощо), стандарти. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Автоматизація проектування з використанням 
спеціалізованого програмного забезпечення 

Рівень ВО Другий (магістерский) 
Курс І 
Обсяг 5 кредитів 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. 

Що буде 
вивчатися 

Проектування вузлів та компонентів лазерного технологічного обладнання з 
використанням комерційного пакету Autodesk Fusion 360 для реалізації 
технологічних процесів лазерної обробки з метою оптимізації продуктивності та 
якості технологічних процесів лазерної обробки, забезпечення повторюваності 
результатів технологічних процесів та ефективної імплементації в існуючі 
технологічні комплекси. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Автоматизоване проектування з використанням програмного забезпечення 
Autodesk Fusion 360 та оптимізація конструкції та конфігурації вузлів та 
компонентів все частіше впроваджуються на підприємствах. Вміння та навички, 
отримані під час вивчення дисципліни значно підвищать конкурентну здатність 
слухача на ринку праці. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Вибір оптимального набору операцій для параметричного проектування 
продукту; використання сучасних підходів до створення лазерного 
технологічного обладнання; оптимізація конструкції лазерного технологічного 
обладнання. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Ефективно використовувати сучасні методи проектування вузлів та компонентів 
ЛТО; працювати з електронними каталогами компонентів та вузлів ЛТО; 
оптимізовувати конструкції відповідно до вимог міцності, складання тощо. 
Вибирати оптимальні розрахункової сітки та конфігурації твердотільної моделі. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 
Методичні вказівки до лабораторних робіт. Навчальна програма дисципліни, 
робоча програма кредитного модуля, рейтингова система оцінювання, 
навчально-методичні матеріали (посібники, переліки тем рефератів тощо), 
стандарти. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Освітній компонент 2 Ф-Каталогу 
Засоби формування та перетворення високоенергетичного 

інструменту 
 

Дисципліна Оптичні системи лазерного технологічного 
обладнання 

Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
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. 

Що буде 
вивчатися 

Метою вивчення є систематизований підхід до оволодіння теоретичними 
знаннями у галузі лазерної оптики, ознайомлення з існуючими на даний момент 
схемами оптичних систем лазерного технологічного устаткування та придбання 
конкретних практичних навичок для проведення самостійного проектування, 
розрахунків та конструювання оптичних систем лазерного технологічного 
обладнання. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Загальні положення та явища геометричної оптики, електромагнітної теорії 
світла та квантової оптики; загальна структуру оптичних систем та підсистем 
лазерного технологічного обладнання; оптичні матеріали, які використовуються 
в лазерних оптичних системах, для виготовлення оптичних деталей; 
конструктивні особливості систем технологічного обладнання – саме такі 
питання розглянуто у даній дисципліні. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Студенти навчаються застосуванню загальних положень геометричної оптики, 
електромагнітної теорії світла та квантової оптики в існуючих оптичних деталях 
та оптичних системах лазерного обладнання та отримують знання для 
реального проектування конкретних оптичних систем та підсистем в 
конструкціях лазерного технологічного устаткування. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Студенти мають опанувати систему умінь вирішувати типові задачі діяльності 
під  час здійснення певних виробничих функцій: 
Знання (у дужках вказано шифр блоку змістових модулів): 
1. Аналіз та розрахунок перетворення лазерного променя у параксіальній 
оптиці (ПП.02.15.01). 
2. Розрахунок поширення лазерного пучка з урахуванням властивостей 
проміння та оптичних матеріалів (ПП.02.15.03). 
3. Аналіз та розрахунок транспортування, перетворення, концентрування 
лазерного випромінювання за допомогою визначених методик (шифр уміння 
1.07.01). 
4. Аналіз, розрахунок та синтез оптичних систем лазерних технологічних 
комплексів за допомогою визначених методик (шифр 1.07.02). 
Уміння (у дужках вказано шифр змістового модуля): 
1. Виконання розрахунків елементів оптичних деталей за законами 

геометричної оптики (шифр 4.02.01). 
2. Визначення результатів перетворення світлових хвиль на елементах 

оптичних деталей за законами електромагнітної теорії світла (шифр 4.02.02). 
3. Визначення перетворення світла на окремих елементах оптичних деталей 

за законами квантової оптики (шифр 4.02.03). 
4. Виконання розрахунків основних параметрів оптичних деталей оптичних 

систем за законами геометричної оптики (шифр 4.02.04). 
5. Визначення перетворення світлових хвиль на оптичних деталях за 

законами електромагнітної теорії світла (шифр 4.02.05). 
6. Визначення перетворення світла на оптичних деталях за законами 

квантової оптики (шифр 4.02.06). 
7. Визначення оптичних, фізико-термічних, фізико-хімічних та механічних 
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властивостей оптичних матеріалів за визначеними методиками (шифр 
4.03.01). 

8. Обгрунтовування вибору оптичних матеріалів для виготовлення оптичних 
деталей лазерів за визначеними властивостями (шифр 4.03.02). 

9. Визначення підсистеми оптичних систем лазерного технологічного 
обладнання за призначенням та параметрами лазерного випромінювання на 
вході та на виході (шифр 4.04.01). 

10. Визначення складових елементів підсистем оптичних систем лазерного 
технологічного обладнання за призначенням та параметрами (шифр 4.04.02). 

Інформаційне 
забезпечення 

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

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 

 
 
 

Дисципліна Оптика лазерних систем 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
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. 

Що буде 
вивчатися 

Метою вивчення є систематизований підхід до оволодіння теоретичними 
знаннями у галузі оптики для вивчення можливостей формування лазерного 
джерела для реалізацій різноманітних лазерних технологій, ознайомлення з 
існуючими на даний момент схемами оптичних лазерних систем для 
проведення самостійного проектування, розрахунків лазерного технологічного 
інструменту. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Загальні явища та закономірності геометричної оптики, електромагнітної теорії 
світла та квантової оптики, що впливають на формування лазерного променя як 
інструменту; загальна структуру оптичних систем та підсистем лазерного 
технологічного обладнання, оптичні матеріали, які використовуються в 
лазерних оптичних системах, для створення такого інструменту; технологічні 
можливості формування лазерного джерела оптичними системами лазерного 
технологічного обладнання – саме такі питання розглянуто у даній дисципліні. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Студенти навчаються застосуванню загальних положень геометричної оптики, 
електромагнітної теорії світла та квантової оптики для створення лазерного 
джерела потрібної концентрації за допомогою лазерного обладнання та 
отримують знання для реального проектування конкретних технологічних 
операцій за допомогою оптичних систем та конструкцій лазерного устаткування. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Студенти мають опанувати систему умінь вирішувати типові задачі діяльності 
під час здійснення певних виробничих функцій: 
Знання (у дужках вказано шифр блоку змістових модулів): 
1. Аналіз та розрахунок поширення та перетворення лазерного променя з урахуванням 
властивостей проміння та оптичних матеріалів (ПП.02.15.03). 
2. Аналіз, розрахунок та синтез оптичних систем лазерних технологічних комплексів для 
створення лазерних джерел за допомогою визначених методик (шифр 1.07.02). 
3. Розрахунок пристрої для керування параметрами пучка лазерного випромінювання за 
принципами фізики лазерів та на базі відомих аналогічних рішень (шифр 1.09.01); 
4. Розрахунок пристрої для контролю параметрів пучка лазерного випромінювання за 
законами фізики та на базі відомих аналогічних рішень (шифр 1.09.02); 
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5. Розрахунок оптичних пристрої для транспортування, перетворення та концентрації 
енергії пучка лазерного випромінювання  за законами фізики та на базі відомих 
аналогічних рішень (шифр 1.09.03); 

Уміння (у дужках вказано шифр змістового модуля): 
1. Визначення результатів перетворення світлових хвиль на елементах оптичних 
деталей за законами геометричної оптики для формування лазерного джерела (шифр 
4.02.01).  
2. Визначення результатів перетворення світлових хвиль на елементах оптичних 
деталей за законами електромагнітної теорії світла для формування лазерного джерела 
(шифр 4.02.02). 
3. Визначення перетворення світла на окремих елементах оптичних деталей за 
законами квантової оптики для формування лазерного джерела (шифр 4.02.03). 
4. Виконання розрахунків основних параметрів оптичних деталей оптичних систем за 
законами геометричної оптики, електромагнітної теорії світла та квантової оптики для 
формування лазерного джерела (шифр 4.02.04-4.02.06). 
5. Визначення оптичних, фізико-термічних, фізико-хімічних та механічних властивостей 
оптичних матеріалів та обгрунтовування вибору оптичних матеріалів для виготовлення 
оптичних деталей лазерів для створення лазерного джерела (шифр 4.03.01-4.03.02). 
6. Визначення підсистеми оптичних систем лазерного технологічного обладнання за 
призначенням та параметрами лазерного випромінювання для формування лазерного 
джерела (шифр 4.04.01). 
7. Визначення складових елементів підсистем оптичних систем лазерного 
технологічного обладнання за призначенням та параметрами для формування лазерного 
джерела (шифр 4.04.02).  

8. Визначення принципів функціонування, розрахунків та основних характеристик 
лазерних систем сканування випромінювання за заданими параметрами просторового 
переміщення променя (шифр 4.05.01). 

Інформаційне 
забезпечення 

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

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Оптика лазерних нетехнологічних систем 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
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. 

Що буде 
вивчатися 

Вивчення конструкцій оптичних систем лазерного устаткування, що не 
відносяться до технологічного обладнання – медичних, вимірювальних, 
дослідницьких, військових лазерних систем тощо. Вивчаються елементи 
оптичних систем, визначаються функціональні можливості, взаємодія окремих 
вузлів. Розглядаються властивості лазерного проміння з різною довжиною 
хвилі, їх взаємодія з різноманітними матеріалами. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Для розуміння: 
- можливостей застосування лазерного проміння для різноманітних цілей, які не 
стосуються обробки металів високоенергетичним промінням; 
- аналізу складу оптичної системи приладу та визначення функціонування 
окремих елементів та вузлів; 
- правил ефективної експлуатації з використанням усіх можливостей; 
- діагностики характеристик та причин виходу з ладу окремих елементів та 
вузлів; 
- методів усунення пошкоджень, відновлення працездатності та заходів щодо 
проведення ремонту. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Визначати доцільність застосування лазерного проміння з відповідними 
оптичними характеристиками для вирішення конкретної задачі. Розуміти будову 
та принципи дії приладів у яких застосовується лазерне проміння малої 
потужності. Здійснювати правильну експлуатацію устаткування. Аналізувати 
причини порушення функціонування приладу. Методи усунення пошкоджень та 
проведення ремонту. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Аналіз та розрахунок поширення та перетворення лазерного променя з урахуванням 
властивостей проміння та оптичних матеріалів. Розрахунок пристроїв для керування 
параметрами пучка лазерного проміння за принципами фізики лазерів та на базі відомих 
аналогічних рішень. Розрахунок пристроїв для контролю параметрів пучка лазерного 
проміння за законами фізики та на базі відомих аналогічних рішень. Розрахунок 
оптичних пристроїв для транспортування, перетворення та концентрації енергії пучка 
лазерного проміння. Визначення результатів перетворення світлових хвиль на 
елементах оптичних деталей за законами геометричної оптики для формування 
лазерного джерела. Визначення результатів перетворення світлових хвиль на 
елементах оптичних деталей за законами електромагнітної теорії світла для 
формування лазерного джерела. Виконання розрахунків основних параметрів оптичних 
деталей оптичних систем за законами геометричної оптики, електромагнітної теорії 
світла та квантової оптики для формування лазерного джерела. Визначення оптичних, 
фізико-термічних, фізико-хімічних та механічних властивостей оптичних матеріалів та 
обґрунтовування вибору оптичних матеріалів для виготовлення оптичних деталей. 
Визначення підсистем оптичних систем лазерного устаткування за призначенням та 
параметрами лазерного проміння. Визначення принципів функціонування, розрахунків та 
основних характеристик лазерних систем сканування випромінювання за заданими 
параметрами просторового переміщення променя. 

Інформаційне 
забезпечення 

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

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Освітній компонент 3 Ф-Каталогу 
Технічне та технологічне забезпечення процесу лазерної обробки 

 
Дисципліна Спеціальні елементи та оснащення лазерних 

технологічних комплексів 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 6,5 кредитів 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, технологія лазерної розмірної обробки, лазерна поверхнева 
обробка, оптимізація технологічних об'єктів та систем.  
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: інтелектуальна власність та патентознавство, процеси лазерної 
поверхневої обробки, лазерна розмірна обробка, лазерне технологічне 
обладнання, проектування випромінювачів технологічних лазерів, 
конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання. 

Що буде 
вивчатися 

Методи да засоби вдосконалення складових лазерної техніки (лазера, 
контрольно-вимірювальної апаратури), елементів оптичної перетворювальної 
та наглядової системи, засобів активного контролю для візуалізації ходу 
обробки та керування останньою, технологічного оснащення операції 
(установочні, базуючи та затискні елементи, засоби забезпечення ефективного 
діяння лазерного променя на матеріал оброблювальної заготовки, елементи 
автоматизації процесу обробки для досягнення визначених кількісних, якісних 
та економічних результатів обробки або надання заготовці нових, унікальних 
властивостей в разі використання універсального лазерного технологічного 
обладнання або його модернізації з метою більш тісного пристосування їх до 
вимог технологічної схеми операції, в якій вони застосовуються. При 
використанні спеціального лазерного технологічного обладнання для його 
використання в операціях іншого виду можливе застосування надбаних знань 
для видозмінення режимів його роботи з використанням в операціях іншого 
типу. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Лазерний промінь вважається «універсальним» інструментом для виконання 
різноманітних операцій не тільки метало обробки та складання виробів, а також 
в медицині, біології тощо. Це так, але він такі властивості набуває за допомогою 
технолога, який надає променю відповідну форму, розміри енергетичні 
характеристики, тобто з променя – заготовки – який формується в резонаторі 
лазера, необхідно виконати те, що виконується в інструментальних цехах при 
виготовлені металорізального інструменту, такого, як свердло, різець, фреза. 
протяжка та інші. Головною відмінністю процедури формування із заготовок 
(променя або шматка металу) є оперативність та різноманітність можливих 
призначень інструменту із променя, тобто в першому випадку. В якості 
перетворюючої процедури застосовують оптичні способи впливу на 
направлений променистий потік енергії для формування фізичних меж 
інструменту та різноманітні види змінення часового режиму її подачі в зону 
обробки. Крім того, за рахунок послідовного або паралельного теплового 
впливу на останню в межах того ж інструменту можливо змінення результатів 
обробки, особливо розмірних і якісних у напрямку мініатюризації формуємих 
елементів. Такі шляхи взаємодії технолога, лазера та заготовки не є 
тривіальними, найчастіше це потребує зробити винахідницький крок (ця дія є 
головною у патентознавстві Великої Британії при наданні твору заявника ознаки 
патенту), що надає додаткової цікавості процесу технологічної підготовки 
операції лазерної обробки. Студенти, що приймали участь в освоєнні даної 
дисципліни за останні 22 (1998 – 2019) роки, отримали 113 Патентів України за 
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результатами їх практичної роботи, виконання випускних робіт. 
Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після засвоєння дисципліни у студента повинен створитися наступний комплекс 
початкових знань для реалізації можливостей лазерної обробки: 
- знати склад технологічної системи, що обробляє, (ТОС) для реалізації 

операції лазерної обробки,  яка проектується; 
- знати перелік вад, якими можуть володіти складові елементи ТОС та 

впливати на результати обробки, включаючи технологічний лазер; 
- знати шляхи вдосконалення ТОС на організаційному рівні, оптимізацією 

схем функціювання складових елементів ТОС та їх конструкцій; 
- знати призначення та можливості складових елементів та пристроїв ТОС; 
- знати принципи керування лазерним променем усередині та зовні 

резонатора; 
- знати схеми виміру інтегральних та розподілених параметрів лазерного 

променю; 
- знати проблеми лазерної обробки; 
- знати необхідність в автоматизації переходів та технологічної операції в 

цілому 
- знати технічні можливості розроблених методів та пристроїв (технологічного 

оснащення); 
- знати ризики використання в розроблених об’єктах нових схем або 

технологій; 
- вміти розробляти або модернізувати пристрої для керування параметрами 

пучка лазерного випромінювання; 
- вміти розробляти або модернізувати пристрої для контролю параметрів 

пучка лазерного випромінювання; 
- знати технічні можливості розроблених методів та пристроїв (технологічного 

оснащення); 
- знати ризики використання в розроблених об’єктах нових схем або 

технологій. 
Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

До компетентностей, набутих внаслідок засвоєння теоретичного матеріалу та  
уміння їх практичної реалізації, відноситься наступне: 
- вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої 

вдосконалення операцій лазерної поверхневої обробки; 
- вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої 

вдосконалення операцій лазерного зварювання; 
- вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої 

вдосконалення операцій контурно-променевого вирізання; 
- вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої 

вдосконалення операцій маркірування та гравірування пучком лазерного, 
променю; 

- вміння розробляти або модернізувати пристрої для вдосконалення операцій 
лазерної розмірної обробки; 

- вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої 
автоматизації та адаптивної організації операцій лазерної обробки; 

- вміння оцінювати техніко-економічні переваги ТОС внаслідок застосування 
розробленого технологічного оснащення. 

- вміння виконувати експериментальне (натурне або обчислювальними 
методами) дослідження працездатності, ефективності та безпечності 
розроблених пристроїв або методів обробки. 

- вміння структурувати результати наукових досліджень за правилами та 
вимогами редакцій вітчизняних та зарубіжних фахових та науко-метричних 
періодичних видань; 

- вміння створювати демонстраційні матеріали на базі наукових досліджень у 
вигляді презентацій для їх апробації на семінарах. конференціях та 
симпозіумах. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна література: 
Підручник (електроне видання http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3082  в НТБ 
КПІ),  
Наочний навчальний посібник «Спеціальні елементи та оснащення ЛТК» у 
вигляді електронної Презентації до лекцій 
(http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3085 в НТБ КПІ).  
Методичні матеріали: 
Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3082
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3085
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рейтингова 
система оцінювання, навчально-методичні матеріали (переліки тем РГР та 
питань МКР, тестові завдання для дістанційних екзаменів). 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 

 
 
 

Дисципліна Технологічне оснащення лазерних технологічних 
комплексів 

Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 6,5 кредитів 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.:  

- технологія машинобудування,  
- технологія лазерної розмірної обробки,  
- лазерна поверхнева обробка,  
- оптимізація технологічних об'єктів та систем 

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: 

- інтелектуальна власність та патентознавство,  
- процеси лазерної поверхневої обробки,  
- лазерна розмірна обробка,  
- лазерне технологічне обладнання,  
- проектування систем автоматизації технологічних операцій (адаптивна 

форма організації) 
Що буде 
вивчатися 

Методи та засоби реалізації технологічних операцій лазерної обробки 
матеріалів та технологічного використання лазерного випромінювання в 
медичній практиці. Успішне використання лазерного променя в різних областях 
науки та техніки забезпечується не лише оптимальним вибором типу лазера за 
довжиною хвилі його випромінювання, співвідношенням з властивостями 
матеріалу об’єкту опромінення, а й використаною схемою опромінення, 
режимами її реалізації та формою організації. Останні умови використання 
променя є технологічними, тобто вирішуються на стадії створення технологічної 
операції з наданням останній спеціального оснащення, яке забезпечує задані 
показники операції та виключає можливості виготовлення неякісної продукції. 
Для успішної роботи технолога необхідні знання та навички у використанні 
ефективних схем опромінення, які потребують визначеного виду інструменту, 
його розмірів та форми, енергонасичення і відносного робочого переміщення із 
заготовкою. Тому до технологічного оснащення операцій потрібно також 
відносити методи перетворення вихідного лазерного променя у робочий 
інструмент, надання йому гнучкості тобто можливості змінюватися під час 
операції в тому числі за видом та характером подання енергії. Таким чином, для 
ефективного керування результатами опромінення необхідно вміти створювати 
складний алгоритм гнучкого постачання енергії випромінювання під час 
виконання операції, що може бути організовано на базі активного контролю 
результатів обробки з корекцією її схеми та режимів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Хоча лазерний промінь вважається «універсальним» інструментом для 
виконання різноманітних операцій не тільки метало обробки та складання 
виробів, а також в медицині, біології тощо. Це так, але він такі властивості 
набуває за допомогою технолога, який надає променю відповідну форму, 
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розміри енергетичні характеристики, тобто з променя – заготовки – який 
формується в резонаторі лазера. В зв’язку з тим. що сучасні лазерні системи 
ускладнюються, що заважає у багатьох випадках втручатися в режим роботи 
лазера, то в якості перетворюючої процедури застосовують оптичні способи 
впливу на направлений променистий потік енергії для формування фізичних 
меж інструменту та різноманітні види змінення часового режиму її подачі в зону 
обробки. Крім того, за рахунок послідовного або паралельного теплового 
впливу на останню в межах того ж інструменту можливо змінення результатів 
обробки, особливо розмірних і якісних у напрямку мініатюризації формуємих 
елементів. Такі шляхи взаємодії технолога, лазера та заготовки не є 
тривіальними, найчастіше це потребує зробити винахідницький крок (ця дія є 
головною у патентознавстві Великої Британії при наданні твору заявника ознаки 
патенту), що надає додаткової цікавості процесу технологічної підготовки 
спеціаліста з технологічної підготовки операцій лазерної обробки. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після засвоєння дисципліни у студента повинен створитися наступний комплекс 
початкових знань для реалізації можливостей лазерної обробки: 
- знати склад технологічної системи, що обробляє, (ТОС) для реалізації 

операції лазерної обробки,  яка проектується; 
- знати перелік вад, якими можуть володіти складові елементи ТОС та 

впливати на результати обробки, включаючи технологічний лазер; 
- знати шляхи вдосконалення ТОС на організаційному рівні, оптимізацією 

схем функціювання складових елементів ТОС та їх конструкцій; 
- знати вимоги до оформлення Технічного Завдання (ТЗ) на проектування 

або модернізацію технологічного оснащення ТОС. 
- знати принципи дії високотехнологічного оснащення на базі фізичних та 

хімічних явищ; 
- знати алгоритми функціювання розробленого технологічного оснащення; 
- знати призначення та можливості складових елементів та пристроїв ТОС; 
- знати схеми виміру інтегральних та розподілених параметрів лазерного 

променю; 
- знати методи транспортування, перетворення та концентрації енергії 

лазерного променю; 
- знати методи захисту елементів лазерної оптики від продуктів лазерної 

ерозії; 
- знати призначення та вимоги до лазерних різаків; 
- знати методи підвищення поглинальної здатності поверхні заготівки; 
- знати особливості реалізації операцій поверхневої лазерної обробки; 
- знати умови якісного зварювання заготівок лазерним променем; 
- знати вимоги до результатів лазерного контурного розрізання листових 

заготівок; 
- знати методи нанесення написів, логотипів, малюнків на поверхню виробів; 
- знати проблеми лазерної обробки; 
- знати необхідність в автоматизації переходів та технологічної операції в 

цілому 
- знати технічні можливості розроблених методів та пристроїв (технологічного 

оснащення); 

- знати ризики використання в розроблених об’єктах нових схем або 
технологій. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

До компетентностей, набутих внаслідок засвоєння теоретичного матеріалу та  
уміння їх практичної реалізації, відноситься наступне: 

- вміння формулювати технічне завдання (ТЗ) на модернізацію 
використаної чи проектування нової конструкції технологічного 
оснащення; 

- вміння складати описи дії та конструкції пристроїв для використання 
сервісною службою та в заявках на документи інтелектуальної 
власності; 

- вміння складати нормативну документацію на регламентне 
обслуговування розроблених пристроїв та вузлів. 

- вміння  розробляти або модернізувати пристрої для керування 
параметрами пучка лазерного випромінювання; 

- вміння розробляти або модернізувати пристрої для контролю 
параметрів пучка лазерного випромінювання; 
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- вміння розробляти або модернізувати оптичні пристрої для 
транспортування, перетворення та концентрації енергії пучка 
лазерного випромінювання; 

- вміння розробляти або модернізувати пристрої для захисту оптичної 
системи від дії продуктів лазерної ерозії під час обробки; 

- вміння розробляти або модернізувати різаки для операцій газо 
лазерного різання; 

- вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої 
для оптимізації процесу поглинання променевої енергії поверхнею 
заготовки; 

- вміння розробляти або модернізувати приладдя для установки, 
базування та закріплення заготовки; 

- вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої 
автоматизації та адаптивної організації операцій лазерної обробки; 

- вміння оцінювати техніко-економічні переваги ТОС внаслідок 
застосування розробленого технологічного оснащення. 

- вміння виконувати експериментальне (натурне або 
обчислювальними методами) дослідження працездатності, 
ефективності та безпечності розроблених пристроїв або методів 
обробки. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна література: 
- Підручник «Технологічне оснащення лазерних комплексів» В. П. Котляров 

(електроне видання http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3082  в НТБ КПІ);  
- Наочний навчальний посібник «Спеціальні елементи та оснащення ЛТК» 

В.П. Котляров у вигляді електронної Презентації до лекцій 
(http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3085 в НТБ КПІ).  

- Підручник «Технологія лазерної обробки» В.П. Котляров 
- Наочний навчальний посібник «Лазерна розмірна обробка» В.П. Котляров у 

вигляді електронної Презентації до лекцій 
Методичні матеріали: 
Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, навчально-методичні матеріали (переліки тем 
РГР та питань МКР, тестові завдання для дістанційних екзаменів). 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 

 
  

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3082
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3085
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Дисципліна Проектування оснащення лазерних технологічних 
комплексів 

Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 6,5 кредитів 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.: 
- Фізика взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною 
- Технологія машинобудування 
- Гідроаеромеханіка і гідравліка 
- Основи розрахунку та конструювання вузлів лазерного технологічного 

обладнання 
- Технологія ЛРО 
- Лазерна поверхнева обробка 
- Лазерне технологічне обладнання 
- Оптимізація технологічних об'єктів та систем 
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.: 
- Математичне моделювання систем і процесів 
- Сучасні методи проектування 
- Процеси лазерної поверхневої обробки 
- Лазерна розмірна обробка 
- Лазерне технологічне обладнання 
- Конструювання вузлів лазерного технологічного обладнання 
- Проектування випромінювачів технологічних лазерів 

Що буде 
вивчатися 

Шляхи технологічного супроводження операцій лазерної обробки, починаючи із 
розробки схем операцій, корегування режимів обробки, реалізація кінематики 
операції (відносного переміщення інструменту та заготовки) для досягнення 
технологічного ефекту. Для оптимізації процесу діяння променя на матеріал 
заготовки передбачається вивчення засобів оперативного керування роботою 
джерела лазерного променя – лазера – з метою пристосування параметрів 
інструменту (розмірних, просторових та енергетичних) до потреб етапу 
реалізуємої схеми обробки шляхом використання гнучкої системи заповнення 
променя енергією випромінювання, варіацією часової структури режиму 
подання енергії модуляцією добротності резонатора лазера, використання 
оптичних елементів гнучкої конструкції  з плавним або кроковим зміненням їх 
фокусних відстаней, формування зонного принципу подання енергії в 
оброблювальний елемент заготовки, одночасне використання декількох схем 
опромінення з метою оптимізації та підвищення ефективності механізму 
руйнування матеріалу заготовки, впливаючи на його мікроструктуру. Це дасть 
можливість спеціалісту створювати нові за алгоритмом та результатами схеми 
опромінення та досягнення додаткових позитивних результатів обробки 
(створення мікрорельєфу, формування складної форми у оброблювального 
елементу та інше). 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Такий підхід до технологічного оснащення операцій не є тривіальним, він 
потребує нових та поглиблених знань в інформаційній техніці, програмного 
забезпечення розрахункових, проектувальних дій та керуванням «розумним» 
супроводженням операцій, наприклад, при адаптивній формі їх організації. 
Таким чином, конструктор технологічного оснащення повинен бути широко 
освіченим та затребуваним спеціалістом, що цікавіше, ніж виконувати функції 
роботів. До того ж це поширює можливості працевлаштування та отримання 
підвищеної заробітної платні, що не тільки цікаво, а й приємно. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після засвоєння дисципліни у студента повинен створитися наступний комплекс 
початкових знань для реалізації можливостей лазерної обробки: 

 здатність аналізувати роботу складових технологічної системи, що 
обробляє (ТОС) та визначати напрямки організаційного та 
предметного вдосконалення процесу лазерної обробки; 



 

18 

 здатність розробляти принципові (електричні, оптичні, кінематичні та 
ін.) схеми та проектувати конструкції спеціальних елементів та 
оснащення технологічних операцій; 

 здатність визначати склад новизни у створених об’єктах та 
захищати їх відповідними документами інтелектуальної 
власності.. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

До компетентностей, набутих внаслідок засвоєння теоретичного матеріалу та  
уміння їх практичної реалізації, відноситься наступне: 

- вміння аналізувати та оцінювати склад технологічної системи, що 
обробляє, (ТОС) для реалізації операції лазерної обробки,  яка 
проектується; 

- вміння аналізувати та оцінювати перелік вад, якими можуть володіти 
складові елементи ТОС та впливати на результати обробки, 
включаючи технологічний лазер; 

- вміння аналізувати та оцінювати шляхи вдосконалення ТОС на 
організаційному рівні, оптимізацією схем функціювання складових 
елементів ТОС та їх конструкцій; 

- вміти користуватися «Правилами складання і подання заявки на 
винахід та заявки на корисну модель» для оформлення документів 
інтелектуальної власності на запропоновані технічні рішення;  

- знання переліку класів Міжнародної Патентної Класифікації (МПК) та 
деяких Національних Патентних Класифікацій (НПК) для пошуку 
аналогів розроблених об’єктів; 

- знання вимоги до оформлення Технічного Завдання (ТЗ) на 
проектування або модернізацію технологічного оснащення ТОС. 

- вміння розробляти або модернізувати технологічні схеми та пристрої 
автоматизації та адаптивної організації операцій лазерної обробки; 

- вміння оцінювати техніко-економічні переваги ТОС внаслідок 
застосування розробленого технологічного оснащення. 

- вміння виконувати експериментальне (натурне або 
обчислювальними методами) дослідження працездатності, 
ефективності та безпечності розроблених пристроїв або методів 
обробки. 

Інформаційне 
забезпечення 

- Підручник «Технологічне оснащення лазерних комплексів» В. П. Котляров 
(електроне видання http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3082  в НТБ КПІ);  

- Підручник «Лазерна техніка в поліграфії» В.П. Котляров, П.О. Киричок 
- Наочний навчальний посібник «Спеціальні елементи та оснащення ЛТК» 

В.П. Котляров у вигляді електронної Презентації до лекцій 
(http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3085 в НТБ КПІ). 

- Підручник «Технологія лазерної обробки» В.П. Котляров 
- Наочний навчальний посібник «Лазерна розмірна обробка» В.П. Котляров у 

вигляді електронної Презентації до лекцій 
Методичні матеріали: 
Навчальна програма дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
рейтингова система оцінювання, навчально-методичні матеріали (переліки тем 
РГР та питань МКР, тестові завдання для дістанційних екзаменів). 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 

 
  

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3082
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3085
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Освітній компонент 4 Ф-Каталогу 
Новітні технології обробки матеріалів у сучасному виробництві 

 
Дисципліна Нові застосування лазерів у техніці 

Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 2 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. 

Що буде 
вивчатися 

Новітні застосування лазерного проміння у машинобудівній галузі 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Розширення знань та умінь у галузі лазерних технологій 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

З’ясувати яким чином лазерна техніка та технологія впливають на життя 
людства та перспективи впровадження їх у виробництво 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Застосовувати новітні застосування лазерів у виробництві та проводити 
дослідження щодо створення нових техніки та технології 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Фізико-технічні процеси обробки у сучасному 
виробництві 

Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 2 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. 

Що буде 
вивчатися 

Новітні застосування лазерних технологій у машинобудівній галузі 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Розширення знань та умінь із застосування лазерних технологій у виробництві 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Властивості та особливості застосування лазерної техніки та технології у 
обробці матеріалів 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Застосовувати фізико-технічні процеси обробки у виробництві та проводити 
дослідження щодо створення нових техніки та технології на їх основі 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 5 Ф-Каталогу 
Сучасні засоби проведення досліджень властивостей матеріалів 

та деталей 
 

Дисципліна Фізичні методи досліджень 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 3 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. 

Що буде 
вивчатися 

Основні підходи до визначення результатів дії сфокусованого лазерного 
випромінювання на речовину за допомогою сучасних методів досліджень 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Знання, отримані студентами дозволять їм прогнозувати властивості не тільки 
зон термічного впливу, які утворюються в зоні дії сфокусованого лазерного 
випромінювання, але й властивості та поводження готових виробів. На приклад, 
стентів, деталей, які отримані за допомогою технології селективного лазерного 
сплавлення (SLM), направленого лазерного плавлення (DLM) тощо. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після вивчення дисципліни, студент зможе отримати знання принципів вибору 
об’єктів досліджень у залежності від способу вимірювання, технологію їх 
виготовлення (препарування), будову та принципи дії відповідного обладнання 
та методів обробки одержаних результатів, вміння визначити хімічний та 
фазовий склад об’єкту, дослідити його структуру та субструктури; виміряти 
механічні характеристики та проаналізувати зв'язок: хімічний склад – обробка – 
фазовий склад – структура – властивості 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

В майбутній професійній діяльності, студенти зможуть використовувати сучасні 
методи досліджень не тільки локальних зон (які утворились в зоні дії 
концентрованих джерел енергії) матеріалу, але й проводити прогнозування 
поводження готових виробів, в процесі їх експлуатації.  

Інформаційне 
забезпечення 

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

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Сучасний дослідницький інструментарій 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 3 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. 

Що буде 
вивчатися 

Сучасний дослідницький інструментарій, який використовується для  
визначення результатів дії концентрованих джерел енергії  на матеріали та 
методики проведення досліджень 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Розуміння складних процесів, які протікають в зоні дії концентрованих джерел 
енергії, зокрема сфокусованого лазерного випромінювання, знання сучасного 
дослідницького інструментарію, який використовується, дозволять їм 
створювати нові комбіновані технологічні процеси. Визначати властивості 
машинобудівних матеріалів, які характеризуються  чотирма головними 
чинниками – хімічним складом, фазовим складом, структурою сплаву і 
субструктурою фазових складових. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Завдяки набутим знанням, майбутній фахівець отримає знання принципів 
вибору матеріалів для деталей машин, їх виготовленні та обробки, розробки 
нових матеріалів та технологій їх одержання та обробки, досліджувати та 
вимірювати хімічний склад, фазовий склад, структуру сплаву та субструктурних 
фазових складових. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

В майбутній професійній діяльності, студенти зможуть вибирати та 
використовувати сучасні методи досліджень локальних зон (які утворились в 
зоні дії концентрованих джерел енергії) матеріалу. Проводити прогнозування 
поводження готових виробів, в процесі їх експлуатації. 

Інформаційне 
забезпечення 

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

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Сучасні методи досліджень 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 3 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. 

Що буде 
вивчатися 

Сучасні методи досліджень які дозволяють визначити результат дії 
концентрованих джерел енергії на матеріали та прогнозування їх властивостей 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Знання та уміння використовувати сучасні методи досліджень зон, які 
утворились  після дії концентрованих джерел енергії на матеріали, дозволяє 
більш повно розуміти складні процеси, які там протікають. Вказані знання є 
основою розробки нових технологічних (комбінованих) технологічних процесів, 
нових схем обробки, створення нових матеріалів з використанням 
концентрованих джерел енергії тощо. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В процесі навчання студент набуває практичних умінь щодо використання 
приладів і методик для вимірювання характеристик концентрованих джерел 
енергії, різних властивостей матеріалів, дослідження фізичних процесів, що 
протікають при взаємодії концентрованих потоків енергії з матеріалами, якими 
він повинен володіти для вирішення системи типових задач діяльності для 
виконання виробничих функцій. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

В своїй майбутній професійній діяльності, студенти зможуть вибирати та 
використовувати сучасні методи досліджень локальних зон (які утворились в 
зоні дії концентрованих джерел енергії) матеріалу. Проводити прогнозування 
поводження готових виробів, в процесі їх експлуатації та створювати нові 
матеріали за допомогою концентрованих джерел енергії. 

Інформаційне 
забезпечення 

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

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 6 Ф-Каталогу 
Автоматизація технологічних процесів та систем 

 
Дисципліна Технічні та програмні засоби систем автоматизації 

Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 2 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Технічних та програмних засобів автоматизації 
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, мікропроцесорна техніка. 

Що буде 
вивчатися 

Технічні та програмні засоби обробки первинної інформації. 
Технічні та програмні засоби систем  керування технологічними об’єктами. 
Базові закони регулювання. 
Програмні засоби розрахунку  оптимального управління. 
Технічні та програмні засоби робото-технічних комплексів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Впровадження , системи 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) 

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 та інших видів 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 

Лекційні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Автоматизація технологічних операцій 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 2 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Технічних та програмних засобів автоматизації 
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, 
мікропроцесорна техніка. 

Що буде 
вивчатися 

Програмні засоби автоматизації та оптимізації технологічних операцій. 
Структура , склад , принципи використання, оптимізація мережі та базове 
програмування роботехнічних комплексів.  
Програмування та оптимальне використання ланцюгів обладнання с числовим 
програмним управлінням. 
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  системи керуванням обробкою 
виробу.  
Промислові комп’ютерні мережі. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Впровадження, системи 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 та інш. 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 

Лекційні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  



 

26 

Дисципліна Промислові комп’ютерні мережі 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс І 
Обсяг 2 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Технічних та програмних засобів автоматизації 
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, мікропроцесорна техніка. 

Що буде 
вивчатися 

Технічні засоби побудови та експлуатації  промислових комп’ютерних мереж. 
Технічні засоби узгодження комп’ютерних мереж різного рівня з промисловим 
обладнанням  основних виробників (MITSUBISHI ,TRUMF, AMADA, ARAMIS). 
Програмні засоби  оптимального управління мережею. 
Програмні засоби для підтримки безпеки промислових мереж.  
Технічні та програмні засоби експлуатації робото-технічних комплексів. 
WEB- програмування промислово та ринково-орієнтованих додатків 
комп’ютерних мереж. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Впровадження промислових мереж та їх оптимізація – головний напрямок 
розвитку сучасного виробництва. 
Технічні засоби, програмні засоби тестування, мови програмування та аспекти 
впровадження промислових комп’ютерних мереж вивчаються у цьому курсі. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Поглиблене знання принципів роботи та використання промислових 
комп’ютерних мереж 
Знання принципів побудови, проектування та впровадження програмного та 
технічного забезпечення промислових 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 мереж для вибору та реалізації операції 
обробки, 
Вміння аналізувати та оцінювати перелік вад, якими можуть володіти складові елементи 

промислової мережі та впливати на результати обробки; 
Вміння аналізувати та оцінювати шляхи вдосконалення промислової мережі на організаційному 
рівні, оптимізацією схем функціонування складових елементів промислових мереж та їх конструкцій; 

Вміння розробляти або модернізувати промислові мережі та пристрої автоматизації та адаптивної 
організації операцій гібридної, механічної ультразвукової та інш. 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 або методів обробки . 

Інформаційне 
забезпечення 

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

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліни другого року підготовки 
Освітній компонент 7 Ф-Каталогу 

Визначення напрямів подальшого розвитку фізико-технічних 
технологій 

 
Дисципліна Перспективи розвитку лазерної технології 

Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс ІІ 
Обсяг 3 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

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

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. Навчальна дисципліна є логічним продовженням та доповненням 

навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки «Лазерна розмірна 

обробка 1, Лазерна розмірна обробка 2 (курсовий проект), Лазерне 

технологічне обладнання 1 та Процеси поверхневої лазерної обробки. 

Наявність зворотнього зв’язку між цими дисциплінами дозволяє студенту 

закріплювати свої знання шляхом вирішення подібних технологічних та 

конструкторських задач. 

Що буде 
вивчатися 

Сучасний стан впровадження технологій лазерної розмірної обробки (ЛРО) в 

різних галузях машинобудування: особливості застосування, обмеження та 

переваги. Вузли та компоненти лазерного технологічного обладнання для 

реалізації технологічних процесів лазерної розмірної обробки. Особливості 

застосування, оптимізація продуктивності та якості технологічних процесів 

лазерної обробки, забезпечення повторюваності результатів технологічних 

процесів та ефективної імплементації в існуючі технологічні комплекси. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Підвищення вимог до якості готових виробів та постійна оптимізація конструкцій 

виробів вимагає швидкого переналагоджування технологічних процесів 

виготовлення деталей. Універсальність лазерного випромінювання дозволяє 

застосовувати його як для заміни вже існуючих коштовних технологій 

виготовлення деталей, так і для розробки технологій обробки та виготовлення 

деталей з новітній матеріалів, які складно обробляти існуючими методами. 

Вміння та навички, отримані під час вивчення дисципліни значно підвищать 

конкурентну здатність слухача на ринку праці. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Аргументованому вибору оптимальних режимів лазерної розмірної обробки, 

користуванню системами автоматизованого проектування та моделювання для 

прогнозу результатів технологічних процесів ЛРО; вільно орієнтуватись в пулі 

виробників компонентів та вузлів лазерного технологічного обладнання. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Використовувати сучасні програмні продукти для проведення чисельного 
моделювання технологічних процесів лазерної технологічної обробки та 
вибирати оптимальні параметри технологічного процесу ЛРО. Підвищувати 
продуктивність та якість існуючих технологій виготовлення деталей  за 
допомогою сфокусованого лазерного випромінювання. Вільно підбирати 
необхідну конфігурацію лазерного технологічного обладнання. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт. Навчальна програма дисципліни, 

робоча програма кредитного модуля, рейтингова система оцінювання, 

навчально-методичні матеріали (посібники, переліки тем рефератів тощо), 

стандарти. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Перспективи розвитку фізико-технічних технології 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс ІІ 
Обсяг 3 кредити ЄКТС 
Мова 
викладання 

Українська 

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

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. Навчальна дисципліна   є логічним продовженням та доповненням 

навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки Лазерна розмірна 

обробка, Лазерне технологічне обладнання та Процеси поверхневої лазерної 

обробки. Наявність зворотного зв’язку між цими дисциплінами дозволяє 

студенту закріплювати свої знання шляхом вирішення подібних технологічних 

та конструкторських задач. 

Що буде 
вивчатися 

Сучасний стан впровадження адитивних технологій, да в якості теплового 

джерела використовують сфокусоване лазерне випромінювання. Використання 

технологічних процесів лазерної адитивної обробки різних галузях 

машинобудування: особливості застосування, обмеження та переваги. Вузли та 

компоненти лазерного технологічного обладнання для реалізації технологічних 

процесів лазерного відновлення та виготовлення деталей та вузлів. 

Особливості застосування, оптимізація продуктивності та якості технологічних 

процесів лазерної обробки, забезпечення повторюваності результатів 

технологічних процесів та ефективної імплементації в існуючі технологічні 

комплекси. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Підвищення вимог до якості готових виробів та постійна оптимізація конструкцій 

виробів вимагає швидкого переналагоджування технологічних процесів 

виготовлення деталей. Універсальність лазерного випромінювання дозволяє 

застосовувати його як для заміни вже існуючих коштовних технологій 

виготовлення деталей, так і для розробки технологій обробки та виготовлення 

деталей з новітній матеріалів, які складно обробляти існуючими методами. 

Вміння та навички, отримані під час вивчення дисципліни значно підвищать 

конкурентну здатність слухача на ринку праці. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Аргументованому вибору оптимальних режимів лазерної розмірної обробки, 

користуванню системами автоматизованого проектування та моделювання для 

прогнозу результатів технологічних процесів ЛРО; вільно орієнтуватись в пулі 

виробників компонентів та вузлів лазерного технологічного обладнання. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Використовувати сучасні програмні продукти для проведення чисельного 
моделювання технологічних процесів лазерної технологічної обробки та 
вибирати оптимальні параметри технологічного процесу ЛРО. Підвищувати 
продуктивність та якість існуючих технологій виготовлення деталей за 
допомогою сфокусованого лазерного випромінювання. Вільно підбирати 
необхідну конфігурацію лазерного технологічного обладнання. 

Інформаційне 
забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт. Навчальна програма дисципліни, 

робоча програма кредитного модуля, рейтингова 

система оцінювання, навчально-методичні матеріали (посібники, переліки тем 

рефератів тощо), стандарти. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Перспективи методів моделювання технологічних 

процесів лазерної розмірної обробки 
Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс ІІ 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова 

викладання 

Українська 

Кафедра Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 

Вимоги до 

початку 

вивчення 

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. 

Навчальна дисципліна   є логічним продовженням та доповненням навчальних 

дисциплін професійної та практичної підготовки «Лазерна розмірна обробка 1, 

Лазерна розмірна обробка 2 (курсовий проект), Лазерне технологічне 

обладнання 1 та Процеси поверхневої лазерної обробки. Наявність зворотнього 

зв’язку між цими дисциплінами дозволяє студенту закріплювати свої знання 

шляхом вирішення подібних технологічних та конструкторських задач. 

Що буде 

вивчатися 

Сучасний стан впровадження технологій обробки матеріалів, да в якості 

інструменту використовують сфокусоване лазерне випромінювання. 

Використання технологічних процесів лазерної розмірної обробки різних 

галузях машинобудування: особливості застосування, обмеження та переваги. 

Вузли та компоненти лазерного технологічного обладнання для реалізації 

технологічних процесів лазерного відновлення та виготовлення деталей та 

вузлів. Особливості застосування, оптимізація продуктивності та якості 

технологічних процесів лазерної обробки, забезпечення повторюваності 

результатів технологічних процесів та ефективної імплементації в існуючі 

технологічні комплекси. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Підвищення вимог до якості готових виробів та постійна оптимізація конструкцій 

виробів вимагає швидкого переналагоджування технологічних процесів 

виготовлення деталей. Універсальність лазерного випромінювання дозволяє 

застосовувати його як для заміни вже існуючих коштовних технологій 

виготовлення деталей, так і для розробки технологій обробки та виготовлення 

деталей з новітній матеріалів, які складно обробляти існуючими методами. 

Вміння та навички, отримані під час вивчення дисципліни значно підвищать 

конкурентну здатність слухача на ринку праці. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Аргументованому вибору оптимальних методик прогнозування результатів 

технологічних процесів лазерної обробки, вмілому використанню можливостей 

автоматизованого проектування та моделювання для прогнозу результатів 

технологічних процесів лазерної обробки;  вільно орієнтуватись в пулі 

виробників компонентів та вузлів лазерного технологічного обладнання. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Використовувати сучасні програмні продукти для проведення чисельного 

моделювання технологічних процесів лазерної технологічної обробки та 

вибирати оптимальні параметри технологічного процесу ЛРО. Підвищувати 

продуктивність та якість існуючих технологій виготовлення деталей  за 

допомогою сфокусованого лазерного випромінювання. Вільно підбирати 

необхідну конфігурацію лазерного технологічного обладнання. 

Інформаційне 

забезпечення 

Електронний конспект лекцій. Презентації та відеоматеріали до лекцій. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт. Навчальна програма дисципліни, 

робоча програма кредитного модуля, рейтингова 

система оцінювання, навчально-методичні матеріали (посібники, переліки тем 

рефератів тощо), стандарти. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

  



 

30 

Освітній компонент 8 Ф-Каталогу 
Науково-математичне обґрунтування та забезпечення фізико-

технічних технологій 
 

Дисципліна Матрична лазерна оптика 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс ІІ 
Обсяг 3 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. 

Що буде 
вивчатися 

Метою вивчення є матричний підхід до розповсюдження світла, що базується 
на законах геометричної оптики. Використання даної методики дозволяє 
проводити проектування оптичних систем та їх розрахунок на достатньо 
високому рівні. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Оптимізація параметрів оптичної системи; вибір оптичних деталей, з яких її 
необхідно скласти; визначення характеристик цих деталей – саме такі питання 
розглянуто у даній дисципліні. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Студенти навчаються проведенню розрахунків оптичних деталей, вузлів та 
оптичних систем за для визначення параметрів проходження окремих променів, 
пучків та хвильових фронтів з використанням математичного апарату матричної 
алгебри. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Студенти мають опанувати систему умінь вирішувати типові задачі діяльності 
під час здійснення певних виробничих функцій: 
Знання (у дужках вказано шифр блоку змістових модулів): 
5. Аналіз та розрахунок перетворення лазерного променя матричними методами у 
параксіальній оптиці (ПП.02.15.01). 
6. Аналіз та розрахунок оптичних резонаторів лазерів матричними методами у 
параксіальній оптиці (ПП.02.15.02). 
7. Розрахунок поширення лазерного пучка з урахуванням властивостей проміння та 
оптичних матеріалів матричними методами у параксіальній оптиці (ПП.02.15.03). 

Уміння (у дужках вказано шифр змістового модуля): 
11. Визначення матриць перетворення променів оптичних деталей матричним 

методом опису геометричної оптики (КСП-04.151). 
12. Поняття матричного методу опису геометричної оптики (теорія Когельника) (КСП-

04.152). 
13. Правила роботи з матрицями (КСП-04.153). 
14. Визначення параметрів поширення гаусова пучка і комплексного параметра пучка 

(КСП-04.154). 
15. Опис процесу поширення хвиль на мові геометричної оптики (КСП-04.155). 
16. Поняття дозволяючої сили, етандю і принципу невизначеності (КСП-04.156). 
17. Визначення матричного опису оптичного резонатора лазера виходячи з матричного 

опису геометричної оптики (КСП-04.157). 
18. Поняття умови стійкості лазерного резонатора; стійких і нестійких резонаторів; 

відкритих резонаторів; умови еквівалентності резонаторів (КСП-04.158). 
19. Опис лінійних резонаторів і їхньої класифікації, основних видів збурень і паразитних 

ефектів та деяких спеціальних схем резонаторів (КСП-04.159). 

20. Умови придатності моделі ідеального резонатора для опису реальних лазерів 
(КСП-04.160). 

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 Теорія Когельника та її застосування на практиці 
Рівень ВО Другий (магістерський) 
Курс ІІ 
Обсяг 3 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. 

Що буде 
вивчатися 

Метою вивчення є засвоєння теорії Когельника до розповсюдження світла 
через оптичні системи лазерних пристроїв. Використання даної теорії дозволяє 
проводити розрахунок оптичних систем. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Оптимізація параметрів оптичної системи; вибір оптичних деталей, з яких її 
необхідно скласти; визначення характеристик цих деталей – саме такі питання 
розглянуто у даній дисципліні. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Студенти навчаються проведенню розрахунків оптичних деталей, вузлів та 
оптичних систем за для визначення параметрів проходження окремих променів, 
пучків та хвильових фронтів з використанням математичного апарату матричної 
алгебри. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Студенти мають опанувати систему умінь вирішувати типові задачі діяльності 
під час здійснення певних виробничих функцій: 
Знання (у дужках вказано шифр блоку змістових модулів): 
8. Аналіз та розрахунок перетворення лазерного променя матричними методами у 
параксіальній оптиці (ПП.02.15.01). 
9. Аналіз та розрахунок оптичних резонаторів лазерів матричними методами у 
параксіальній оптиці (ПП.02.15.02). 
10. Розрахунок поширення лазерного пучка з урахуванням властивостей проміння та 
оптичних матеріалів матричними методами у параксіальній оптиці (ПП.02.15.03). 

Уміння (у дужках вказано шифр змістового модуля): 
21. Визначення матриць перетворення променів оптичних деталей матричним 

методом опису геометричної оптики (КСП-04.151). 
22. Поняття матричного методу опису геометричної оптики (теорія Когельника) (КСП-

04.152). 
23. Правила роботи з матрицями (КСП-04.153). 
24. Визначення параметрів поширення гаусова пучка і комплексного параметра пучка 

(КСП-04.154). 
25. Опис процесу поширення хвиль на мові геометричної оптики (КСП-04.155). 
26. Поняття дозвільної сили, етандю та принципу невизначеності (КСП-04.156). 
27. Визначення матричного опису оптичного резонатора лазера виходячи з матричного 

опису геометричної оптики (КСП-04.157). 
28. Поняття умови стійкості лазерного резонатора; стійких і нестійких резонаторів; 

відкритих резонаторів; умови еквівалентності резонаторів (КСП-04.158). 
29. Опис лінійних резонаторів і їхньої класифікації, основних видів збурень і паразитних 

ефектів та деяких спеціальних схем резонаторів (КСП-04.159). 

30. Умови придатності моделі ідеального резонатора для опису реальних лазерів 
(КСП-04.160). 

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 

 


