
Назва навчальної 
дисципліни 

НПП Контакти опис дисципліни 
Форми та 
технології 
навчання 

Посилання на 
робочу програму 

Посилання на 
ресурс, де 
розміщені 
навчальні 
матеріали 

Електромагнітна та 
квантова теорія 
випромінювання 

Колобродов В. Г., 
Богатирьова Г.В. 

067-936-42-33 
thermo@ukr.net 

Викладено основні відомості з 
електромагнітної теорії світла, а 
саме рівняння Максвелла, хвильове 
рівняння, плоскі і сферичні хвилі, 
рівняння Гельмгольца, інтенсивність 
світла, ефект Допплера 

ZOOM  Е-кампус 
бібліотека КПІ 
кафедра ООЕП 

Оптико-електронні 
системи 
спостереження 

Колобродов В. Г. 067-936-42-33 
thermo@ukr.net 

Викладено фізичні основи 
теплобачення і телебачення та 
методи проектування оптико-
електронних систем спостереження 
(ОЕСС). Розглянуто математичні 
моделі об’єктів спостереження, 
оптичної системи, приймача 
випромінювання, дисплея, зорового 
аналізатора. Викладені методи 
розрахунку узагальнених 
характеристик ОЕСС в тому числі 
максимальної дальності виявлення 
та розпізнавання. Для практичного 
засвоєння матеріалу значну увагу 
приділено розв‘язанню прикладів, які 
зустрічаються при проектуванні 
ОЕСС. 

ZOOM  Е-кампус 
бібліотека КПІ 
кафедра ООЕП 

Планування 
експерименту 

Колобродов В. Г. 067-936-42-33 
thermo@ukr.net 

Викладено основні етапи планування 
експерименту: мета, постановка 
задачі, розробка методики, 
створення експериментального 
стенду, вимірювання і обробка 
результатів, висновки 

ZOOM  Е-кампус 
бібліотека КПІ 
кафедра ООЕП 

Сучасні методи 
проектування 
оптико-електронних 
систем 
спостереження 

Колобродов В. Г. 067-936-42-33 
thermo@ukr.net 

Викладено фізичні основи 
теплобачення і телебачення та 
методи проектування оптико-
електронних систем спостереження 
(ОЕСС). Представлено математичні 
основи перетворення сигналів в 
ОЕСС, детально розглянуто 
моделювання таких елементів 
системи “об‘єкт – ОЕСС – оператор” 
як об‘єкт і фон, атмосфера, оптична 
система, приймач випромінювання, 
блок електронної обробки, дисплей і 
зоровий аналізатор оператора. 
Викладені методи розрахунку 
узагальнених характеристик ОЕСС в 
тому числі максимальної дальності 
виявлення та розпізнавання. 

ZOOM  Е-кампус 
бібліотека КПІ 
кафедра ООЕП 

Основи САКР 
оптико-
електронного 
приладобудування 

Кравченко І. В. ooep@kpi.ua 
oepkpi@gmail.com 
kravchenko.igor@ 
lll.kpi.ua 
204-94-77 

Метою кредитного модуля є 
формування у студентів здатностей:  
- розуміння принципів, особливостей 
та можливостей застосування CALS 
технологій при розробці конструкції 
систем;   
 -    здатність виконувати функції 
конструкторського аспекту 
проектування оптико-електронних 
систем або окремих їх  складових із 
застосуванням CAD:  
 -    навички в введенні в САКР 
спеціалізованих елементів 
користувача: 
-    здатність застосовувати елементи 
графічного програмування в САКР:  
-    здатність автоматизувати 
складання технічної документації, 
включаючи технічні умови, 
кресленики та інші документи за 
вимогами ДСТУ ISO засобами CADD 
та GMS. 
 

e-mail ZOOM     
e-campus    
платформа 
"Сікорський"  
 

ooep.kpi.ua  
ecampus.kpi.ua  
sikorsky-distance.org 

ooep.kpi.ua  
ecampus.kpi.ua  
sikorsky-
distance.org 

Сучасні теорії 
управління 

Кравченко І. В.  Метою дисципліни є формування у 
студентів здатностей:  
-    розуміння принципів, 
особливостей та можливостей 
застосування інформаційних 
технологій при розробці 
комп'ютерно-інтегрованих систем;   
 -    здатність виконувати функції 
функціонального аспекту 
проектування оптико-електронних 
систем або окремих їх  складових:  
 -    здатність використовувати 
комп’ютерні обчислювальні 
експерименти  в інженерній 
діяльності; 
-    уміння обґрунтовано обирати та 
грамотно застосувати  імовірнісні та 
чисельні моделі для аналізу 
оптичних явищ, а також 
проектування оптичних та оптико - 
електронних систем;  
-    здобуття навички роботи з 

e-mail ZOOM     
e-campus    
платформа 
"Сікорський"  
 

ooep.kpi.ua  
ecampus.kpi.ua  
sikorsky-distance.org 

ooep.kpi.ua  
ecampus.kpi.ua  
sikorsky-
distance.org 



програмним забезпеченням для 
""embedded"" та комп'ютерно-
інтегрованих систем." 

Основи АСП Кравченко І. В.  Метою дисципліни є формування у 
студентів здатностей:  
-   розуміння принципів, 
особливостей та можливостей 
застосування АСП для автоматизації 
розробки конструкції систем;   
-    знання  принципів, особливостей 
технологій "генераційного - типового" 
та варіативного конструювання в 
АСП:  
 -    навички в розробці прикладних 
модулів АСП: 
-    вміння застосовувати нормативи 
ДСТУ, ISO, IEC для документування 
життєвого циклу програмних 
продуктів.  
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Моделювання 
оптико-електронних 
систем 

Кравченко І. В.  Метою кредитного модуля є 
формування у студентів здатностей:  
-    розуміння принципів, 
особливостей та можливостей 
застосування СКМ при розрахунках 
характеристик та параметрів 
приладів та систем;  
-    здатність використовувати 
чисельні методи математичного 
аналізу в інженерних розрахунках;  
-    базові навички роботи з  
універсальним та  спеціалізованим 
програмним забезпеченням CMS, 
OCAD, ECAD; 
 -    застосовувати програмне 
забезпечення для обробки 
результатів фізичних досліджень, 
автоматизації та проектування 
оптико-електронних  систем; 
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Технічні засоби 
автоматизації 

Поздняков Д.В. 093-202-74-39 (viber, 
whatsapp) 
pozdniakovd@gmail.co
m Режим роботи:8.00- 
19.00 

У кредитному модулі розглянута 
класифікація засобів автоматизації 
та склад оптичних технічних засобів 
для автоматичного регулювання та 
керування. Розглянуто принцип 
побудови та дії виконуючих 
механізмів, призначенням яких є 
перетворення команд у фізичних 
вплив. Наведено класифікацію 
приймачів та джерел оптичного 
випромінювання, що є важливою 
ланкою в оптичних засобах 
автоматизації. Наведено схеми та 
принцип дії деяких автоматичних 
оптичних систем 
керування. Також у кредитному 
модулі розглядається інженерна 
складова створення технічних 
засобів автоматизації, а саме: 
основні поняття взаємозамінності, 
технологічні основи виготовлення 
механічних деталей, типи роз'ємних 
та нероз'ємних з'єднань. Значна 
увага приділяється типам оптичних 
деталей та варіантам їхнього 
закріплення у пристроях 
автоматичного керування. 

Дистанційне 
навчання з 
використанням 
мультимедіних 
презентацій 

ecampus.kpi.ua 
drive.google.com/file/ 
d/1euaCoJ_W9 
FGPtKdciOEdIK 
QTTqa1mu 
yI/view?usp=sharing 

do.ipo.kpi.ua/ 
course/index.php? 
categoryid=6 

Теорія 
автоматичного 
управління-2. 
Система 
автоматичного 
супроводу 

Поздняков Д.В. 093-202-74-39 (viber, 
whatsapp) 
pozdniakovd@gmail.co
m  
Режим роботи:8.00- 
19.00 

У кредитному модулі розглянуті 
теоретичні основи систем 
наведення, самонаведення та 
автоматичного супроводу. 
Розглядаються приклади 
використання вказаних систем 
технічних засобах автоматичного 
супроводу літальних апаратів. 

Дистанційне 
навчання з 
використанням 
мультимедіних 
презентацій 

ecampus.kpi.ua   
sikorsky-distance.org 

ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 

Електротехніка Гусєва О. В. (066)7039731, 
guseva@tor.kpi.ua,  
телеграм 
 (7.00 – 22.00) 

Дисципліни вивчає основи теорії 
фізичних процесів в лінійних 
інелінійних електротехнічних колах з 
зосередженими і розподіленими 
параметрами. 
В результаті вивчення курсу 
студенти повинні: 
- аналізувати фізичні процеси в 
простих електричних та магнітних 
колах; 
- знати про зв’язок параметрів та 
характеристик лектронної апаратури 
з її елементною базою; 
- знати побудову сучасної електро- і 
радіотехнічної побутової апаратури 
та зв’язку. 

 Е-кампус ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 

Комп'ютерна 
електроніка-2. 
Цифрова 
електроніка 

Побєдаш К. К.  (098)5515371, 
(050)3803878 
kkpobedash@gmail.co
m 
 (8.00 – 22.00) 

Дисципліна вивчає фізичні основи 
роботи цифрових пристроїв, цифро-
аналогових та аналого-цифрових 
перетворювачів, джерелживлення 
електронних пристроїв . 
В результаті вивчення курсу 

 Е-кампус ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 



студентиповинні: 
- знати принципи дії, параметри і 
характеристики логічних елементів 
іцифровихсхем на їх основі; 
- володіти методами аналізу і 
синтезу цифрових схем, знати 
елементну базу сучасних цифрових 
пристроїв комп'ютерної електроніки; 
- знати схемну реалізацію джерел 
живлення  електронних пристроїв. 
- уміти застосовувати набуті знання  
цифрової електроніки у процесі 
розв'язання професійних задач. 

Волоконна та 
інтегральна оптика 

Кучеренко О.К.  В дисципліні вивчаються волоконно- 
оптичні та інтегральні оптичні 
системи, що використовуються в 
автоматизованих комп'ютерно-
інтегрованих пристроях та сучасних 
технологіях. Значна увага приділена 
властивостям елементів фотоніки та 
інтегральної оптики, як перспективній 
елементній базі нанотехнологій для 
автоматичних систем керування. 
Великій розділ дисципліни 
присвячений принципу дії та 
розрахунку волоконно-оптичних 
датчиків, що використовуються як 
первинні елементи в 
автоматизованих системах контролю 
та діагностики. 

 Е-кампус ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 

Розрахунок і 
конструювання 
оптичних приладів 

Кучеренко О.К.  В дисципліні вивчається методика 
розрахунку основних типів оптичних 
приладів для систем автоматичного 
спостереження, безконтактного 
вимірювання для засобів сучасної 
технології,проекційних приладів для 
автоматичних систем керування. 
Наведені приклади конструкцій 
функціональних вузлів оптичних 
приладів. Вказані переваги і недоліки 
різних конструкцій в залежності від 
призначення і особливостей 
використання. Значна увага 
приділена методам компонування 
приладів та захисту їх від зовнішніх 
дій. Розглянуті правила оформлення 
креслень оптичних схем і елементів 
згідно вимог міжнародної системи 
стандартизації ISO. 

 Е-кампус ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 

Фотоприймальні 
елементи та 
пристрої 

Сокуренко В. М. (093)734-85-83, 
sokurenko2@meta.ua, 
Viber,Telegram,  
Skype: svmoptic, 
Zoom 

Дисципліна містить у собі базову 
інформацію про фізичні засади, 
принципи дії, особливості 
конструкцій, параметри і 
характеристики фотоприймачів 
різних типів та інших пристроїв 
оптико-електронних приладів. 

 Е-кампус 
Google.disc 

ecampus.kpi.ua   
ooep.kpi.ua 

Перетворення 
сигналів в 
оптико-електронних 
системах 

Сокуренко В. М. (093)734-85-83, 
sokurenko2@meta.ua, 
Viber,Telegram,  
Skype: svmoptic, 
Zoom 

Дисципліна присвячена основам 
загальної теорії спектрів і аналізу 
систем з врахуванням особливостей 
оптико-електронних систем.  
Спектральний підхід для аналізу і 
синтезу оптико-електронних систем є 
досить поширеним та ефективним, а 
дисципліна стала для оптичних 
спеціалізацій обов’язковою. 

 Е-кампус 
Google disc 

ecampus.kpi.ua   
ooep.kpi.ua 

Метрологія Васильковська     
І. О. 

0631956800 
inna_kuchugura 
@ukr.net; 
telegram: 
@Inna_Vasylkovska 

Розглянуті основні засади метрології, 
вимірювальної техніки, 
стандартизації та сертифікації. 

Zoom, Skype,  
Telegram 

drive.google.com/ 
file/d/1TTNX1owVI61 
hqcrvGke1E-
is_bEdTMC/view? 
usp=sharing 

sikorsky-
distance.org 

Проектування 
оптичних систем 

Чиж І.Г (067)5372450  
i.g.chizh@gmail.com 

Метою кредитного модуля є 
формування у студентів здатності: 
- проектувати оптичні системи згідно 
логіки та порядку, встановленому 
державними та галузевими 
стандартами; 
- використовувати сучасні теорію, 
практику, методи і автоматизовані 
комп’ютерні програми створені і 
призначені для проектування 
оптичних систем оптичних та оптико-
електронних приладів, що задіяні в 
автоматизованих системах 

  Е-кампус 

Теорія оптичних 
систем. Теорія 
аберацій 

Чиж І.Г (067)5372450  
i.g.chizh@gmail.com 

Метою кредитного модуля є 
формування у студентів здатност:  
- використовувати теорію аберацій 
оптичних систем при розрахунках 
параметрів якості зображень, які 
формують оптичні елементи та 
оптичні системи; 
- застосовувати методи абераційного 
аналізу та методи абераційних 
розрахунків оптичних систем 

  Е-кампус 

Наукова робота за 
темою магістерської 
дисертації - 2. 

Боровицький В. М. 044-204-94-77,  
ooep@kpi.ua,  
середа 10:00 - 17:00. 

Метою диспципліни є надання 
компетенцій у проведенні наукових 
досліджень за темою магістерської 

  сайт кафедри Е-кампус 



дисертації. Розглядаються такі 
питання як постановка мети 
дослідження, збір та аналіз 
інформації, проведення теоретичних 
досліджень включаючи побудову 
математичних моделей, підготовк та 
проведеення кспериментальних 
досліджень, оформлення результатів 
досліджень у іигляді магістерської 
дисертації 

Джерела 
випромінювання 

Микитенко В. І.  Предметом дисципліни  є принципи 
технічної реалізації та схемотехніка 
джерел штучного випромінювання 
ультрафіолетового,видимого та 
інфрачервоного діапазонів спектру 

 Е-кампус, сайт 
кафедри 

ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 

Оптичні 
вимірювання 

Микитенко В. І.  Дисципліна присвячена вивченню 
основ метрології, принципів та 
технічної реалізації вимірювання 
різних типів ознак та характеристик 
фізичних обєктів з використанням 
оптичного випромінювання. 

 Е-кампус, сайт 
кафедри 

ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 

Космічні та авіаційні 
оптико-електронні 
прилади  

Микитенко В. І.  Дисципліна присвячена 
поглибленому вивченню принципів 
функціонування та схемотехніки 
різних типів ОЕСС, призначених для 
встановлення на авіаційні та 
космічні платформи. 

 Е-кампус, сайт 
кафедри 

ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 

Енергетичні 
розрахунки 

Микитенко В. І.  Кредитний модуль присвячено 
вивченню принципів функціонування 
різних типів оптично-електронних 
приладів. 
Він містить у собі базову інформацію 
про методи розрахунків основних 
енергетичних характеристик ОЕП і 
пов’язаних з ними споживчими 
характеристиками, такими, як 
дальність дії, ймовірність виявлення 
при заданій дальності тощо. 

 Е-кампус, сайт 
кафедри 

ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 

Телевізійні та 
тепловізійні ОЕП 

Микитенко В. І.  Дисципліна присвячена 
поглибленому вивченню принципів 
функціонування, характеристик 
різних типів приймачів 
випромінювання ІЧ діапазону, а 
також освоєнню методів розрахунку 
оптико-електронних приладів з їх 
використанням. 

 Е-кампус, сайт 
кафедри 

ecampus.kpi.ua   
sikorsky-
distance.org 

Теорія виявлення 
сигналів 

Микитенко В. І.  Дисципліна є фундаментальною 
дисципліною для здобуття глибинних 
знань для студентів рівня підготовки 
доктора філософії та присвячена 
вивченню принципів виділення 
корисного сигналу різного 
походження на тлі шуму і завад. 

 Е-кампус, сайт 
кафедри 

 

                   

      

                   

               

                   

               

     

         

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

                   

               

 


