
Силабус навчальної дисципліни «Оптоелектронні технології» 
 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 
1.  Назва факультету  Електронної та біомедичної інженерії 
2.  Рівень вищої освіти Освітньо-науковий 
3.  Код і назва спеціальності 171 Електроніка 
4.  Тип і назва освітньої 

програми 
ОНП «Електроніка» 

5.  Код і назва дисципліни 
(інформація з ЦІСТ) 

ОеТ – Оптоелектронні технології 

6.  Кількість ЄКТС кредитів 4 
7.  Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 
годинами навчання) 

Лекції – 24 год., практичні – 24 год., консультації – 8 год., 
самостійна робота – 64 год., сем. контроль – залік 

8.  Графік (терміни) вивчення 
дисципліни 

1 курс, 2 семестр 

9.  Передумови для навчання за 
дисципліною 

Математика. 
Фізика. 
Оптоелектроніка 

10.  Анотація (зміст) дисципліни Вибіркова дисципліна зі спеціальності, містить змістові 
модулі: 
1. Принципи побудови та функціонування 
оптоелектронних засобів, приладів та систем. 
2. Методи та засоби аналітичного та чисельного 
моделювання оптоелектронних приладів. 
3. Використання оптоелектронних засобів та технологій 
для реєстрації, обробки, відображення інформації. 
4. Оптоелектронні технології силової та енергетичної 
електроніки 

11.  Компетентності, знання, 
вміння, розуміння, якими 
оволодіє здобувач вищої 
освіти в процесі навчання 

Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи 
методології та технології моделювання, розробляти та 
реалізовувати методи й алгоритми моделювання; 
проводити експерименти за програмою моделювання з 
обробкою й аналізом результатів. 
Здатність розробляти та реалізовувати методи й 
алгоритми моделювання для дослідження фізичних 
процесів в електронних приладах та пристроях. 
Здатність використовувати сучасні програмні засоби до 
розв’язування задач аналізу даних. 
Здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології 

12.  Результати навчання 
здобувача вищої освіти 

Знати та уміти застосовувати засоби сучасних 
інформаційних технологій для вирішення задач 
проектування та розробки програмного забезпечення. 
Застосовувати на практиці сучасні прийоми і методи 
наукових досліджень та науково-технічної творчості, з 
їхньою допомогою розробляти нові технічні рішення, 
перш за все в області телекомунікаційних та електронних 
технологій 
Демонструвати систематичні знання сучасних методів 



проведення досліджень в галузі електроніки та 
телекомунікацій. 
Самостійно виконувати експериментальні дослідження та 
застосовувати дослідницькі навички 

13.  Система оцінювання 
відповідно до кожного 
завдання для складання 
заліку/екзамену 

Підсумковий модульний контроль з дисципліни 
передбачає залік. 
1. Виконати завдання на практичних заняттях (кожне 
оцінюється від 3 до 5 балів, всього від 36 до 60 балів). 
2. Виконати 2 контрольні роботи (кожна оцінюється від 6 
до 10 балів, всього від 12 до 20 балів). 
3. Виконати контрольне завдання згідно із заданим 
варіантом (оцінюється від 12 до 20 балів). 
Оцінка за семестр: 

семO  = (3…5)×12 ПЗ+(6…10)×2 КР+(12…20)×1 РГЗ = 
(60…100) балів 

14.  Якість освітнього процесу Дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми 
дисципліни – 2021 р. Практичні заняття забезпечено 
сучасним програмно-технічним забезпеченням, 
необхідними обчислювальними засобами 

15.  Методичне забезпечення 1. Мосс Т., Баррел Г., Эллис Б. Полупроводниковая 
оптоэлектроника. М.: Мир, 1976. – 431 с. 

2. Игнатов А.Н. Оптоэлектронные приборы и устройства 
– М.: Экотрендз, 2006. – 272 c. 

3. Галат О.Б. Оптоелектроніка. Навчальний посібник / 
О.Б.Галат, Ю.О.Гордієнко, Н.Г.Старжинський. – 
Харків: Компанія СМІТ, 2010. – 198 с. 

4. Пащенко О.Г. Напівпровідникові квантові генератори з 
наноструктурами. Навч. посібник/ О.Г.Пащенко, 
О.Б.Галат, О.Ю.Бабиченко. – Харків: ХНУРЕ, 2019. − 
236 с. 

5. Розеншер Э. Оптоэлектроника / Э.Розеншер, Б.Винтер. 
– М.: Техносфера, 2004. – 592 с. 

6. Ермаков О.Н. Прикладная оптоэлектроника / 
О.Н.Ермаков. – М.: Техносфера, 2004. – 370 с. 

7. Компоненти волоконно-оптичних систем: Навч. 
посібник / О.І.Филипенко. – Харків: ХТУРЕ, 1999. – 
112 с. 

16.  Розробник силабусу (посада, 
ПІБ, ел. пошта) 

Доц. каф. МЕЕПП О.Б.Галат, к.ф.-м.н., доцент. 
Е-mail: oleksandr.galat@nure.ua 

 

http://lib.nure.ua/plagiat
mailto:oleksandr.galat@nure.ua

