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Світлодіодні технології

5
Всього 150 годин – 60 аудиторних:30 г. – 15лк, 16 г. – 8
пз, 4 г. – 2 лб, 10 г. – 5 конс, 90г. – самостійна робота,
вид контролю: залік
1-й рік, 2-й семестр
Раніше мають бути вивчені дисципліни «Вища математика», «Фізика», «Оптика», «Лазерні прецизійні прилади»,
«Оптоелектроніка», «Конструювання лазерних пристроїв»
та «Нанофотоніка».
Вибіркова дисципліна професійної та практичної
підготовки, містить змістові модулі:
1. Основні поняття та особливості роботи світлодіодів
2. Види та конструкції світлодіодів
3. Системи живлення світлодіодів
4. Застосування світлодіодної техніки
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у галузі метрології та інформаційновимірювальної техніки, оптоелектроніки або у процесі
навчання, що передбачає застосування теорій та методів
метрології та лазерного і оптоелектронного
приладобудування і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов
Здатність використовувати наукове обладнання та
інформаційно-вимірювальні технології, що відносяться до
лазерної та оптоелектронної техніки; інтерпретувати
результати досліджень та вимірювань та брати участь у
дискусіях із досвідченими фахівцями стосовно наукового
значення та потенційних наслідків отриманих результатів;
продемонструвати сучасні знання побудови систем лазерної та оптоелектронної техніки.
1. Відпрацювати та захистити лабораторні роботи.
2. Виконати практичні завдання.
3.Отримати за семестр не менше 60 балів.
4. Скласти залік.
Oi . Оцінку за
Підсумкову рейтингову оцінку Oсем =



семестр Oсем обчислюють як суму оцінок за різні види
занять та контрольні заходи.

14.

Якість освітнього процесу

15.

Методичне забезпечення

16.

Розробник силабусу
(посада, ПІБ, ел. пошта)

Дотримання принципів академічної доброчесності
(http://lib.nure.ua/plagiat). Розробка робочої програми
дисципліни – 2019 р. Лабораторний практикум
забезпечено сучасними вимірювальними приладами.
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