Каталог вибіркових дисциплін
на 2018 / 2019 навчальний рік
Навчально-науковий інститут (факультет): Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних
технологій
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології),
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

Семестр

Курс

№ з\п

Цикл професійної підготовки
Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
1

2

3

Художнє проектування

Основи телекомунікацій

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: Нарисна геометрія. Креслення.
Комп’ютерна графіка. Зміст дисципліни: Розвиток художньо-проектного
бачення форм відповідно до утилітарно-естетичної функції виробів,
поглиблення художньо-проектної культури майбутніх учителів технології.
Теоретична складова дисципліни ознайомлює студентів з витоками
художньо-проектної культури, історичним розвитком художнього
проектування як виду прикладної діяльності та ін. Практична складова
дисципліни полягає у побудові процесу навчання за тематичним планом,
виконання аудиторних та самостійних практичних завдань, які складені в
оптимальній дидактичній послідовності – від простішого до складнішого та
виконуються за моделлю, максимально наближеною до процесу реального
художнього проектування. Викладач: проф., д.п.н. Оршанський Л.В.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю:
диф.залік. Основа для вивчення: Основи електротехніки; Сучасні
інформаційні технології. Зміст дисципліни: Роль комп'ютерних

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

Машинознавства
та основ
технологій

телекомунікацій в інформатизації суспільства Телекомунікаційні мережі:
комп'ютерні . телевізійні, телефонні, радіомережі. Середовище і методи
передачі даних у мережах ЕОМ. Глобальна мережа Internet. Браузери програми перегляду. Поштові програми. Створення Web-сайтів. Створення
Web-сторінок. Сучасні прийоми і методи роботи та експлуатація
телекомунікаційних систем. Викладач: доц., к.пед.н. Петрицин І.О.

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (На основі ОКР «Молодший спеціаліст»)
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

2

2

4

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Основи пед. вимірювань та
моніторингу якості освіти

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Загальний курс педагогіки. Фахові
методики. Зміст дисципліни передбачає широкий огляд основних понять та
категорій педагогічної діагностики, тестування та моніторингу якості
освіти; формування вмінь проводити контроль, оцінку і моніторинг якості
освіти з використанням тестових технологій. Викладач: доц., к.п.н.
Нищак І.Д.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи теплотехніки та
гідравліки. Зміст дисципліни: Техніка та її історичний розвиток. Побутова
техніка. Сучасний стан. Перспективи розвитку. Будова, принцип роботи та
техніко-технологічні характеристики побутових електронагрівальних
приладів. Будова, принцип роботи та техніко-технологічні характеристики
побутових електроприладів для оздоровлення мікроклімату в приміщенні.
Будова, принцип роботи та техніко-технологічні характеристики побутових
електроприладів індивідуального користування. Будова, принцип роботи та
техніко-технологічні характеристики побутових електричних машин для
обробки харчових продуктів. Будова, принцип роботи та техніко-

Експлуатація та ремонт
побутової техніки

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

технологічні характеристики побутових електричних машин для
прибирання житлових приміщень. Будова, принцип роботи та технікотехнологічні характеристики побутових пральних машин. Будова, принцип
роботи та техніко-технологічні характеристики побутових холодильників.
Електричні прилади для підсобного садово-городнього господарства.
Побутовий електроінструмент. Основи ремонту електричних приладів та
машин побутового призначення. Викладач: к.п.н. Матвісів Я.Я.

№ з\п

Курс

Семестр

015.20 Професійна освіта (транспорт)
Цикл загальної підготовки

3

2

4

Назва дисципліни
Вікова фізіологія та
шкільна гігієна

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 3 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового Анатомії
контролю – залік.
Основа для вивчення – «Охорона праці і цивільний захист», «Основи
екології», «Фізичне виховання», «Етика та естетика», «Основи екології»,
«Цивільний захист».
Зміст навчальної дисципліни: Онтогенез як життєвий шлях індивідуума.
Закономірності росту і розвитку людини. Вікові особливості
функціональних систем людини і гігієнічні вимоги, які забезпечують їх
нормальний розвиток.Вікові анатомо-фізіологічні особливості та гігієна
опорно-рухового апарату. Вікові особливості системи крові. Поняття про
імунітет та його роль для здоров’я людини. Морфофізіологічні особливості
будови і функції серцево-судинної системи. Гігієна серцево-судинної
системи. Вікові особливості будови і функції органів дихання. Гігієна
дихальної системи. Вікова фізіологія та гігієна органів травлення. Вікові
особливості обміну речовин і енергії. Гігієнічні основи харчування дітей і
підлітків. Вікові особливості органів виділення у дітей і підлітків. Будова і
функції шкіри. Гігієна сечовидільної системи та шкіри. Вікові анатомофізіологічні та гігієнічні особливості аналізаторів. Взаємодія сенсорних
систем між собою. Залози внутрішньої секреції, статеве дозрівання. Вікові
анатомо-фізіологічні особливості будови та функції нервової системи. Вища
нервова діяльність. Становлення в процесі розвитку дитини. Гігієна
навчально-виховного процесу і виробничої праці учнів. Гігієнічні вимоги до
проектування та устаткування приміщень і територій навчальних закладів.
Система профілактичних і соціальних заходів для збереження та зміцнення
здоров’я учнів. Профілактика інфекційних захворювань. Надання
долікарської допомоги при травмах, отруєннях, ураженнях електричним
струмом та інших невідкладних станах людини.Викладач : доцент, канд.
біол. наук Ковальчук Г. Я., викладач Лупак О. М.

Основи екології

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: Форма підсумкового контролю: Основа для Екології
вивчення: основи природознавства Зміст дисципліни: Сучасна екологія - географії
міждисциплінарна галузь знань. Розвиток екології та її сучасні особливості.
Структура сучасної екології. Об'єкти та завдання екології. Системний підхід
у науці та екології. Значення екології. Основи аутекології. Екологічні
фактори. Поняття середовища. Екологічні фактори. Механізми дії
екологічних факторів на живі організми та закономірності пристосування.
Основи популяційної екології. Поняття популяції. Територіальні
закономірності популяцій. Внутрішньопопуляційна структура. Динаміка
популяцій. Основи синекології та екосистемології. Екосистем ний рівень
організації живого. Поняття екосистеми. Структура екосистеми.
Функціональні характеристики. Основні риси екосистеми. Класифікація та
різноманітність екосистем. Екосистемний підхід. Вчення про біосферу та
ноосферу. Розвиток поняття та вчення про біосферу. Біосфера у розумінні
В.Вернадського. Біосфера у розумінні сучасних вчених. Структура та склад
біосфери. Ноосфера. Антропогенна деградація біосфери. Науково-технічний
прогрес та проблеми природного довкілля. Забруднення біосфери. Зміни
глобальних біосферних процесів. Екологічні проблеми України та
перспективи їх подолання. Першопричини екологічних проблем України.
Екологічні проблеми абіотичних компонентів: атмосферного повітря, надр,
водних ресурсів, земель і грунтів. Біологічне та ландшафтне різноманіття,
охорона лісів, біобезпека. Надзвичайні ситуацій та проблема відходів.
Екологічні проблеми галузей людської діяльності. Екологічні проблеми
промислового комплексу. Екологічні проблеми агропромислового
комплексу. Екологічні проблеми транспорту. Екологічні проблеми
урбанізації та комунальної сфери. Екологічні проблеми військової
діяльності.
Екологічні
проблеми
рекреації.
Основи
економіки
природокористування. Проблеми збалансованого природокористування,
екологічної політики та природоохоронного управління. Викладач:
викладач Бриндзя І.В.

та

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

4

2

4

5

2

3

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Гідравліка

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Машинознавства
контролю: екзамен. Основа для вивчення: вища математика, загальна та основ
фізика. Зміст дисципліни: Основи гідростатики. Фізичні властивості технологій
рідини. Закони рівноваги рідини. Основи гідродинаміки. Закони руху
рідини. Кінематична та силова взаємодія рідини з елементами механізмів і
машин. Гідравлічні машини. Гідравлічні насоси. Гідропривід. Основи
гідроенергетики. Викладач: доц., к.тех.н. Фартушок І.М.

Гідравлічні машини

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Машинознавства
контролю: екзамен. Основа для вивчення: вища математика, загальна та основ
фізика. Зміст дисципліни: Основи гідростатики. Фізичні властивості технологій
рідини. Закони рівноваги рідини. Основи гідродинаміки. Закони руху
рідини. Кінематична та силова взаємодія рідини з елементами механізмів і
машин. Гідравлічні машини. Гідравлічні насоси. Гідропривід. Основи
гідроенергетики. Викладач: доц., к.тех.н. Фартушок І.М.

Теплотехніка

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Машинознавства
контролю: екзамен. Основа для вивчення: загальна фізика, вища та основ
математика. Зміст дисципліни: Ідеальні гази та газові суміші. Основні технологій
термодинамічні процеси та цикли. Теплопровідність. Конвективний
теплообмін. Теплове випромінювання. Теплообмінні апарати. Теплофізичні
властивості палива. Котельні установки. Двигуни внутрішнього згорання.
Холодильні установки. Парові турбіни та газотурбінні установки. Теплові
та атомні електростанції. Викладач: доц., к.фіз.-мат.н. Павловський Ю.В.

Теплові машини

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового Машинознавства
контролю: екзамен. Основа для вивчення: загальна фізика, вища та основ
математика. Зміст дисципліни: Основні поняття термодинаміки. технологій
Термодинамічні процеси. Цикли теплових машин. Паливо та його згорання.
Основи теплопередачі. Двигуни внутрішнього згорання. Холодильні
машини. Парові турбіни та газотурбінні установки. Теплоенергетичні
установки. Викладач: доц., к.фіз.-мат.н. Павловський Ю.В.

6.010103 Технологічна освіта
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

6

3

6

Назва дисципліни
Різання матеріалів,
верстати та інструменти

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма Машинознавства
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: опір матеріалів та основ
матеріалознавство, інженерна графіка, взаємозамінність, стандартизація,
технологій
технічні вимірювання. Зміст дисципліни: Інструментальні матеріали.
Кінематичні і геометричні параметри процесу різання. Фізичні основи
процесу різання. Опір матеріалів різанню. Швидкість різання. Якість
обробленої поверхні при різанні. Особливості процесу різання пластмас.
Особливості процесу різання деревини. Види металорізальних верстатів та
їх механізми. Обробка на токарних верстатах. Обробка на свердлильних і
розточувальних верстатах. Обробка на фрезерних верстатах. Обробка на
стругальних, довбальних і протягувальних верстатах. Обробка абразивними
матеріалами. Обробка зубчастих коліс. Обробка та нарізання різьб. Фізикохімічні методи обробки матеріалів. Викладач: доц., к.т.н. Чубик Р. В.

Сучасне промислове
виробництво

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: матеріалознавство, інженерна
графіка, технічна механіка. Зміст дисципліни: Поняття про промислове
виробництво. Паливно-енергетична промисловість. Машинобудування.
Лісове господарство, лісова та деревообробна промисловість. Будівельна
промисловість. Викладач: доц., к.т.н. Чубик Р. В.
Економіка та організація Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
виробництва
контролю: екзамен. Основа для вивчення: економічна теорія. Зміст
дисципліни: Підприємство в системі ринкових відносин. Основний капітал
підприємства. Оборотні засоби підприємства. Персонал підприємства та
продуктивність праці. Оплата праці на підприємстві. Собівартість продукції
та цінова політика підприємства. Фінанси підприємства та інвестиційна
діяльність.
Виробничий процес та його організація. Впровадження
інновацій у сфері виробництва. Технологічна та організаційна підготовка
виробництва. Організація праці та її нормування. Конкурентоспроможність
продукції підприємства. Стратегічне і тактичне планування на підприємстві.
Оперативно-календарне планування. Викладач: доц., к.е.н. Ковенська О.А

Машинознавства
та основ
технологій

Теоретичної
прикладної
економіки

та

6.010104 Професійна освіта (транспорт)
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

7

3

6

8

3

6

Назва дисципліни
Різання матеріалів,
верстати та інструменти

Анотація дисципліни

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового
контролю:
залік.
Основа
для
вивчення:
опір
матеріалів
матеріалознавство, інженерна графіка, взаємозамінність, стандартизація,
технічні вимірювання. Зміст дисципліни: Інструментальні матеріали.
Кінематичні і геометричні параметри процесу різання. Фізичні основи
процесу різання. Опір матеріалів різанню. Швидкість різання. Якість
обробленої поверхні при різанні. Особливості процесу різання пластмас.
Особливості процесу різання деревини. Види металорізальних верстатів та
їх механізми. Обробка на токарних верстатах. Обробка на свердлильних і
розточувальних верстатах. Обробка на фрезерних верстатах. Обробка на
стругальних, довбальних і протягувальних верстатах. Обробка абразивними
матеріалами. Обробка зубчастих коліс. Обробка та нарізання різьб. Фізикохімічні методи обробки матеріалів. Викладач: доц., к.т.н. Чубик Р. В.
Сучасне промислове
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
виробництво
контролю: екзамен. Основа для вивчення: матеріалознавство, інженерна
графіка, технічна механіка. Зміст дисципліни: Поняття про промислове
виробництво. Паливно-енергетична промисловість. Машинобудування.
Лісове господарство, лісова та деревообробна промисловість. Будівельна
промисловість. Викладач: доц., к.т.н. Чубик Р. В.
Мікропроцесорні системи
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма
керування
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: конструкція
автомобіля, діагностика автомобіля. Зміст дисципліни: Цифрові системи
управління на базі мікропроцесорів і мікроконтролерів. Архітектура
керуючої мікро ЕОМ. Мікропроцесорні системи управління двигуном.
Мікропроцесорні та електронні системи управління трансмісією.
Мікропроцесорні системи керування автомобілем в режимах гальмування і

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Машинознавства
та
основ
технологій

Машинознавства
та основ
технологій

Машинознавства
та основ
технологій

Основи екології

розгону. Автомобільні бортові мікропроцесорні інформаційні системи.
Мікропроцесорні та електронні автомобільні охоронні системи.
Автомобільні бортові мікропроцесорні діагностичні системи (OBD-I, II)
Викладач: доц., к.т.н. Чубик Р. В.
Кредити ЄКТС –3 . Вид занять: Форма підсумкового контролю: Екології
Основа для вивчення: основи природознавства Зміст дисципліни: Сучасна географії
екологія - міждисциплінарна галузь знань. Розвиток екології та її сучасні
особливості. Структура сучасної екології. Об'єкти та завдання екології.
Системний підхід у науці та екології. Значення екології. Основи аутекології.
Екологічні фактори. Поняття середовища. Екологічні фактори. Механізми
дії екологічних факторів на живі організми та закономірності
пристосування. Основи популяційної екології. Поняття популяції.
Територіальні
закономірності
популяцій.
Внутрішньопопуляційна
структура. Динаміка популяцій. Основи синекології та екосистемології.
Екосистем ний рівень організації живого. Поняття екосистеми. Структура
екосистеми. Функціональні характеристики. Основні риси екосистеми.
Класифікація та різноманітність екосистем. Екосистемний підхід. Вчення
про біосферу та ноосферу. Розвиток поняття та вчення про біосферу.
Біосфера у розумінні В.Вернадського. Біосфера у розумінні сучасних
вчених. Структура та склад біосфери. Ноосфера. Антропогенна деградація
біосфери. Науково-технічний прогрес та проблеми природного довкілля.
Забруднення біосфери. Зміни глобальних біосферних процесів. Екологічні
проблеми України та перспективи їх подолання. Першопричини
екологічних проблем України. Екологічні проблеми абіотичних
компонентів: атмосферного повітря, надр, водних ресурсів, земель і грунтів.
Біологічне та ландшафтне різноманіття, охорона лісів, біобезпека.
Надзвичайні ситуацій та проблема відходів. Екологічні проблеми галузей
людської діяльності. Екологічні проблеми промислового комплексу.
Екологічні проблеми агропромислового комплексу. Екологічні проблеми
транспорту. Екологічні проблеми урбанізації та комунальної сфери.
Екологічні проблеми військової діяльності. Екологічні проблеми рекреації.
Основи економіки природокористування. Проблеми збалансованого
природокористування, екологічної політики та природоохоронного
управління. Викладач: викладач Бриндзя І.В.

та

Основи телекомунікації

9

3

5-6 Виробниче навчання

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні . Форма підсумкового
контролю: диф.залік. Основа для вивчення:Основи електротехніки;
Сучасні інформаційні технології. Зміст дисципліни: Роль комп'ютерних
телекомунікацій в інформатизації суспільства Телекомунікаційні мережі:
комп'ютерні . телевізійні, телефонні, радіомережі. Середовище і методи
передачі даних у мережах ЕОМ. Глобальна мережа Internet. Браузери програми перегляду. Поштові програми. Створення Web-сайтів. Створення
Web-сторінок. Сучасні прийоми і методи роботи та
експлуатація
телекомунікаційних систем. Викладач: доц., к.пед.н. Петрицин І.О.
Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: практичні. Форма підсумкового
контролю: диф залік. Основа для вивчення: Конструкція автомобіля;
Технічне обслуговування автомобілів; Діагностика автомобілів. Зміст
дисципліни: Розбирально–складальне і слюсарно–механічне обладнання.
Розбирання та складання агрегатів та вузлів. Поточний ремонт двигунів.
Поточний ремонт електрообладнання. Поточний ремонт трансмісії.
Поточний ремонт механізмів керування. Ремонт кабін та кузовів..
Викладач: доц., к.пед.н. Петрицин І.О

Машинознавства
та основ
технологій

Машинознавства
та основ
технологій

6/010104 Професійна освіта (Економіка)
Семестр

10

Курс

№ з\п

Цикл професійної підготовки

3

5

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Інвестування

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма Теоретичної
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: мікроекономіка, прикладної
макроекономіка, статистика. Зміст дисципліни: Поняття інвестицій та економіки
інвестиційної діяльності. Менеджмент інвестицій. Використання інвестицій.
Інвестиції в засоби виробництва. Інноваційна форма інвестицій.
Інвестиційні ресурси та стратегія їх формування в інвестиційному процесі.
Залучення іноземного капіталу. Організаційно-правове регулювання
взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності. Інвестиційні проекти.
Обґрунтування доцільності інвестування. Форми руху інвестицій.
Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Фінансові інвестиції.
Викладач: доц., к.е.н. Рупняк М.Я.

Ділова іноземна мова

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Іноземна мова. Ділова іноземна кібернетики
мова. Зміст дисципліни: Державний устрій України. Державний устрій інноватики
Великобританії/Німеччини.
Економіка
України.
Економіка
Великобританії/Німеччини.
Конституція
України.
Конституція
Великобританії/Німеччини. Викладач: Чайковська О.Ю. Готько О.М.

та

та

Екологія

Економіка
праці
соціально-трудові
відносини

та

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: Форма підсумкового контролю: Екології
Основа для вивчення: основи природознавства, охорона праці. Зміст географії
дисципліни: Визначення, предмет, завдання й значення екології.Організм
та середовище. Популяції. Угруповання та екосистеми. Біотична
регуляція навколишнього середовища – єдиний вихід з глобальної
екологічної кризи. Охорона біосфери – одне з найважливіших завдань
сучасної цивілізації. Загальний стан природних ресурсів планети.
Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та
екотехнології. Основи економіки природокористування. Сучасний стан
навколишнього середовища України. Характеристика екологічних умов
окремих регіонів України. Екологічний рух на Україні. Філософськоекологічна методологія збереження життя на Землі. Екологічне право.
Національна і глобальна екополітика. Викладач: викладач Слободян Л.З.

та

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма Теоретичної
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: макроекономіка, прикладної
статистика. Зміст дисципліни: Поняття інвестицій та інвестиційної економіки
діяльності. Менеджмент інвестицій. Використання інвестицій. Інвестиції в
засоби виробництва. Інноваційна форма інвестицій. Інвестиційні ресурси та
стратегія їх формування в інвестиційному процесі. Залучення іноземного
капіталу. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів
інвестиційної діяльності. Інвестиційні проекти. Обґрунтування доцільності
інвестування. Форми руху інвестицій. Фінансове забезпечення
інвестиційного процесу. Фінансові інвестиції.
Викладач: доц., к.е.н. Татомир І.Л.

та

11

3

6

Страхування

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма Теоретичної
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: мікроекономіка, прикладної
статистика. Зміст дисципліни: Страхування як наука. Необхідність, суть та економіки
роль страхування. Страховий фонд. Термінологія і класифікація у
страхуванні. Організація і регулювання страхової діяльності. Договори
страхування. Методи та системи страхування. Страховий ринок. Майнове
страхування. Економічний зміст страхування майна громадян. Основні
умови, особливості і види особистого страхування. Страхування
відповідальності. Страхування підприємницьких ризиків. Фінансовоекономічна діяльність страховика.
Викладач: доц., к.е.н. Чайка-Петегирич Л.Б.

та

Фінансовий ринок

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: мікроекономіка,
макроекономіка, статистика. Зміст дисципліни: Фінансовий ринок:
сутність, функції та роль в економіці. Регулювання фінансового ринку.
Фінансові посередники. Грошовий ринок. Валютний ринок. Ринок
капіталів. Фондовий ринок. Цінні папери як головний інструмент
фінансового ринку.
Викладач: доц., к.е.н. Пурій Г.Б.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: мікроекономіка,
статистика, економіка підприємства, фінанси. Зміст дисципліни: Предмет,
зміст та завдання економічного аналізу. Методологія економічного аналізу.
Аналіз обсягу вироблених та реалізованих послуг підприємствами малого і
середнього бізнесу. Аналіз стану та використання основних засобів
підприємств малого і середнього бізнесу. Аналіз використання трудових
ресурсів підприємств малого і середнього бізнесу. Аналіз собівартості
продукції, робіт і послуг на підприємствах малого і середнього бізнесу.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств малого і середнього
бізнесу. Аналіз фінансового стану підприємств малого і середнього бізнесу.
Аналіз джерел фінансування підприємств малого і середнього бізнесу.
Викладач: доц., к.е.н. Ковенська О.А.

Теоретичної
прикладної
економіки

та

Теоретичної
прикладної
економіки

та

Аналіз госп. діяльності
малого і середнього
бізнесу

Ділова іноземна мова

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового Економічної
контролю: залік. Основа для вивчення: Іноземна мова. Ділова іноземна кібернетики
мова. Зміст дисципліни: Державний устрій України. Державний устрій інноватики
Великобританії/Німеччини.
Економіка
України.
Економіка
Великобританії/Німеччини.
Конституція
України.
Конституція
Великобританії/Німеччини. Викладач: Чайковська О.Ю. Готько О.М.

Економіка та організація
малих і середніх
підприємств

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи економічної теорії.
Економіка та фінанси підприємств. Маркетинг. Зміст дисципліни: Мале і
середнє підприємництво - важливі і необхідні складові функціонування
ринкової економіки . Особливості заснування малих і середніх форм
господарювання. Планування діяльності малих і середніх підприємств.
Формування фінансових ресурсів малих і середніх підприємств. Управління
фінансами та оподаткування малих підприємств. Маркетингова діяльність
та ціноутворення в малому і середньому бізнесі. Забезпечення стійкості та
компенсаторних можливостей підприємств малого і середнього бізнесу
Ризик в малому і середньому
бізнесі та шляхи його мінімізації.
Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу.
Викладач: доц., Мащакевич М.В.

Менеджмент малого і
середнього бізнесу

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Менеджменту
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи підприємництва.
Менеджмент. Теорія організації.. Операційний менеджмент. Управління
персоналом. Зміст дисципліни: Сучасні тенденції у розвитку малого та
середнього бізнесу. Організація ( підприємство) малого та середнього
бізнесу як система і об’єкт управління. Особливості формування системи
управління малим (середнім) підприємством. Побудова організаційних
структур управління в малому (середньому) бізнесі. Особливості
управління фінансово-економічною підсистемою малого та середнього
підприємства. Основи управління персоналом на підприємствах малого та
середнього бізнесу. Викладач: доц., Мащакевич М.В.

та

Податки
система

та

податкова

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма Теоретичної
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: макроекономіка, прикладної
статистика, економіка підприємства, фінанси. Зміст дисципліни: економіки
Теоретичні основи оподаткування. Наука про податки як складова
фінансової науки. Податкова система і податкова політика держави.
Організація податкової служби і податкової роботи. Податок на додану
вартість. Акцизний збір. Мито. Податок на прибуток підприємств. Податок
з доходів фізичних осіб. Податки на власність. Плата за ресурси та послуги.
Єдиний податок для суб’єктів малого бізнесу. Місцеві податки та збори.
Особливості обчислення та сплати окремих видів податків та платежів.
Податковий процес та контроль.
Викладач: доц., к.е.н. Попівняк О.А.

та

6.010103 Технологічна освіта
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл загальної підготовки

12

4

7

Назва дисципліни
Історія ОУН і УПА

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС –2 . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Кафедра нової та
контролю:
. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст дисципліни: новітньої історії
Зародження українського радикального націоналістичного руху. Від Української
України
військової організації до Організації українських націоналістів. Основні напрями
діяльності ОУН у 1930-х рр. ОУН на початковому етапі Другої світової війни
(1939 – 1941 рр.). Стратегія і тактика ОУН в період німецької окупації.
Формування Української повстанської армії. ОУН і УПА в умовах протистояння з
радянським режимом (1944 – початок 1950-х рр.) Викладач: доц., д.і.н.
Ільницький В.І.

Історія мистецтв

Культура ХХ століття

Основи економічної теорії

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: мистецтво. Зміст дисципліни:
Первісне мистецтво, його синкретичний характер, основні здобутки.
Мистецтво Древнього Сходу. Античне мистецтво. Візантійське мистецтво.
Мистецтво Західноєвропейського середньовіччя. Мистецтво Відродження.
Особливості мистецтва бароко та класицизму. Мистецтво епохи
Просвітництва. Мистецтво ХІХ ст. Мистецтво ХХ ст. Викладач: професор
кафедри філософії, кандидат філософських наук Здоровенко В.В., доцент,
кандидат філософських наук, Янко Ж.В.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія світової та вітчизняної
культури. Зміст дисципліни: Соціальні та культурно-історичні
характеристики ХХ століття. Модерн і постмодерн як дві інтелектуальнокультурні парадигми ХХ століття. ХХ століття у світлі культур
філософської думки. Смисл, місце та роль феноменів науки та техніки у
культурі ХХ століття. Осмислення суті мистецтва у ХХ столітті та основні
тенденції і напрямки. ХХ століття як суспільство швидких змін. Викладач:
професор, доктор філософських наук Лімонченко В.В.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Теоретичної та
контролю: залік. Основа для вивчення: вихідна. Зміст дисципліни: Вступ прикладної
до економічної теорії. Економічна теорія як наука. Загальні основи економіки
економічного розвитку. Власність в економічній структурі суспільства.
Форми організації виробництва. Суть та функції грошей. Загальні проблеми
ринку. Ринкова організація: зміст та структура. Основи теорії попиту та
пропозиції. Загальні принципи мікроекономіки. Підприємство (фірма) в
системі ринкових відносин. Підприємництво. Функціонування національної
економіки. Економічна роль держави. Національна економіка та її
показники. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Грошовий обіг.
Інфляція. Зайнятість та безробіття. Бюджет та податки. Доходи та соціальна
політика в ринковій економіці. Макроекономічна нестабільність.
Економічне зростання. Світове господарство. Міжнародні економічні
зв’язки та глобальні проблеми людства. Викладач: к.е.н., доцент
Процишин О.Р.

Основи менеджменту

Українознавство

13

4

7

Історія науки і техніки

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Зміст дисципліни: Сутність, роль та методологічні
основи менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту.
Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Організації як
об’єкти управління. Повноваження, обов’язки, відповідальність, процес
делегування. Характеристика основних функцій менеджменту: планування,
організування, мотивування, регулювання, контроль. Методи менеджменту.
Інформація і комунікації в менеджменті. Управлінські рішення.
Керівництво та лідерство, теорії лідерства. Відповідальність та етика у
менеджменті. Викладач: доц., к.е.н. Скірка Н.Я.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст
дисципліни: Концепція, структура та завдання навчального курсу
«Українознавство». Етнокультура в системі національної культури.
Українська мова – основа культури українського народу. Мова як
етнозберігаючий чинник. Етнічна свідомість. Національний характер та
ментальність. Міфологічна і фольклорна пам'ять як етнозберігаючий
чинник. Викладач: доц., к.філос.н. Костюк Л.Б.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: фізика, інформатика. Зміст
дисципліни: Історія розвитку механіки. Історія механіки будівництва і
конструкцій. Машини і механізми. Історія теплотехніки та двигунів. Історія
розвитку транспорту. Техніка і технологія обробки металів. Розвиток
електротехніки та енергетики. Історія розвитку обчислювальної техніки,
автоматики та робототехніки. Викладач: проф., д.фіз.-мат.н. Вірт І.С.

Менеджменту

Культурології та
мистецької
освіти

Машинознавства

Історія українського
війська

Кредити ЄКТС – . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Кафедра нової та
контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст новітньої історії
дисципліни: Організація княжого війська, флот княжих часів. Збройні сили
України
Гетьманської України. Організація козацького війська. Оборонні споруди
козаків. Флот України козацької доби. Українські військові формування в
Російській та Австрійській імперіях у XIX ст. Українські Січові Стрільці.
Військо Української Народної Республіки (1917  квітень 1918 р.).
Військове будівництво в Українській державі гетьмана П.Скоропадського.
Збройні сили Директорії. Українська Галицька Армія. Злука УГА і армії
УНР, їх стратегічне становище. Українські військово-морські сили в 1917 
1920 рр. Українська військова організація та Організація українських
націоналістів. Українські збройні формування в складі Червоної армії в
1920-і  1930-і рр. Збройні сили Карпатської України. Українська
Повстанська Армія. Українські військові формування в збройних силах
Німеччини. Українці в складі Червоної армії. Розбудова Збройних Сил
незалежної України. Відродження українського козацтва. Формування
Національної Гвардії. Викладач: доц., к.і.н. Медвідь О.В.

Етика та естетика

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: закономірності функціонування
моралі як суспільного явища та проблеми естетичного відношення людини
до дійсності. Зміст дисципліни: Місце етики в системі філософського і
гуманітарного знання. Основні завдання етики по відношенню до свого
предмету. Первісні форми регуляції людської поведінки. Поняття, функції,
структура моральної свідомості. Моральні норми і принципи. Моральні
мотиви і ціннісні орієнтації. Категорії моральної свідомості. Свобода дії,
свобода вибору, свобода волі. Проблема співвідношення цілей і засобів
діяльності. Моральність та спілкування. Моральні принципи спілкування.
Моральна культура професійних відносин. Структура та предмет
естетичного знання. Естетична діяльність та її форми. Естетична свідомість.
Естетичні категорії як логічні моделі естетичної практики. Мистецтво як
універсальна форма відображення її пізнання дійсності. Предмет, форма і
зміст мистецтва. Види та функції мистецтва. Мистецтво та естетичне
виховання. Творчий метод, стиль, напрямок
Викладач: кандидат філософських наук, доцент Янко Ж.В.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Етнографі України

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст
дисципліни: Теоретична та методологічна основа курсу, етногеографічна та
геополітична характеристика України, етногеографічне районування
України, географія розселення українців, які проживають за кордоном,
етнічний склад населення України, етногеографічні процеси в Україні
упродовж ХХ – початку ХХІ ст. Викладач: доц., к.філос.н. Костюк Л.Б.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські заняття Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія,
політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи
теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового
права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і
цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права
України. Основи екологічного і земельного права України. Викладач: доц.
к. іст.н. Тиміш Л.І., доц., к.юрид.н. Проць О.Є., доц., к.юрид.н.
Дмитришин Ю.Л. доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька Є.Д.

Культурології та
мистецької
освіти

Правознавство

Правознавства

Страхування

Україна в Європі і світі

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: мікроекономіка, статистика. Зміст
дисципліни: Страхування як наука. Необхідність, суть та роль страхування.
Страховий фонд. Термінологія і класифікація у страхуванні. Організація і
регулювання страхової діяльності. Договори страхування. Методи та
системи страхування. Страховий ринок. Майнове страхування.
Економічний зміст страхування майна громадян. Основні умови,
особливості і види особистого страхування. Страхування відповідальності.
Страхування підприємницьких ризиків. Фінансово-економічна діяльність
страховика.Викладач: доц., к.е.н. Чайка-Петегирич Л.Б.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Зовнішньополітична діяльність і
дипломатія Української держави від моменту проголошення незалежності
до сьогодення. Зміст дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і
світі”. Предмет і завдання. Становлення незалежної України як суб’єкта
міжнародних відносин. Формування зовнішньої політики і міжнародне
визнання незалежності України. Міжнародна політика України після
розпаду СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових
організацій СНД. Взаємовідносини України з Російською Федерацією:
проблеми та здобутки. Створення Організації Об’єднаних Націй та участь
України в її роботі від часу заснування по сьогоднішній день. Відносини
України з Євросоюзом, перспективні шляхи співпраці. Розвиток відносин
України з НАТО. Взаємовідносини України з країнами Центрально-Східної
Європи. Етапи налагодження зовнішньополітичних контактів України з
державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори
зовнішньої політики України. Формування міждержавних дипломатичних
зв’язків України із Сполученими Штатами Америки і Канадою. Викладач:
доц., канд. іст. наук. Тимошенко О.П.

Теоретичної та
прикладної
економіки

Всесвітньої
історії

Філософія освіти

14

4

8

Демографія

Економіка освіти

Кіномистецтво і
телебачення

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: система освіти. Зміст
дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа педагогічного мислення.
Виховання як предмет філософського аналізу. Душевно-духовні виміри
педагогічного процесу. Зміст проблеми гуманізації та гуманітаризації
освіти. Проблема цілісності освітнього процесу. Викладач: професор,
доктор філософських наук Возняк В.С., доцент, кандидат філософських
наук, Ткаченко О.А., доцент, кандидат філософських наук, Бичков’як О.В.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія.
Політологія. Зміст дисципліни: Система знань про народонаселення.
Система демографічних наук. Становлення та розвиток демографії в
Україні. Джерела вивчення відтворення населення. Вимірювання
демографічних процесів і структур. Відтворення населення та його
історичні типи. Народжуваність і репродуктивна поведінка. Смертність і
тривалість життя. Шлюб і сім'я. Міграції населення. Статево-віковий,
сімейний та соціально-економічний склад населення. Національний склад
населення та національні процеси. Демографічна політика. Викладач: доц.,
к.істор.н. Гладкий М.І.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: макроекономіка, статистика,
економічна політика. Зміст дисципліни: Освіта як предмет економічного
дослідження. Ринок освітніх послуг. Держава та освіта. Фінансування
системи освіти. Навчальний заклад як суб’єкт господарювання. Фінансовогосподарська діяльність навчальних закладів. Викладач: к.е.н., доцент
Пурій Г.М.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст
дисципліни: Кіно і телебачення як синтетичні види мистецтва. Німе кіно.
Розвиток звукового кіно. Кінематограф 60-х рр.. Стагнація в кіно (1967 –
1994). Кіно і телебачення (1995 - …). Викладач: доц., к.філос.н. Дротенко
В.І.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Культурології та
мистецької
освіти

Теоретичної та
прикладної
економіки

Культурології та
мистецької
освіти

Релігієзнавство

Риторика

Соціологія освіти

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: релігія. Зміст дисципліни:
Релігієзнавство: предмет і завдання. Релігія як духовний феномен. Первісні
релігійні вірування. Національні релігії. Буддизм. Іслам. Християнство.
Історія Християнства в Україні. Викладач: професор, доктор філософських
наук Бодак В.А., доцент, кандидат філософських наук Стуканов М.А.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: ораторське мистецтво. Зміст
дисципліни: Риторика як наука і навчальна дисципліна.Історичні джерела
риторики. Види красномовства.Підготовка промови та культура оратора.
Полемічна майстерність. Елементи художності та літературні прийоми в
мові оратора. Основні поняття і закони диспозиції. Комунікативні ознаки
мовлення. Викладач: професор, доктор філософських наук Біленко Т.І.,
доцент, кандидат філософських наук Ткаченко О.А.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія соціологія, соціальна
психологія, педагогіка. Зміст дисципліни: Соціологія освіти як спеціальна
соціологічна теорія. Становлення і розвиток соціології освіти як галузі
соціологічного знання. Освіта як соціальний інститут. Суспільство і освіта:
динаміка взаємодії. Система освіти як предмет соціологічного аналізу.
Реформування освіти: причини, напрямки та соціальні ризики. Вища школа
як об’єкт соціологічного аналізу. Управління у сфері освіти: соціологічний
аналіз. Методологія та методика соціологічних досліджень проблем освіти.
Педагогічна освіта України. Викладач: д. соц. н., проф. Щудло С.А., доц.
к. філос. н. Мірчук І.Л., доц. к. соц. н. Гвоздецька Б.Г., доц. к. пол.. н.
Зелена О.Я.

Трудове право

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства
контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство.
Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового регулювання
трудового права України; Трудові правовідносини;Колективні трудові
договори і угоди; Трудовий договір; Правове регулювання робочого часу
Правове регулювання часу відпочинку; Правове регулювання оплати праці;
Внутрішній трудовий розпорядок; Дисциплінарна та матеріальна
відповідальність працівників; Трудові спори.
Викладач: доц. к. юридич. н. Дмитришин Ю.Л., доц. к. юридич. н.
Копельців-Левицька Є.Д.

15

4

Семестр

Курс

№ з\п

Цикл професійної підготовки

7

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

6.010103 Технологічна освіта, профіль «Технічна та комп'ютерна графіка»
Різання матеріалів
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового
контролю:
залік.
Основа
для
вивчення:
опір
матеріалів
матеріалознавство, інженерна графіка, взаємозамінність, стандартизація,
технічні вимірювання. Зміст дисципліни: Інструментальні матеріали.
Кінематичні і геометричні параметри процесу різання. Фізичні основи
процесу різання. Опір матеріалів різанню. Швидкість різання. Якість
обробленої поверхні при різанні. Особливості процесу різання пластмас.
Особливості процесу різання деревини. Види металорізальних верстатів та
їх механізми. Обробка на токарних верстатах. Обробка на свердлильних і
розточувальних верстатах. Обробка на фрезерних верстатах. Обробка на
стругальних, довбальних і протягувальних верстатах. Обробка абразивними
матеріалами. Обробка зубчастих коліс. Обробка та нарізання різьб. Фізикохімічні методи обробки матеріалів. Викладач: доц., к.т.н. Чубик Р. В.
Сучасне промислове
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
виробництво
контролю: екзамен. Основа для вивчення: матеріалознавство, інженерна

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Машинознавства
та основ
технологій

Машинознавства
та основ

4

7

16

17

4

8

графіка, технічна механіка. Зміст дисципліни: Поняття про промислове
виробництво. Паливно-енергетична промисловість. Машинобудування.
Лісове господарство, лісова та деревообробна промисловість. Будівельна
промисловість. Викладач: доц., к.т.н. Чубик Р. В.
6.010103 Технологічна освіта ,профіль «Швейна справа»
Історія костюму
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: Основи теорії технологічної
освіти. Зміст дисципліни: Предмет, мета і завдання курсу. Категоріальний
апарат. Костюм Стародавнього світу (Єгипет, Греція, Рим, Візантія).
Естетичні ідеали краси, тканини, колір, орнамент, основні види та форми
стародавнього костюма. Прикраси, головні убори, зачіски, взуття. Елементи
символіки в одязі. Викладач: к.п.н. Котик І.В.
Українська кухня
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: циклу загальноосвітніх
предметів. Зміст дисципліни передбачає вивчення особливостей
української кухні та практичне оволодіння технологіями приготування
страв та кулінарних виробів. Викладач: доц., к.п.н. Мельник Г.М.,
Ліщинська-Кравець Г.Л.
6.010103 Технологічна освіта, профіль «Технічна та комп'ютерна графіка», «Швейна справа»
Основи електроніки і
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового
мікропроцесорної техніки
контролю: залік. Основа для вивчення:Основи електротехніки;
Інформаційні машини та кібернетичні системи. Зміст дисципліни: Основні
елементи електроніки та мікропроцесорної техніки. Джерела постійного
струму та випрямлячі змінної напруги. Підсилювачі електричних сигналів.
Генератори електричних коливань. Радіопередача і радіоприйом. Елементи
обчислювальної та мікропроцесорної техніки . Пристрої передачі
інформації та обробки зображення. Радіоелектроніка та мікропроцесорна
техніка в школі.. Викладач: доц., к.пед.н. Петрицин І.О.
Основи телекомунікацій
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Інформатика. Комп’ютерна
графіка. Програмування. Зміст дисципліни: Мережі, технології, служби та послуги.
Загальна теорія телекомунікацій. Основи телекомунікаційних технологій. Архітектура та
технології побудови сучасних телекомунікаційних мереж. Устаткування сучасних
телекомунікаційних мереж. Мережа інтернет. Технології та перспективні послуги. Системи
мовлення. Безпека телекомунікаційних мереж. Структура та принципи організації

технологій

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

Машинознавства
та основ
технологій

ІС і технологій

телекомунікаційного ринку. Сучасні підходи до управління телекомунікаційними компаніями.
Перспективи розвитку телекомунікаційних технологій. Викладач: ст. викладач

18

4

8

Експлуатація та ремонт
побутової техніки

Основи педагогічних
вимірювань та моніторинг
якості освіти

Лучкевич М.М.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Технологія виробництва
конструкційних матеріалів. Гідравлічні і теплові машини. Теоретична
механіка. Зміст дисципліни: Техніка та її історичний розвиток. Побутова
техніка. Сучасний стан. Перспективи розвитку. Будова, принцип роботи та
техніко-технологічні характеристики побутових електронагрівальних
приладів. Будова, принцип роботи та техніко-технологічні характеристики
побутових електроприладів для оздоровлення мікроклімату в приміщенні.
Будова, принцип роботи та техніко-технологічні характеристики побутових
електроприладів індивідуального користування. Будова, принцип роботи та
техніко-технологічні характеристики побутових електричних машин для
обробки харчових продуктів. Будова, принцип роботи та технікотехнологічні характеристики побутових електричних машин для
прибирання житлових приміщень. Будова, принцип роботи та технікотехнологічні характеристики побутових пральних машин. Будова, принцип
роботи та техніко-технологічні характеристики побутових холодильників.
Електричні прилади для підсобного садово-городнього господарства.
Побутовий електроінструмент. Основи ремонту електричних приладів та
машин побутового призначення. Викладач: к.п.н. Матвісів Я.Я.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Загальний курс педагогіки. Фахові
методики. Зміст дисципліни передбачає широкий огляд основних понять та
категорій педагогічної діагностики, тестування та моніторингу якості
освіти; формування вмінь проводити контроль, оцінку і моніторинг якості
освіти з використанням тестових технологій. Викладач: доц., к.п.н.
Нищак І.Д.

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

6.010104 Професійна освіта (транспорт)
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл загальної підготовки

19

4

7

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Історія Організації
українських націоналістів і
Української повстанської
армії

Кредити ЄКТС – 2 . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Кафедра нової та
контролю:
. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст дисципліни: новітньої історії
Зародження українського радикального націоналістичного руху. Від Української
України
військової організації до Організації українських націоналістів. Основні напрями
діяльності ОУН у 1930-х рр. ОУН на початковому етапі Другої світової війни
(1939 – 1941 рр.). Стратегія і тактика ОУН в період німецької окупації.
Формування Української повстанської армії. ОУН і УПА в умовах протистояння з
радянським режимом (1944 – початок 1950-х рр.) Викладач: доц., д.і.н.
Ільницький В.І.

Історія мистецтв

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: мистецтво. Зміст дисципліни:
Первісне мистецтво, його синкретичний характер, основні здобутки.
Мистецтво Древнього Сходу. Античне мистецтво. Візантійське мистецтво.
Мистецтво Західноєвропейського середньовіччя. Мистецтво Відродження.
Особливості мистецтва бароко та класицизму. Мистецтво епохи
Просвітництва. Мистецтво ХІХ ст. Мистецтво ХХ ст. Викладач: професор
кафедри філософії, кандидат філософських наук Здоровенко В.В., доцент,
кандидат філософських наук, Янко Ж.В.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Культура ХХ століття

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія світової та вітчизняної
культури. Зміст дисципліни: Соціальні та культурно-історичні
характеристики ХХ століття. Модерн і постмодерн як дві інтелектуальнокультурні парадигми ХХ століття. ХХ століття у світлі культур
філософської думки. Смисл, місце та роль феноменів науки та техніки у
культурі ХХ століття. Осмислення суті мистецтва у ХХ столітті та основні
тенденції і напрямки. ХХ століття як суспільство швидких змін. Викладач:
професор, доктор філософських наук Лімонченко В.В.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Основи економічної теорії

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Теоретичної та
контролю: залік. Основа для вивчення: вихідна. Зміст дисципліни: Вступ прикладної
до економічної теорії. Економічна теорія як наука. Загальні основи економіки
економічного розвитку. Власність в економічній структурі суспільства.
Форми організації виробництва. Суть та функції грошей. Загальні проблеми
ринку. Ринкова організація: зміст та структура. Основи теорії попиту та
пропозиції. Загальні принципи мікроекономіки. Підприємство (фірма) в
системі ринкових відносин. Підприємництво. Функціонування національної
економіки. Економічна роль держави. Національна економіка та її
показники. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Грошовий обіг.
Інфляція. Зайнятість та безробіття. Бюджет та податки. Доходи та соціальна
політика в ринковій економіці. Макроекономічна нестабільність.
Економічне зростання. Світове господарство. Міжнародні економічні
зв’язки та глобальні проблеми людства.Викладач: к.е.н., доцент Процишин
О.Р.

Основи менеджменту

Українознавство

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Зміст дисципліни: Сутність, роль та методологічні
основи менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту.
Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Організації як
об’єкти управління. Повноваження, обов’язки, відповідальність, процес
делегування. Характеристика основних функцій менеджменту: планування,
організування, мотивування, регулювання, контроль. Методи менеджменту.
Інформація і комунікації в менеджменті. Управлінські рішення.
Керівництво та лідерство, теорії лідерства. Відповідальність та етика у
менеджменті. Викладач: доц., к.е.н. Скірка Н.Я.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст
дисципліни: Концепція, структура та завдання навчального курсу
«Українознавство». Етнокультура в системі національної культури.
Українська мова – основа культури українського народу. Мова як
етнозберігаючий чинник. Етнічна свідомість. Національний характер та
ментальність. Міфологічна і фольклорна пам'ять як етнозберігаючий
чинник. Викладач: доц., к.філос.н. Костюк Л.Б.

Менеджменту

Культурології та
мистецької
освіти

20

4

7

Історія українського
війська

Кредити ЄКТС – . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Кафедра нової та
контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст новітньої історії
дисципліни: Організація княжого війська, флот княжих часів. Збройні сили
України
Гетьманської України. Організація козацького війська. Оборонні споруди
козаків. Флот України козацької доби. Українські військові формування в
Російській та Австрійській імперіях у XIX ст. Українські Січові Стрільці.
Військо Української Народної Республіки (1917  квітень 1918 р.).
Військове будівництво в Українській державі гетьмана П.Скоропадського.
Збройні сили Директорії. Українська Галицька Армія. Злука УГА і армії
УНР, їх стратегічне становище. Українські військово-морські сили в 1917 
1920 рр. Українська військова організація та Організація українських
націоналістів. Українські збройні формування в складі Червоної армії в
1920-і  1930-і рр. Збройні сили Карпатської України. Українська
Повстанська Армія. Українські військові формування в збройних силах
Німеччини. Українці в складі Червоної армії. Розбудова Збройних Сил
незалежної України. Відродження українського козацтва. Формування
Національної Гвардії. Викладач: доц., к.і.н. Медвідь О.В.

Етика та естетика

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: закономірності функціонування
моралі як суспільного явища та проблеми естетичного відношення людини
до дійсності. Зміст дисципліни: Місце етики в системі філософського і
гуманітарного знання. Основні завдання етики по відношенню до свого
предмету. Первісні форми регуляції людської поведінки. Поняття, функції,
структура моральної свідомості. Моральні норми і принципи. Моральні
мотиви і ціннісні орієнтації. Категорії моральної свідомості. Свобода дії,
свобода вибору, свобода волі. Проблема співвідношення цілей і засобів
діяльності. Моральність та спілкування. Моральні принципи спілкування.
Моральна культура професійних відносин. Структура та предмет
естетичного знання. Естетична діяльність та її форми. Естетична свідомість.
Естетичні категорії як логічні моделі естетичної практики. Мистецтво як
універсальна форма відображення її пізнання дійсності. Предмет, форма і
зміст мистецтва. Види та функції мистецтва. Мистецтво та естетичне
виховання. Творчий метод, стиль, напрямок
Викладач: кандидат філософських наук, доцент Янко Ж.В.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Етнографі України

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст
дисципліни: Теоретична та методологічна основа курсу, етногеографічна та
геополітична характеристика України, етногеографічне районування
України, географія розселення українців, які проживають за кордоном,
етнічний склад населення України, етногеографічні процеси в Україні
упродовж ХХ – початку ХХІ ст. Викладач: доц., к.філос.н. Костюк Л.Б.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські заняття Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія,
політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи
теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового
права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і
цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права
України. Основи екологічного і земельного права України. Викладач: доц.
к. іст.н. Тиміш Л.І., доц., к.юрид.н. Проць О.Є., доц., к.юрид.н.
Дмитришин Ю.Л. доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька Є.Д.

Культурології та
мистецької
освіти

Правознавство

Правознавства

Страхування

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Теоретичної та
контролю: залік. Основа для вивчення: мікроекономіка, статистика. Зміст прикладної
дисципліни: Страхування як наука. Необхідність, суть та роль страхування. економіки
Страховий фонд. Термінологія і класифікація у страхуванні. Організація і
регулювання страхової діяльності. Договори страхування. Методи та
системи страхування. Страховий ринок. Майнове страхування.
Економічний зміст страхування майна громадян. Основні умови,
особливості і види особистого страхування. Страхування відповідальності.
Страхування підприємницьких ризиків. Фінансово-економічна діяльність
страховика.Викладач: доц., к.е.н. Чайка-Петегирич Л.Б.

Україна в Європі і світі

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Всесвітньої
контролю: залік. Основа для вивчення: Зовнішньополітична діяльність і історії
дипломатія Української держави від моменту проголошення незалежності
до сьогодення. Зміст дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і
світі”. Предмет і завдання. Становлення незалежної України як суб’єкта
міжнародних відносин. Формування зовнішньої політики і міжнародне
визнання незалежності України. Міжнародна політика України після
розпаду СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових
організацій СНД. Взаємовідносини України з Російською Федерацією:
проблеми та здобутки. Створення Організації Об’єднаних Націй та участь
України в її роботі від часу заснування по сьогоднішній день. Відносини
України з Євросоюзом, перспективні шляхи співпраці. Розвиток відносин
України з НАТО. Взаємовідносини України з країнами Центрально-Східної
Європи. Етапи налагодження зовнішньополітичних контактів України з
державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори
зовнішньої політики України. Формування міждержавних дипломатичних
зв’язків України із Сполученими Штатами Америки і Канадою. Викладач:
доц., канд. іст. наук. Тимошенко О.П.

Філософія освіти
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Демографія

Економіка освіти

Кіномистецтво і
телебачення

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: система освіти. Зміст
дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа педагогічного мислення.
Виховання як предмет філософського аналізу. Душевно-духовні виміри
педагогічного процесу. Зміст проблеми гуманізації та гуманітаризації
освіти. Проблема цілісності освітнього процесу. Викладач: професор,
доктор філософських наук Возняк В.С., доцент, кандидат філософських
наук, Ткаченко О.А., доцент, кандидат філософських наук, Бичков’як О.В.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія.
Політологія. Зміст дисципліни: Система знань про народонаселення.
Система демографічних наук. Становлення та розвиток демографії в
Україні. Джерела вивчення відтворення населення. Вимірювання
демографічних процесів і структур. Відтворення населення та його
історичні типи. Народжуваність і репродуктивна поведінка. Смертність і
тривалість життя. Шлюб і сім'я. Міграції населення. Статево-віковий,
сімейний та соціально-економічний склад населення. Національний склад
населення та національні процеси. Демографічна політика. Викладач: доц.,
к.істор.н. Гладкий М.І.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: макроекономіка, статистика,
економічна політика. Зміст дисципліни: Освіта як предмет економічного
дослідження. Ринок освітніх послуг. Держава та освіта. Фінансування
системи освіти. Навчальний заклад як суб’єкт господарювання. Фінансовогосподарська діяльність навчальних закладів. Викладач: к.е.н., доцент Пурій
Г.М.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Культурології та
мистецької
освіти

Теоретичної та
прикладної
економіки

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Культурології та
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст мистецької
дисципліни: Кіно і телебачення як синтетичні види мистецтва. Німе кіно. освіти
Розвиток звукового кіно. Кінематограф 60-х рр.. Стагнація в кіно (1967 –
1994). Кіно і телебачення (1995 - …). Викладач: доц., к.філос.н. Дротенко
В.І.

Релігієзнавство

Риторика

Соціологія освіти

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: релігія. Зміст дисципліни:
Релігієзнавство: предмет і завдання. Релігія як духовний феномен. Первісні
релігійні вірування. Національні релігії. Буддизм. Іслам. Християнство.
Історія Християнства в Україні. Викладач: професор, доктор філософських
наук Бодак В.А., доцент, кандидат філософських наук Стуканов М.А.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: ораторське мистецтво. Зміст
дисципліни: Риторика як наука і навчальна дисципліна.Історичні джерела
риторики. Види красномовства.Підготовка промови та культура оратора.
Полемічна майстерність. Елементи художності та літературні прийоми в
мові оратора. Основні поняття і закони диспозиції. Комунікативні ознаки
мовлення. Викладач: професор, доктор філософських наук Біленко Т.І.,
доцент, кандидат філософських наук Ткаченко О.А.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія соціологія, соціальна
психологія, педагогіка. Зміст дисципліни: Соціологія освіти як спеціальна
соціологічна теорія. Становлення і розвиток соціології освіти як галузі
соціологічного знання. Освіта як соціальний інститут. Суспільство і освіта:
динаміка взаємодії. Система освіти як предмет соціологічного аналізу.
Реформування освіти: причини, напрямки та соціальні ризики. Вища школа
як об’єкт соціологічного аналізу. Управління у сфері освіти: соціологічний
аналіз. Методологія та методика соціологічних досліджень проблем освіти.
Педагогічна освіта України. Викладач: д. соц. н., проф. Щудло С.А., доц.
к. філос. н. Мірчук І.Л., доц. к. соц. н. Гвоздецька Б.Г., доц. к. пол.. н.
Зелена О.Я.

Трудове право

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства
контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство.
Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового регулювання
трудового права України; Трудові правовідносини;Колективні трудові
договори і угоди; Трудовий договір; Правове регулювання робочого часу
Правове регулювання часу відпочинку; Правове регулювання оплати праці;
Внутрішній трудовий розпорядок; Дисциплінарна та матеріальна
відповідальність працівників; Трудові спори.
Викладач: доц. к. юридич. н. Дмитришин Ю.Л., доц. к. юридич. н.
Копельців-Левицька Є.Д.

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

22

4

8

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Інформатика. Комп’ютерна
графіка. Програмування. Зміст дисципліни: Мережі, технології, служби та послуги.
Основи телекомунікацій

Основи пед. вимірювань
та моніторингу якості
освіти

Загальна теорія телекомунікацій. Основи телекомунікаційних технологій. Архітектура та
технології побудови сучасних телекомунікаційних мереж. Устаткування сучасних
телекомунікаційних мереж. Мережа інтернет. Технології та перспективні послуги. Системи
мовлення. Безпека телекомунікаційних мереж. Структура та принципи організації
телекомунікаційного ринку. Сучасні підходи до управління телекомунікаційними компаніями.
Перспективи розвитку телекомунікаційних технологій. Викладач: ст. викладач

Лучкевич М.М.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Загальний курс педагогіки. Фахові
методики. Зміст дисципліни передбачає широкий огляд основних понять та
категорій педагогічної діагностики, тестування та моніторингу якості
освіти; формування вмінь проводити контроль, оцінку і моніторинг якості
освіти з використанням тестових технологій. Викладач: доц., к.п.н.
Нищак І.Д.

Інформаційних
систем і
технологій

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

6.010104 Професійна освіта (економіка)
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл загальної підготовки

23

4

7

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Історія Організації
українських націоналістів і
Української повстанської
армії

Кредити ЄКТС – 2 . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Кафедра нової та
контролю:
. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст дисципліни: новітньої історії
Зародження українського радикального націоналістичного руху. Від Української
України
військової організації до Організації українських націоналістів. Основні напрями
діяльності ОУН у 1930-х рр. ОУН на початковому етапі Другої світової війни
(1939 – 1941 рр.). Стратегія і тактика ОУН в період німецької окупації.
Формування Української повстанської армії. ОУН і УПА в умовах протистояння з
радянським режимом (1944 – початок 1950-х рр.) Викладач: доц., д.і.н.
Ільницький В.І.

Історія мистецтв

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: мистецтво. Зміст дисципліни:
Первісне мистецтво, його синкретичний характер, основні здобутки.
Мистецтво Древнього Сходу. Античне мистецтво. Візантійське мистецтво.
Мистецтво Західноєвропейського середньовіччя. Мистецтво Відродження.
Особливості мистецтва бароко та класицизму. Мистецтво епохи
Просвітництва. Мистецтво ХІХ ст. Мистецтво ХХ ст. Викладач: професор
кафедри філософії, кандидат філософських наук Здоровенко В.В., доцент,
кандидат філософських наук, Янко Ж.В.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Культура ХХ століття

Історія
діаспори

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія світової та вітчизняної
культури. Зміст дисципліни: Соціальні та культурно-історичні
характеристики ХХ століття. Модерн і постмодерн як дві інтелектуальнокультурні парадигми ХХ століття. ХХ століття у світлі культур
філософської думки. Смисл, місце та роль феноменів науки та техніки у
культурі ХХ століття. Осмислення суті мистецтва у ХХ столітті та основні
тенденції і напрямки. ХХ століття як суспільство швидких змін. Викладач:
професор, доктор філософських наук Лімонченко В.В.

української Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст
дисципліни: сутність суспільного феномену «українська діаспора».
Причини еміграції українців за кордон. Три хвилі масового переселенського
руху. Типологія основних діаспорних поселень. Структура української
еміграції. Розселення українців на американському континенті.
Демографічна ситуація, чисельність української діаспори в США, Канаді,
Аргентині, Бразилії, Венесуелі, Уругваї, Парагваї, Кубі та Мексиці. Участь
українців у політичному, суспільно-громадському, культурно-релігійному
житті країн континенту. Джерела та етапи розвитку української діаспори в
Західній Європі. Історія української діаспори в Центральній та Східній
Європі. Українська присутність в Азії та Африці. Характерні особливості
формування української діаспори в пострадянських державах. Основні
складові
сучасної політики української держави щодо діаспори.
Перспективи співробітництва і зв’язки з українцями зарубіжжя. Викладач:
доц., к.і.н. Попп Р.П.
Істороія науки і техніки
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: фізика, інформатика. Зміст
дисципліни: Історія розвитку механіки. Історія механіки будівництва і
конструкцій. Машини і механізми. Історія теплотехніки та двигунів. Історія
розвитку транспорту. Техніка і технологія обробки металів. Розвиток
електротехніки та енергетики. Історія розвитку обчислювальної техніки,
автоматики та робототехніки. Викладач: проф., д.фіз.-мат.н. Вірт І.С.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Нової та
новітньої історії
України

Машинознавства
та основ
технологій

Україна в Європі і світі

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Всесвітньої
контролю: залік. Основа для вивчення: Зовнішньополітична діяльність і історії
дипломатія Української держави від моменту проголошення незалежності
до сьогодення. Зміст дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і
світі”. Предмет і завдання. Становлення незалежної України як суб’єкта
міжнародних відносин. Формування зовнішньої політики і міжнародне
визнання незалежності України. Міжнародна політика України після
розпаду СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових
організацій СНД. Взаємовідносини України з Російською Федерацією:
проблеми та здобутки. Створення Організації Об’єднаних Націй та участь
України в її роботі від часу заснування по сьогоднішній день. Відносини
України з Євросоюзом, перспективні шляхи співпраці. Розвиток відносин
України з НАТО. Взаємовідносини України з країнами Центрально-Східної
Європи. Етапи налагодження зовнішньополітичних контактів України з
державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори
зовнішньої політики України. Формування міждержавних дипломатичних
зв’язків України із Сполученими Штатами Америки і Канадою. Викладач:
доц., канд. іст. наук. Тимошенко О.П.

Українознавство

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Культурології та
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст мистецької
дисципліни: Концепція, структура та завдання навчального курсу освіти
«Українознавство». Етнокультура в системі національної культури.
Українська мова – основа культури українського народу. Мова як
етнозберігаючий чинник. Етнічна свідомість. Національний характер та
ментальність. Міфологічна і фольклорна пам'ять як етнозберігаючий
чинник. Викладач: доц., к.філос.н. Костюк Л.Б.

24

4

8

Історія українського
війська

Кредити ЄКТС – . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Кафедра нової та
контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія України”. Зміст новітньої історії
дисципліни: Організація княжого війська, флот княжих часів. Збройні сили
України
Гетьманської України. Організація козацького війська. Оборонні споруди
козаків. Флот України козацької доби. Українські військові формування в
Російській та Австрійській імперіях у XIX ст. Українські Січові Стрільці.
Військо Української Народної Республіки (1917  квітень 1918 р.).
Військове будівництво в Українській державі гетьмана П.Скоропадського.
Збройні сили Директорії. Українська Галицька Армія. Злука УГА і армії
УНР, їх стратегічне становище. Українські військово-морські сили в 1917 
1920 рр. Українська військова організація та Організація українських
націоналістів. Українські збройні формування в складі Червоної армії в
1920-і  1930-і рр. Збройні сили Карпатської України. Українська
Повстанська Армія. Українські військові формування в збройних силах
Німеччини. Українці в складі Червоної армії. Розбудова Збройних Сил
незалежної України. Відродження українського козацтва. Формування
Національної Гвардії. Викладач: доц., к.і.н. Медвідь О.В.

Етика та естетика

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: закономірності функціонування
моралі як суспільного явища та проблеми естетичного відношення людини
до дійсності. Зміст дисципліни: Місце етики в системі філософського і
гуманітарного знання. Основні завдання етики по відношенню до свого
предмету. Первісні форми регуляції людської поведінки. Поняття, функції,
структура моральної свідомості. Моральні норми і принципи. Моральні
мотиви і ціннісні орієнтації. Категорії моральної свідомості. Свобода дії,
свобода вибору, свобода волі. Проблема співвідношення цілей і засобів
діяльності. Моральність та спілкування. Моральні принципи спілкування.
Моральна культура професійних відносин. Структура та предмет
естетичного знання. Естетична діяльність та її форми. Естетична свідомість.
Естетичні категорії як логічні моделі естетичної практики. Мистецтво як
універсальна форма відображення її пізнання дійсності. Предмет, форма і
зміст мистецтва. Види та функції мистецтва. Мистецтво та естетичне
виховання. Творчий метод, стиль, напрямок
Викладач: кандидат філософських наук, доцент Янко Ж.В.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Етнографі України

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст
дисципліни: Теоретична та методологічна основа курсу, етногеографічна та
геополітична характеристика України, етногеографічне районування
України, географія розселення українців, які проживають за кордоном,
етнічний склад населення України, етногеографічні процеси в Україні
упродовж ХХ – початку ХХІ ст. Викладач: доц., к.філос.н. Костюк Л.Б.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські заняття Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія,
політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи
теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового
права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і
цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права
України. Основи екологічного і земельного права України. Викладач: доц.
к. іст.н. Тиміш Л.І., доц., к.юрид.н. Проць О.Є., доц., к.юрид.н.
Дмитришин Ю.Л. доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька Є.Д.

Культурології та
мистецької
освіти

Правознавство

Правознавства

Ділова іноземна мова

Економічної
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Іноземна кібернетики та
інноватики
мова. Ділова іноземна мова. Зміст дисципліни: Комп’ютери їх
застосувння у різних сферах економіки. Інтернетта сучасне
життя. Реклама, види реклами.
Викладач: Чайковська О.Ю. Готько О.М.

Філософія освіти

25

4

8

Демографія

Економіка освіти

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: система освіти. Зміст
дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа педагогічного мислення.
Виховання як предмет філософського аналізу. Душевно-духовні виміри
педагогічного процесу. Зміст проблеми гуманізації та гуманітаризації
освіти. Проблема цілісності освітнього процесу. Викладач: професор,
доктор філософських наук Возняк В.С., доцент, кандидат філософських
наук, Ткаченко О.А., доцент, кандидат філософських наук, Бичков’як О.В.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія.
Політологія. Зміст дисципліни: Система знань про народонаселення.
Система демографічних наук. Становлення та розвиток демографії в
Україні. Джерела вивчення відтворення населення. Вимірювання
демографічних процесів і структур. Відтворення населення та його
історичні типи. Народжуваність і репродуктивна поведінка. Смертність і
тривалість життя. Шлюб і сім'я. Міграції населення. Статево-віковий,
сімейний та соціально-економічний склад населення. Національний склад
населення та національні процеси. Демографічна політика. Викладач: доц.,
к.істор.н. Гладкий М.І.
Кредити ЄКТС –2 . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: макроекономіка, статистика,
економічна політика. Зміст дисципліни: Освіта як предмет економічного
дослідження. Ринок освітніх послуг. Держава та освіта. Фінансування
системи освіти. Навчальний заклад як суб’єкт господарювання. Фінансовогосподарська діяльність навчальних закладів. Викладач: к.е.н., доцент
Пурій Г.М.

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Культурології та
мистецької
освіти

Теоретичної та
прикладної
економіки

Кіномистецтво і
телебачення

Релігієзнавство

Соціологія освіти

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст
дисципліни: Кіно і телебачення як синтетичні види мистецтва. Німе кіно.
Розвиток звукового кіно. Кінематограф 60-х рр.. Стагнація в кіно (1967 –
1994). Кіно і телебачення (1995 - …). Викладач: доц., к.філос.н. Дротенко
В.І.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: релігія. Зміст дисципліни:
Релігієзнавство: предмет і завдання. Релігія як духовний феномен. Первісні
релігійні вірування. Національні релігії. Буддизм. Іслам. Християнство.
Історія Християнства в Україні. Викладач: професор, доктор філософських
наук Бодак В.А., доцент, кандидат філософських наук Стуканов М.А.

Культурології та
мистецької
освіти

Кафедра
філософії ім.
професора В.Г.
Скотного

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія соціологія, соціальна
психологія, педагогіка. Зміст дисципліни: Соціологія освіти як спеціальна
соціологічна теорія. Становлення і розвиток соціології освіти як галузі
соціологічного знання. Освіта як соціальний інститут. Суспільство і освіта:
динаміка взаємодії. Система освіти як предмет соціологічного аналізу.
Реформування освіти: причини, напрямки та соціальні ризики. Вища школа
як об’єкт соціологічного аналізу. Управління у сфері освіти: соціологічний
аналіз. Методологія та методика соціологічних досліджень проблем освіти.
Педагогічна освіта України. Викладач: д. соц. н., проф. Щудло С.А., доц.
к. філос. н. Мірчук І.Л., доц. к. соц. н. Гвоздецька Б.Г., доц. к. пол.. н.
Зелена О.Я.

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

26

4

7

Назва дисципліни
Електронна комерція

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Економічної

Організація торгівлі

Основи біржової
діяльності

контролю: залік. Основа для вивчення: Інформаційний бізнес. Управління
проектами. Зміст дисципліни: Основні поняття електронної комерції.
Платіжні та фінансові системи Інтернет. Безпека і захист інформації в
електронній комерції. Маркетинг в електронній комерції. Електронний
ринок на базі Інтернет та електронна підтримка споживачів. Системи
електронної комерції у корпоративному секторі: корпоративні
представництва в Інтернет, віртуальні підприємства, інтернет-інкубатори та
мобільна комерція. Системи електронної комерції у споживчому секторі:
торгові ряди, Інтернет (В2С). Тактичні прийоми електронної комерції.
Перспективи електронної комерції Викладач: доц., к.е.н. Городиський Т.І.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: маркетинг,
маркетингова товарна та цінова політика, економіка та організація малих і
середніх підприємств, інфраструктури товарного ринку. Зміст дисципліни:
Суть, зміст функції і завдання організації торгівлі. Структура та
організаційні моделі в системі торгівлі. Організаційні основи діяльності
підприємств оптової торгівлі. Зміст і організація товаропросування.
Організація складського господарства в оптовій торгівлі. Організація
технологічного процесу на складах підприємств оптової торгівлі.
Організація і технологічне забезпечення товаропостачання торговельної
мережі. Організаційні основи функціонування роздрібної торгівлі.
Організаційна побудова роздрібної мережі і розміщення підприємств
торгівлі. Основи улаштування роздрібного торговельного підприємства.
Організація
торговельно-технологічного
процесу
у
роздрібних
торговельних підприємствах. Організація продажу товарів і обслуговування
покупців в магазинах. Особливі форми продажу товарів в роздрібній
торгівлі. Форми і методи регулювання торговельної діяльності. Норми і
правила торговельного обслуговування. Організація контролю у сфері
торгівлі.Викладач: доц., к.е.н. Процишин О.Р.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: маркетинг,
фінансовий ринок, ціни та ціноутворення, інфраструктури товарного ринку.
Зміст дисципліни: Поняття про біржу і біржову діяльність. Організація і
регулювання біржової діяльності. Механізм функціонування товарної біржі.

кібернетики
інноватики

та

Теоретичної
прикладної
економіки

та

Теоретичної та
прикладної
економіки

Фінансовий ринок

Спекулятивні та хеджеві операції на ф’ючерсних ринках. Ринок цінних
паперів як складова фінансового ринку. Механізм діяльності фондової
біржі. Основи функціонування валютної біржі. Клірингові операції на
біржовому ринку та методи аналізу цін. Організація брокерської діяльності.
Викладач: доц., к.е.н. Процишин О.Р.
Кредити ЄКТС – 2. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Теоретичної
контролю: залік. Основа для вивчення: мікроекономіка, макроекономіка, прикладної
статистика. Зміст дисципліни: Фінансовий ринок: сутність, функції та роль економіки
в економіці. Регулювання фінансового ринку.
Фінансові посередники.
Грошовий ринок. Валютний ринок. Ринок капіталів. Фондовий ринок. Цінні
папери як головний інструмент фінансового ринку.
Викладач: доц., к.е.н. Пурій Г.Б.

та

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології),
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

27

6

3

Назва дисципліни

Анотація дисципліни

Основи педагогічних
вимірювань та моніторинг
якості освіти

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка. Фахові методики.
Зміст дисципліни передбачає широкий огляд основних понять та категорій
педагогічної діагностики, тестування та моніторингу якості освіти;
формування вмінь проводити контроль, оцінку і моніторинг якості освіти з
використанням тестових технологій. Викладач: доц., к.п.н. Нищак І.Д.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Технічна естетика. Зміст
дисципліни: передбачає формування у студентів системи знань про
організаційні та економічні основи технічної творчості в суспільному
виробництві, сучасний стан та перспективи розвитку технічної творчості
учнівської молоді, методи та прийоми пошуково-конструкторської
діяльності. Та передбачає вивчення таких тем: розвиток технічної творчості
учнів як соціально-педагогічна проблема; наукові основи вирішення
технічно-творчих завдань; технічно-творча діяльність як об'єктивна основа
формування творчих якостей особистості; організація позакласної та
позашкільної роботи учнівської молоді з технічної творчості; сучасні
напрями розвитку технічної творчості учнів ПТНЗ. Викладач: доц., к.п.н.
Пагута М.В.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Комп’ютерна графіка. Сучасні
інформаційні технології. Зміст дисципліни: Основи комп’ютерних
технологій проектування. Педагогічно-програмні комп’ютерні засоби

Основи інженернопедагогічної творчості

28

6

3

Комп’ютерні технології
проектування

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ
Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

Машинознавства
та основ
технологій

Комп’ютерні мережі

29

6

3

Технічна естетика

Ергономічні принципи
конструювання

навчання та проектування. Комп’ютерне моделювання та проектування.
Використання комп’ютерних мультимедійних програмних засобів для
створення відеоматеріалів. Системи й технології автоматизованого
проектування.Викладач: доц., к.пед.н. Петрицин І.О.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Сучасні інформаційні технології.
Інформаційно-технічні засоби навчання. Зміст дисципліни: Мережні
топології, архітектури та стандарти. Призначення комп`ютерної мережі.
Адресація комп‘ютерів в мережі. Типи ліній зв‘язку. Апаратура ліній
зв‘язку. Характеристика ліній зв‘язку: діапазон пропускання, затухання,
завадостійкість, пропускна здатність, достовірність передачі даних.
Комунікаційні пристрої. Принципи роботи та апаратне забезпечення
модемів. Мережні операційні системи. Основні параметри, програмне
забезпечення, багатозадачність. Мережні операційні системи Microsoft.
Серверне програмне забезпечення. Керування мережними ресурсами,
правами доступу, мережею. Вибір мережної опереційної системи.
Викладач: доц., к.пед.н. Петрицин І.О.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Основи інженерно-педагогічної
творчості. Зміст дисципліни: передбачає розвиток художньо-проектного
бачення форм відповідно до утилітарно-естетичної функції виробів,
поглиблення технічно-естетичної культури майбутніх учителів технології.
Та передбачає вивчення таких тем: технічна естетика як професійний вид
творчої діяльності; принципи технічної естетики та художнього
проектування; загальні відомості про композицію; колір в технічній
естетиці; загальні відомості про ергономіку; ергономічні вимоги до об’єктів
художньо-технічного проектування. Викладач: доц., к.п.н. Пагута М.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Технічна естетика. Моделювання
і художнє оформлення одягу. Зміст дисципліни: Історія виникнення
ергономіки. Науково-технічна цивілізація і дефіцит гуманності в її основі.
Методи і технічні засоби ергономіки. Ергономічні основи проектування.
Принципи ергономічного аналізу трудової та інших видів діяльності.
Ергономіка – універсальна проектувальна дисципліна. Робоча система і

Машинознавства
та основ
технологій

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

30

6

3

Організація управління
навчальним процесом у
ВНЗ

Менеджмент в освіті

Директор навчально-наукового інституту
"____"_______________ 20__ р.

основні
задачі
її
ергономічного
проектування.
Проектування
обчислювальних систем „людина машина”. Біонічні та інформаційні
аспекти проектування. Викладач: доц., к.п.н. Пагута М.В.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Педагогіка і психологія вищої
школи. Правові основи діяльності вищої школи. Методика викладання
загальнотехнічних дисциплін у ВНЗ. Педагогіка виробничого навчання.
Зміст дисципліни: теоретичні та методологічні основи управління
навчальним процесом у ВНЗ; форми і методи організації навчального
процесу у ВНЗ та вимоги до них; планування та організація навчального
процесу у ВНЗ; науково-методичне забезпечення навчального процесу у
ВНЗ. Викладач: проф., д.п.н. Оршанський Л.В.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Зміст дисципліни: Управління освітою як цілісна
система. Основні рівні управління освітою. Директивні та нормативні
документи, що регламентують діяльність органів управління освітою.
Основні типи середніх навчальних закладів освіти. Середні загальноосвітні
навчально виховні заклади нових типів. Основні типи вищих навчальних
закладів, особливості їх діяльності. Науково-методичне та нормативне
забезпечення діяльності навчально виховного закладу. Системний підхід
до управління навчальним закладом. Програмно-цільовий підхід до
управління розвитком навчального закладу
Викладач: доц., к.е.н. Вовк Ю.Я.

Бойчук В.І.

Методики
трудового і
професійного
навчання та
ДУМ

Менеджменту та
адміністрування

