
 

Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 
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Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

 

014  Середня освіта (Трудове навчання та технології),  
 

Цикл загальної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 2 4 Вікова фізіологія та 

шкільна гігієна 

Кредити ЄКТС – 3 Вид заняття – лекції, практичні. Форма підсумкового 

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 анатомо-

фізіологічні та гігієнічні особливості аналізаторів. Взаємодія сенсорних 

систем між собою. Залози внутрішньої секреції, статеве дозрівання. Вікові 

анатомо-фізіологічні особливості будови та функції нервової системи. Вища 

Анатомії 



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. 

Екологія Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: Форма підсумкового контролю: залік 

Основа для вивчення: основи природознавства Зміст дисципліни: Сучасна 

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. 

Екології 



Екологічні проблеми військової діяльності. Екологічні проблеми рекреації. 

Основи економіки природокористування. Проблеми збалансованого 

природокористування, екологічної політики та природоохоронного 

управління. Викладач: викладач Бриндзя І.В. 

Основи бізнесу Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового  

контролю: залік. Зміст дисципліни: Суспільна роль і економічна основа 

бізнесу. Принципи організації бізнесу. Механізм створення бізнесу (власної 

справи). Етика і соціальні відповідальність у бізнесі. Система управління та 

регулювання бізнесу. Система управління бізнесом. Інфраструктура 

розвитку бізнесу. Державне регулювання бізнесу. 

Викладач: доц., к.е.н. Паласевич М.Б. 

Економіки та 

менеджменту 

 

 

 

 

015 Професійна освіта (Транспорт) (На основі ОКР «Молодший спеціаліст») 
 

 

Цикл професійної підготовки 
 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

2 2 3 Діагностика автомобіля Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

Основа для вивчення:Експлуатація автомобіля 

Зміст навчальної дисципліни: Діагностика механізмів керування. 

Діагностика трансмісії автомобіля. Діагностика ходової частини автомобіля. 

Діагностика електрообладнання автомобіля. Діагностика технічного стану 

акумуляторних батареї. Діагностика технічного стану генераторів. 

Діагностування систем керування двигуном із використанням 

газоаналізаторів .Діагностування систем керування двигунами із допомогою 

сканерів.  

Технологічної та 

професійної 

освіти 



Викладач: доц., к.п.н. Петрицин І.О. 

Експлуатація автомобіля Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

Основа для вивчення: Конструкція автомобіля, Матеріалознавство і ТКМ.  

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи технічної експлуатації 

автомобілів. Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 

Технологія технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Організація 

і управління технічною експлуатацією автомобілів. Умови експлуатації 

автомобілів. 

Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

3 2 4 Ремонт автомобільних 

кузовів 

Кредити ЄКТС – 3.. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. Ремонт автомобіля.  

Зміст дисципліни: Конструкція кузова автомобіля. Види пошкоджень 

автомобільних кузовів. Контроль геометричних параметрів кузова. Стенди 

для правлення кузовів. Технологія відновлення форми пошкодженого 

кузова. Відновлення кузовних деталей рихтуванням. Відновлення кузова 

заміною деталей. Особливості технології відновлення кузовів з 

оцинкованих сталей, алюмінієвих сплавів, синтетичних полімерів. 

Відновлення лакофарбового покриття кузова. Вартість відновлення кузова. 

Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Спеціалізований рухомий 

склад автомобільного 

транспорту 

Кредити ЄКТС – 3.. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. Гідравліка. Деталі машин. 

Електричне та електронне обладнання автомобіля.  

Зміст дисципліни: Автопоїзди. Автомобілі-самоскиди і самоскидні 

автопоїзди. Автопоїзди для перевезення довгомірних, великовагових 

вантажів та будівельних конструкцій.  Автомобілі-цистерни та автопоїзди-

цистерни. Контейнеровози та автомобілі з вантажопіднімальними 

пристроями Автомобілі та автопоїзди-фургони. Автонавантажувачі.  

Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

4 2 3 Основи триботехніки Кредити ЄКТС – 3.. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Основа для вивчення: Деталі машин. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



Зміст навчальної дисципліни: Робочі поверхні деформівного тіла. Тертя і 

зношування деталей і робочих органів машин. Моделі триботехнічних 

систем. Трибологічні процеси. Тертя і мащення. Підвищення зносостійкості 

триботехнічних систем. Триботехнічні властивості покриттів. 

Викладач: доц., к.т.н. Лужецький В.С. 

Приводи транспортних 

машин 

Кредити ЄКТС – 3.. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Основа для вивчення: Деталі машин. Електротехніка. Гідравліка.  

Зміст дисципліни: Електричний, гідравлічний та пневматичний приводи. 

Конструкція та основи розрахунку приводів із урахуванням умов 

експлуатації. 

Викладач: проф., д.т.н. Яким Р.С. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

5 2 4 Безпека дорожнього руху Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. Зміст дисципліни: 

Проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху. Нормативне 

регулювання та діяльність у сфері безпеки дорожнього руху. Водій та 

безпека дорожнього руху. Перевезення пасажирів та вантажів. Дорожні 

умови та безпека дорожнього руху. Основи організації дорожнього руху. 

Стан транспортних засобів та безпека дорожнього руху. Вирішення питань 

забезпечення безпеки руху, що потребують узгодження з ДАІ. Організація 

роботи з забезпечення безпеки дорожнього руху на автопідприємстві. 

Дорожньо-транспортні пригоди, їх причини, заходи по запобіганню. 

Відповідальність за порушення ПДР. Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Охорона праці на 

підприємствах 

автомобільного транспорту 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Основа для вивчення: безпека життєдіяльності, охорона праці та 

цивільний захист. Зміст дисципліни: Правові та організаційні питання 

охорони праці на підприємствах автомобільного транспорту. 

Психофізіологічні основи професійної діяльності для працівників 

автомобільного транспорту. Виробнича санітарія та гігієна праці на 

підприємствах автомобільного транспорту. Вимоги безпеки при 

експлуатації транспортних засобів. Вимоги безпеки при вантажно-

розвантажувальних роботах на транспорті. Вимоги безпеки при 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



профілактичному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів. 

Електробезпека на підприємствах автомобільного транспорту. Пожежна 

безпека на підприємствах автомобільного транспорту.  

Викладач: доц., к.ф.-м.н. Павловський Ю.В. 

6 2 3 Теорія і методика 

профорієнтаційної роботи 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

Основа для вивчення: психологія, педагогіка, професійна педагогіка. 

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні засади професійної орієнтації. 

Система професійної орієнтації учнівської молоді. Керування професійною 

орієнтацією. Навчально-методичний кабінет профорієнтації. Форми і 

методи профорієнтаційної роботи з учнями. Професійні просвіта учнів і 

методика її проведення. Професійна консультація учнів і методика її 

проведення. Професійний відбір і методика його проведення.  

Викладач: доц., к.п.н. Пагута М.В. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Теорія та методика 

виховної роботи  у ПТНЗ 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

Основа для вивчення: психологія, педагогіка, професійна педагогіка. 

Зміст навчальної дисципліни: Сутність і зміст виховної роботи у 

професійно-технічних навчальних закладах; форми виховної роботи та їх 

класифікація; планування виховної роботи; моральне виховання учнів; 

формування культури поведінки учнів; формування відповідального 

ставлення до навчання; використання народних традицій у виховній роботі; 

організація громадянського виховання; екологічне виховання учнів; 

формування емоційної культури учнів у виховній роботі; виховна робота 

щодо підготовки учнів до сімейного життя; методика організації виховної 

години; організація та проведення виховних заходів; організація виховної 

роботи з учнями, яких відносять до категорії «важких»; взаємодія 

професійно-технічного навчального закладу із родинами учнів; 

самоврядування в учнівському колективі професійно-технічного 

навчального закладу.  

Викладач: доц., к.п.н. Пагута М.В. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

7 2 3 Економіка транспорту Кредити ЄКТС – 3.. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Транспортне підприємство в системі 

ринкових відносин. Персонал транспортного підприємства та 

Економіки та 

менеджменту 



продуктивність праці. Оплата праці та організація праці на транспортному 

підприємстві. Цінова політика транспортного підприємства та 

конкурентоздатність послуг. Впровадження інновацій у сфері транспортних 

послуг. Фінанси транспортного підприємства та планування його 

діяльності. Викладач: доц., к.е.н. Ковенська О.А. 

Логістика Кредити ЄКТС – 3.. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: економічна теорія, Зміст 

дисципліни: Сутність і сучасні проблеми управління матеріальними 

потоками. Концепція  логістики. Матеріальні потоки та логістичні операції, 

їх види та класифікація. Принципи логістичного управління економічною 

діяльністю. Логістичні системи. Закупівельна логістика. Виробнича 

логістика. Розподіл в логістиці. Інформаційна логістика. Запаси в логістиці. 

Логістика сервісного обслуговування.  

Викладач: к.е.н., доцент Скотний П.В. 

 

Економіки та 

менеджменту 

 

 

 

 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (На основі ОКР «Молодший спеціаліст») 
 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у

р
с 

С
ем

е
ст

р
 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

8 2 4 Інформаційно-

комунікаційні технології в 

освіті 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. 

Основа для вивчення: Шкільний курс інформатики і МВ . 

Зміст навчальної дисципліни: Інформатизація освіти і науки. Цифрові 

освітні ресурси. Управління освітнім процесом і доставка освітнього 

контенту за допомогою технологій електронного навчання. Хмарні 

технології для інформатизації освіти. Мережеві моделі хмарних сервісів. 

 Розробка електронних освітніх ресурсів. Основні підходи та інструменти. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



Теорія методу «Відкритої платформи». Організація навчання з Інтернет- 

підтримкою. Проектування і розвиток електронних навчальних ресурсів. 

Викладач: доц., к.п.н. Петрицин І.О. 

Експлуатація і  ремонт 

побутової техніки 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, 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-

технологічні характеристики побутових електричних машин для 

прибирання житлових приміщень. Будова, принцип роботи та техніко-

технологічні 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. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

9 2 4 Домашнє господарювання Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

Основа для вивчення: методика навчання технологій.  

Зміст навчальної дисципліни: Ергономічність та естетичність житлових 

приміщень. Організація безпечної діяльності у побуті. Оптимізація часу 

домашнього господарювання. Механізм формування сімейного бюджету. 

Організація самозарадності дітей. 

Викладач: доц., к.п.н. Гущак Ж.М. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Технологія побутової 

діяльності та 

самообслуговування 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

Основа для вивчення: методика навчання технологій. 

Зміст навчальної дисципліни: Технологія формування культури 

споживання їжі. Придбання продуктів харчування та інших споживчих 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



товарів. Технологія догляду за житлом. Особливості догляду за волоссям 

людини. Технологія добору одягу та взуття і догляду за ними. Основи 

проектування власного стилю. 

Викладач: доц., к.п.н. Гущак Ж.М. 

 

 

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

10 3 6 Основи теплотехніки та 

гідравліки 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 
контролю: екзамен. Основа для вивчення: технічна механіка. Зміст 

дисципліни: Основи гідростатики. Основи гідродинаміки. Основи технічної 
термодинаміки. Основи теплопередачі. Паливо і котельні установки. 
Теплові двигуни і холодильні установки. Основи теплоенергетики. 

Викладач: доц., к.ф.-м.н. Павловський Ю.В. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Теплові та гідравлічні 

машини 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: загальна фізика, технічна 

механіка. Зміст дисципліни: Основи гідростатики. Основи гідродинаміки. 

Гідравлічні машини. Основи технічної термодинаміки. Основи 

теплопередачі. Теплові двигуни, холодильні установки, компресори. 

Гідравлічні, теплові та атомні електростанції. 

Викладач: доц., кф.-м.н. Павловський Ю.В. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 



015 Професійна освіта (Транспорт) 
 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

11 3 5 Електричне та електронне 

обладнання автомобіля 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: електротехніка та електроніка, 
конструкція автомобіля. Зміст дисципліни: Вступ в автомобільну 
електроніку. Схеми електронного керування. Система енергопостачання. 
Система пуску. Система запалювання. Система освітлення та сигналізації. 
Контрольно–вимірювальні прилади. Допоміжне обладнання. Електронні 
системи керування двигуном і трансмісією. Електронні системи керування 
ходовою частиною. Електронні системи керування кузовом. 

Викладач: доц., к.п.н. Петрицин І.О. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Паливна апаратура 

двигунів 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. 

Гідравліка. Зміст дисципліни: Системи подачі бензину до впускного 

трубопроводу. Системи подачі бензину до циліндрів двигуна. Системи 

живлення дизелів з плунжерними насосами та електронним керуванням. 

Системи живлення дизелів з насос-форсунками. Системи живлення 

Common Rаil. Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

12 3 5-6 Виробниче навчання Кредити ЄКТС – 10. Вид занять: практичні.. Форма підсумкового 

контролю: диф. залік. Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. 

Електричне та електронне обладнання автомобіля. Зміст дисципліни: 

Зміст, мета і завдання курсу. 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.п..н. Петрицин І.О. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Слюсарна справа Кредити ЄКТС –10 . Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: диф. залік. Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. 

Електричне та електронне обладнання автомобіля. Зміст дисципліни: 

Розмічання тонколистового матеріалу. Інструменти та приспосіблення. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



Різання тонколистового металу ножицями. Різновиди ножиць. Гнуття 

металу. Прийоми та способи зєднання тонколистового матеріалу: одно- та 
двофальцевий шов. Рубання зубилом і різання металу ножівкою. 

Обпилювання металу. Зварні та заклепочні з’єднання. Свердління отворів. 
Нарізання різьби. Рихтування та оздоблення металічних поверхонь виробів. 

Викладач: к.п..н. Матвісів Я.Я. 

13 3 6 Автомобільні 

експлуатаційні матеріали 

Кредити ЄКТС – 3.  Вид занять:лекції, лабораторні Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: матеріалознавство, конструкція 

автомобіля. Зміст дисципліни: загальні відомості про сучасні методи 

отримання палив, олив, мастил та технічних рідин їх експлуатаційні 

характеристики і вимоги, асортимент, області використання, а також 

основні вимоги до конструктивно-ремонтних матеріалів. Суть i 

призначення процесів, що проходять в циліндрах ДВЗ під час реалiзацiї 

дійсного циклу; закономiрностi та найбільш ефективні методи перетворення 

хiмiчної енергiї палива в механічну роботу в ДВЗ, вплив основних 

конструктивних та режимно-експлуатацiйних факторів на протікання 

процесів в ДВЗ. Техніку безпеки, вимоги стандартів, експлуатаційні 

показники функціональні властивості, ресурси і методи раціонального 

використання паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують 

довговічність і економічність автомобільної техніки; взаємопов'язані 

вимоги до якості палива, масла і конструкції двигунів в залежності від умов 

їх експлуатаціїзагальні відомості про сучасні методи отримання палив, 

олив, мастил та технічних рідин їх експлуатаційні характеристики і вимоги, 

асортимент, області використання, а також основні вимоги до 

конструктивно-ремонтних матеріалів. Викладач:к.т.н, доц. Прийма А.М. 

Хімії та біології 

Паливномастильні 

матеріали 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять:лекції, лабораторні.  Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:матеріалознавство. Зміст 

дисципліни: загальні відомості про сучасні методи отримання палив, олив, 

мастил та технічних рідин їх експлуатаційні характеристики і вимоги, 

асортимент, області використання, а також основні вимоги до 

конструктивно-ремонтних матеріалів. Викладач:к.т.н, доц. Прийма А.М 

Хімії та біології 

14 3 5 Теорія і методика виховної 

роботи у ПТНЗ 

Кредити ЄКТС – 4.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: психологія, педагогіка, 

професійна педагогіка. Зміст дисципліни: Сутність і зміст виховної роботи 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



у професійно-технічних навчальних закладах; форми виховної роботи та їх 

класифікація; планування виховної роботи; моральне виховання учнів; 

формування культури поведінки учнів; формування відповідального 

ставлення до навчання; використання народних традицій у виховній роботі; 

організація громадянського виховання; екологічне виховання учнів; 

формування емоційної культури учнів у виховній роботі; виховна робота 

щодо підготовки учнів до сімейного життя; методика організації виховної 

години; організація та проведення виховних заходів; організація виховної 

роботи з учнями, яких відносять до категорії «важких»; взаємодія 

професійно-технічного навчального закладу із родинами учнів; 

самоврядування в учнівському колективі професійно-технічного 

навчального закладу. Викладач: доц., к.п..н. Пагута М.В. 

Теорія і методика 

профорієнтаційної роботи 

Кредити ЄКТС – 4.  Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: психологія, педагогіка, 

професійна педагогіка. Зміст дисципліни: Теоретичні засади професійної 

орієнтації. Система професійної орієнтації учнівської молоді. Керування 

професійною орієнтацією. Навчально-методичний кабінет профорієнтації. 

Форми і методи профорієнтаційної роботи зі школярами. Професійні 

просвіта учнів і методика її проведення. Професійна консультація учнів і 

методика її проведення. Професійний відбір і методика його проведення. 

Викладач: доц., к.п..н. Пагута М.В. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

15 3 6 Різання матеріалів, 

верстати та інструменти 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: матеріалознавство;  інженерна 

та комп’ютерна графіка; технологія конструкційних матеріалів. 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. 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. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів. Викладач: доц., к.ф.-м.н. 

Попович В.Д. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



Сучасне промислове 

виробництво 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: матеріалознавство; інженерна 

та комп’ютерна графіка; технологія конструкційних матеріалів. Зміст 

дисципліни: Роль та місце промислового виробництва в житті суспільства. 

Поняття промислового виробництва, структури, організації і технологічних 

основ основних видів виробничих процесів у різних галузях промисловості. 

Сучасні проблеми у різних галузях промисловості та шляхи їх вирішення. 

Перспективні напрямки розвитку промислового виробництва. Викладач: 

доц., к.ф.-м.н. Попович В.Д. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

16 3 6 Трудове право Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

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. 

Соціології 

Страхування на 

автотранспорті 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні.  Форма підсумкового 

контролю: залік.  

 

Соціології 

 

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
 

 Цикл професійної підготовки 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

17 4 7 Домашнє господарювання Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Технологічної та 

професійної 

 



Основа для вивчення: методика навчання технологій.  

Зміст навчальної дисципліни: Ергономічність та естетичність житлових 

приміщень. Організація безпечної діяльності у побуті. Оптимізація часу 

домашнього господарювання. Механізм формування сімейного бюджету. 

Організація самозарадності дітей. 

Викладач: доц., к.п.н. Гущак Ж.М. 

освіти 

Технологія побутової 

діяльності та 

самообслуговування 

Кредити ЄКТС – 4.. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Основа для вивчення: методика навчання технологій. 

Зміст навчальної дисципліни: Технологія формування культури 

споживання їжі. Придбання продуктів харчування та інших споживчих 

товарів. Технологія догляду за житлом. Особливості догляду за волоссям 

людини. Технологія добору одягу та взуття і догляду за ними. Основи 

проектування власного стилю. 

Викладач: доц., к.п.н. Гущак Ж.М. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

18 4 8 Історія костюму Кредити ЄКТС – 3.. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Матеріалознавство швейних 

виробів, художня обробка матеріалів. 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. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Експлуатація і ремонт 

побутової техніки 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, 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-

Технологічної та 

професійної 

освіти 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8


технологічні характеристики побутових електричних машин для 

прибирання житлових приміщень. Будова, принцип роботи та техніко-

технологічні 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., ст. викл. Матвісів Я.Я. 

19 4 7 Методи оптимізації та 

дослідження операцій 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Основи системного аналізу 

об’єктів та процесів комп’ютеризації, Основи дискретної математики, 

Імітаційне моделювання систем прийняття рішень; Теорія прийняття рішень  

Зміст дисципліни: Історія розвитку та використання методів дослідження 

операцій. Основні поняття та методологія ДО. Класичні задачі лінійного 

програмування. Транспортна модель задачі ЛП. Задачі цілочисельного 

програмування. Задачі на мережах. Задачі теорії ігор. Динамічне 

програмування. Нелінійне програмування. Викладач: доцент Сікора О.В. 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

Компютерні мережі Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. Зміст дисципліни: оволодіння знаннями 

про принципи роботи мережних протоколів і серверних операційних 

систем, передачі інформації в локальних і глобальних мережах/ Ознайомити 

студентів з основами побудови комп’ютерних мереж, засобами 

комунікаційної техніки, концепціями побудови локальних і глобальних 

комп’ютерних мереж. Вивчити сучасні комп’ютерні технології й основні 

засоби забезпечення їх працездатності.  Ознайомитися із програмним 

забезпеченням  мережевих технологій і тенденціями його розвитку на 

сучасному етапі. Дати практичні навички проектування  корпоративної 

комп’ютерної мережі стосовно до умов конкретного об’єкта. Викладач: 

доцент Пазюк Р.І. 

 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 

 

 

 

 

 



015 Професійна  освіта (Транспорт) 
 

Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

20 4 8 

Ремонт автомобільних 

кузовів 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. Ремонт 

автомобіля. Зміст дисципліни: Конструкція кузова автомобіля. Види 

пошкоджень автомобільних кузовів. Контроль геометричних параметрів 

кузова. Стенди для правлення кузовів. Технологія відновлення форми 

пошкодженого кузова. Відновлення кузовних деталей рихтуванням. 

Відновлення кузова заміною деталей. Особливості технології відновлення 

кузовів з оцинкованих сталей, алюмінієвих сплавів, синтетичних полімерів. 

Відновлення лакофарбового покриття кузова. Вартість відновлення кузова. 

Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Спеціалізований рухомий 

склад автомобільного 

транспорту 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. 

Гідравліка. Деталі машин. Електричне та електронне обладнання 

автомобіля. Зміст дисципліни: Автопоїзди. Автомобілі-самоскиди і 

самоскидні автопоїзди. Автопоїзди для перевезення довгомірних, 

великовагових вантажів та будівельних конструкцій.  Автомобілі-цистерни 

та автопоїзди-цистерни. Контейнеровози та автомобілі з 

вантажопіднімальними пристроями Автомобілі та автопоїзди-фургони. 

Автонавантажувачі. Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

21 4 8 Основи триботехніки Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Матеріалознавство. Деталі машин.        

Зміст дисципліни: Робочі поверхні деформівного тіла. Тертя і зношування 

деталей і робочих органів машин. Моделі триботехнічних систем. 

Трибологічні процеси. Тертя і мащення. Підвищення зносостійкості 

триботехнічних систем. Триботехнічні властивості покриттів. 

Викладач: доц., к.т.н. Лужецький В.С. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Приводи транспортних Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Технологічної та 



машин контролю: залік. Основа для вивчення: Деталі машин. Електротехніка. 

Гідравліка. Зміст дисципліни: Електричний, гідравлічний та пневматичний 

приводи. Конструкція та основи розрахунку приводів із урахуванням умов 

експлуатації. 

Викладач: проф., д.т.н. Яким Р.С. 

професійної 

освіти 

   

22 4 8 Безпека дорожнього руху Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. Зміст 

дисципліни: Проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Нормативне регулювання та діяльність у сфері безпеки дорожнього руху. 

Водій та безпека дорожнього руху. Перевезення пасажирів та вантажів. 

Дорожні умови та безпека дорожнього руху. Основи організації дорожнього 

руху. Стан транспортних засобів та безпека дорожнього руху. Вирішення 

питань забезпечення безпеки руху, що потребують узгодження з ДАІ. 

Організація роботи з забезпечення безпеки дорожнього руху на 

автопідприємстві. Дорожньо-транспортні пригоди, їх причини, заходи по 

запобіганню. Відповідальність за порушення ПДР. Викладач: доц., к.т.н. 

Скварок Ю.Ю. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Охорона праці на 

підприємствах 

автомобільного 

транспорту 

Кредити ЄКТС – 3. . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: безпека життєдіяльності, охорона 

праці та цивільний захист. Зміст дисципліни: Правові та організаційні 

питання охорони праці на підприємствах автомобільного транспорту. 

Психофізіологічні основи професійної діяльності для працівників 

автомобільного транспорту. Виробнича санітарія та гігієна праці на 

підприємствах автомобільного транспорту. Вимоги безпеки при 

експлуатації транспортних засобів. Вимоги безпеки при вантажно-

розвантажувальних роботах на транспорті. Вимоги безпеки при 

профілактичному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів. 

Електробезпека на підприємствах автомобільного транспорту. Пожежна 

безпека на підприємствах автомобільного транспорту.  

Викладач: доц., к.ф.-м.н. Павловський Ю.В. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

   

23 4 7 Діагностика автомобіля Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

Технологічної та 

професійної 



Основа для вивчення:Експлуатація автомобіля 

Зміст навчальної дисципліни: Діагностика механізмів керування. 

Діагностика трансмісії автомобіля. Діагностика ходової частини автомобіля. 

Діагностика електрообладнання автомобіля. Діагностика технічного стану 

акумуляторних батареї. Діагностика технічного стану генераторів. 

Діагностування систем керування двигуном із використанням 

газоаналізаторів .Діагностування систем керування двигунами із допомогою 

сканерів.  

Викладач: доц., к.п.н. Петрицин І.О. 

освіти 

Експлуатація автомобіля Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

Основа для вивчення: Конструкція автомобіля, Матеріалознавство і ТКМ.  

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи технічної експлуатації 

автомобілів. Система технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 

Технологія технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Організація 

і управління технічною експлуатацією автомобілів. Умови експлуатації 

автомобілів. 

Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

24 4 8 Логістика Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: економічна теорія, Зміст 

дисципліни: Сутність і сучасні проблеми управління матеріальними 

потоками. Концепція  логістики. Матеріальні потоки та логістичні операції, 

їх види та класифікація. Принципи логістичного управління економічною 

діяльністю. Логістичні системи. Закупівельна логістика. Виробнича 

логістика. Розподіл в логістиці. Інформаційна логістика. Запаси в логістиці. 

Логістика сервісного обслуговування.  

Викладач: к.е.н., доцент Скотний П.В. 

Економіки та 

менеджменту 

Транспортна логістика Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: економічна теорія, Зміст 

дисципліни: Сутність і сучасні проблеми управління матеріальними 

потоками.Основні задачі логістики. Логістичний менеджмент. Керування 

запасами в логістиці. Організація постачання. Організація закупівель. 

Планування виробництва. Аналіз і перспективи розвитку автотранспорту в 

розвитих промислових країнах. Стан і прогноз розвитку автотранспорту в 

Економіки та 

менеджменту 



Україні. Міжнародна торгівля і види зовнішньоторговельних операцій. 

Економічна сутність і формування вантажних тарифів. Контейнеризація. 

Інформаційна функція упакування. Пакувальні матеріали і тара. Запаси в 

транспортній логістиці. Проблеми керування запасами, основні поняття і 

товарна політика фірм. Інформація, що приводить у дію логістичну систему. 

Доходи, витрати і прибуток у теорії і практиці логістичної системи. 

Викладач: к.е.н., доцент Скотний П.В. 

25 4 7 Мікропроцесорні системи 

керування 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Основа для вивчення: електротехніка та електротехнічні роботи, основи 

техніки i технології. 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.т.н. Фартушок І.М. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Основи телекомунікації Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: залік 

Основа для вивчення: Інформаційні технології в освіті. Методика 

навчання технологій, Зміст дисципліни: Вступ до телекомунікацій . 

Правові основи діяльності у сфері телекомунікацій. Послуги та служби 

телекомунікацій. Технічні засоби телекомунікацій . Мережі та системи 

зв'язку. Сучасні радіосистеми. Основи Інтернету. Ресурси Інтернету. 

 Браузери. Послуги Інтернету. Комп’ютерний дизайн та захист 

інформації. Викладач: доц., к.т.н. Фартушок І.М. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

26 4 7 Економіка транспорту Кредити ЄКТС – 3. . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Транспортне підприємство в системі 

ринкових відносин. Персонал транспортного підприємства та 

продуктивність праці. Оплата праці та організація праці на транспортному 

підприємстві. Цінова політика транспортного підприємства та 

конкурентоздатність послуг. Впровадження інновацій у сфері транспортних 

послуг. Фінанси транспортного підприємства та планування його 

діяльності. Викладач: доц., к.е.н. Ковенська О.А.. 

Економіки та 

менеджменту 



Менеджмент в освіті Кредити ЄКТС – 3. . Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Менеджмент. Теорія організації. 

Менеджмент організації. Управління персоналом. Психологія управління. 

Зміст дисципліни:Поняття про основні теорії систем. Управління освітою 

як цілісна система. Основні рівні управління освітою. Директивні та 

нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління 

освітою. Основні типи навчальних закладів середньої 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. 

Особливості діяльності дошкільних, позашкільних і професійно-технічних 

закладів освіти. Концептуальні засади діяльності закладу та установи 

освіти. Системний підхід до управління навчальним закладом. Система 

планування роботи школи в умовах інноваційної діяльності. Сучасні 

підходи та організація планування діяльності відділу освіти. Принципові 

основи розподілу службових повноважень у системі освіти. Проблеми 

визначення критеріїв оцінювання управлінської діяльності закладів та 

установ освіти. Програмно-цільовий підхід до управління розвитком 

навчального закладу. Підвищення ефективності контрольно-аналітичної 

діяльності закладів та установ освіти. Зміст і структура професійної 

компетентності педагогічних і керівних кадрів освіти. Основні напрями 

поліпшення управління освітою 

Викладач: д.е.н., проф. Свінцов О.М. 

Економіки та 

менеджменту 

 


