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014  Середня освіта (Трудове навчання та технології),  
 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 2 3 Основи теплотехніки та 

гідравліки 

Кредити ЄКТС – 5. 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 – 5. 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) (На основі ОКР «Молодший спеціаліст») 

(2 роки навчання) 
 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
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. Викладач: доц., к.п.н. Петрицин І.О. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Спеціалізований рухомий 

склад автомобільного 

транспорту 

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

контролю: екзамен. 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 

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. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



Відновлення лакофарбового покриття кузова. Вартість відновлення кузова. 

Викладач: доц., к.т.н. Скварок Ю.Ю. 

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

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

обслуговування автомобілів. Ремонт автомобілів. Зміст дисципліни: 

Автомобільний сервіс як метод обслуговування автомобілів. 

Характеристика системи автосервісу. Автосервісні підприємства, їх 

класифікація, характеристика і технологічні процеси. Система технічного 

обслуговування та ремонту автомобілів на СТОА. Організація виконання 

технологічних робіт на СТОА. Виробничі дільниці та технологічне 

обладнання автосервісу. Технологічний розрахунок станції технічного 

обслуговування. Система забезпечення запасними частинами. Вимоги до 

якості  послуг  автосервісу та документи, які їх регламентують і 

забезпечують. Поняття про фірмовий автосервіс. Методи організації 

фірмового автосервісу. Організація обслуговування легкових автомобілів за 

кордоном. Викладач: викл. Хомин Р.Р. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Деталі машин. 

Зміст навчальної дисципліни: Робочі поверхні деформівного тіла. Тертя і 

зношування деталей і робочих органів машин. Моделі тріботехнічних 

систем. Трібологічні процеси. Тертя і мащення. Підвищення зносостійкості 

тріботехнічних систем. Тріботехнічні властивості покриттів. 

Викладач: проф., д.т.н. Яким Р.С. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

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 3 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 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



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. 

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 

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. Мельник Г.М. 

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 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



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. 

7 2 4 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 

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 

 

 

 

 

 



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

(3 роки навчання) 
 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

11 2 4 Електричне та електронне 

обладнання автомобіля 

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

контролю: залік. 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 – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

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

теплотехніки та гідравліки. 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 2 3 Виробниче навчання 1 Кредити ЄКТС – 5. 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. Механізований інструмент для розбирально-

складальних і кріпильних робіт. Засоби вимірювальної техніки, що 

використовуються під час розбирально- складальних та ремонтних робіт. 

Розбирання та складання агрегатів та вузлів. Особливості складання 

різьбових з’єднань, пресових з’єднань, шпонкових з’єднань, вузлів з 

підшипниками кочення та ковзання. Викладач: доц., к.п..н. Петрицин І.О. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



Слюсарна справа 1 Кредити ЄКТС – 5 . Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

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

Електричне та електронне обладнання автомобіля. Зміст дисципліни: 

Правлення та розмічання металу. Різання листового металу ножицями та 

слюсарною ножівкою. Рубання металу зубилом. Обпилювання металу. 

З’єднання металу. Нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби. Оздоблення 

металу. Викладач: старший викладач Ясеницький В.Є. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

 2 4 Виробниче навчання 2 Кредити ЄКТС – 4 . Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

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

Електричне та електронне обладнання автомобіля. Зміст дисципліни: 

Поточний ремонт двигунів. Поточний ремонт трансмісії. Розбирання, 

складання та поточний ремонт зчеплення, коробок переміни передач, 

карданних передач, ведучих мостів. Регулювання зачеплення шестерень 
головних передач. Поточний ремонт механізмів керування. Розбирання, 

складання та поточний ремонт рульових механізмів, гальмових механізмів, 

головних гальмових циліндрів та гальмових кранів. Ремонт кабін та кузовів. 

Інструмент для ремонту кабін та кузовів. Способи ремонту кабін та кузовів. 
Ремонт способом правки. Відновлення фарбових покрить кабін та кузовів. 

Викладач: доц., к.п..н. Петрицин І.О. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Слюсарна справа 2 Кредити ЄКТС – 4 . Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

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

Електричне та електронне обладнання автомобіля. Зміст дисципліни: 

Основні відомості про токарну обробку металів. Токарні різці. Обробка 

конічних та фасонних поверхонь. Обробка торцевих поверхонь. Обробка 

різьбових поверхонь. Основні відомості про фрезерну обробку металів. 

Фрезерування плоских, зовнішніх, внутрішніх і фасонних поверхонь. 
Викладач: старший викладач Ясеницький В.Є. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

13 2 3 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 

Хімії та біології 



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. 

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 

 2 3 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 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



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. 

16 2 4 Основи тріботехніки 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 тріботехнічних систем. 

Трібологічні процеси. Тертя і мащення. Підвищення зносостійкості 

тріботехнічних систем. Тріботехнічні властивості покриттів. 

Викладач: проф., д.т.н. Яким Р.С. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

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 

 

 

 

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

(2 роки навчання) 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

8 2 3 Основи теплотехніки та 

гідравліки 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 
контролю: залік. Основа для вивчення: технічна механіка. Зміст 

дисципліни: Основи гідростатики. Основи гідродинаміки. Основи технічної 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



термодинаміки. Основи теплопередачі. Паливо і котельні установки. Теплові 
двигуни і холодильні установки. Основи теплоенергетики. 

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

машини 

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

контролю: залік. 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 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: методика трудового навчання. 

Зміст навчальної дисципліни: Основи природного землеробства Поняття 

про ґрунт, його властивості та обробіток. Основи технології  вирощування 

рослин  та догляду за ними Технологія вирощування лікарських рослин. 

Первинна переробка овочевої продукції. Основи технології розведення 

сільськогосподарських тварин та птиці. Переробка продукції тваринництва. 

Приготування молочної продукції в домашніх умовах. Механізація 

виробництва сільськогосподарської продукції. Новітня техніка для механізації 

виробництва. Викладач: доц., к.п.н. Кузан Н.І. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Технологія побутової 

діяльності та 

самообслуговування 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: методика трудового навчання. 

Зміст навчальної дисципліни: Технологія формування культури споживання 

їжі. Види побутових електроприладів. Технологія безпечного користування 

електроприладами. Маркування споживчих товарів. Технологія придбання 

продуктів харчування та інших споживчих товарів. Приміщення сучасної оселі 

та їх призначення. Технологія догляду за житлом. Складові особистої гігієни. 

Технологія догляду за волоссям. Основні види одягу та взуття. Технологія 

добору одягу та взуття і догляду за ними. Основи проектування власного 

стилю. Викладач: доц., к.п.н. Кузан Н.І. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

 

 

 

 



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

(3 роки навчання) 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 
Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

8 2 3 Основи теплотехніки та 

гідравліки 

Кредити ЄКТС – 5. 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 – 5. 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 

 

 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
 

 Цикл професійної підготовки 

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

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

контролю: залік. Основа для вивчення: Матеріалознавство швейного 

виробництва. Проектування швейних виробів. Зміст дисципліни:  Костюм 

як відображення історії людського суспільства.  Костюм Стародавнього 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

 



світу (Єгипет, Греція, Рим, Візантія). Костюм європейського Середньовіччя 

та епохи відродження. Костюм Нового часу (XVII –XVIII ст). Костюм ХІХ 

ст. Костюм ХХ ст.-початку ХХІ ст. Легендарні  кутюр'є. Український 

костюм  у контексті європейської моди. Викладач: доц., к.п.н. Кузан Н.І. 

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., ст. викл. Матвісів Я.Я. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

19 4 7 Методи оптимізації та 

дослідження операцій 

Кредити ЄКТС – 6. 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 

Системи комп’ютерної 

математики 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, лабораторні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Зміст дисципліни: основні функцій, можливості, інструменти та правила 

Інформатики та 

інформаційних 

систем 



користування числових та символьних спеціалізованих математичних 

пакетів Mathematica, MatLAB, MathCAD, основні правила користування 

існуючими математичними пакетами, алгоритми розв’язання задач, 

реалізованих у вбудованих функціях математичних пакетів, вирішувати 

проблеми, пов'язані з реалізацією графічних, аналітичних і чисельних 

методів розв’язання математичних задач на комп'ютері з використанням 

пакетів Mathematica, MatLAB, MathCAD, вирішувати математичні задачі з 

використанням систем комп'ютерної математики (для розв’язання задач 

символьного диференціювання і інтегрування функції, для побудови 

графіків функцій і поверхонь, для розв’язання диференціальних рівнянь та 

ін.),. Викладач:  доцент Кобильник Т.П. 

 

 

015 Професійна  освіта (Транспорт) 
Цикл професійної підготовки 

№
 з

\п
 

К
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р

с 

С
ем

ес
т
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 

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

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

обслуговування автомобілів. Ремонт автомобілів. Зміст дисципліни: 

Автомобільний сервіс як метод обслуговування автомобілів. 

Характеристика системи автосервісу. Автосервісні підприємства, їх 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



класифікація, характеристика і технологічні процеси. Система технічного 

обслуговування та ремонту автомобілів на СТОА. Організація виконання 

технологічних робіт на СТОА. Виробничі дільниці та технологічне 

обладнання автосервісу. Технологічний розрахунок станції технічного 

обслуговування. Система забезпечення запасними частинами. Вимоги до 

якості  послуг  автосервісу та документи, які їх регламентують і 

забезпечують. Поняття про фірмовий автосервіс. Методи організації 

фірмового автосервісу. Організація обслуговування легкових автомобілів за 

кордоном. Викладач: викл. Хомин Р.Р. 

21 4 8 Основи тріботехніки 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 тріботехнічних систем. 

Трібологічні процеси. Тертя і мащення. Підвищення зносостійкості 

тріботехнічних систем. Тріботехнічні властивості покриттів. 

Викладач: проф., д.т.н. Яким Р.С. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

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 

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. 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. 

Технологічної та 

професійної 

освіти 

Спеціалізований рухомий 

склад автомобільного 

транспорту 

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

контролю: екзамен.  Основа для вивчення: Конструкція автомобіля. 

Основи теплотехніки та гідравліки. 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 

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

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

Економіки та 

менеджменту 



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. 

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 

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. 

Економіки та 

менеджменту 

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: проф., д.ф.-м.н. Вірт І.С. 

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 

Технологічної та 

професійної 

освіти 



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: проф., д.ф.-м.н. Вірт І.С. 

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 

Економіки та 

менеджменту 



компетентності педагогічних і керівних кадрів освіти. Основні напрями 

поліпшення управління освітою 

Викладач: д.е.н., проф. Свінцов О.М. 

 

 

 


