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1 Українська мова 

Функціональна стилістика і культура мовлення; 

практична стилістика і культура мовлення, стилістичні 

засоби фонетики; стилістичні засоби лексикології та 

фразеології; словотворчі хасоби стилістики; 

сприймання чужого мовлення, відтворення готового 

тексту; відтворення готового тексту;морфологічні 

засоби стилістики; стилістика простих речень; 

стилістика сладних речень; стилістика речень з 

різними способами вираження чужого мовлення; 

студентський проект удосконалення мовлення; 

риторика; сприймання чужого мовлення, створення 

власних висловлювань, діалогічне мовлення, 

монологічне мовлення. 

2 Українська література 

Література 70-90-х років ХІХ ст. Українська література 

10-х років ХХ ст. Українська література 20-30-х років 

ХХ ст. Українська література за межами Уккраїни. 

Еміграційна література. Українська література 40-50-х 

років ХХ ст. Українська література другої половини 

ХХ ст. – початку ХХІ ст. Українська проза другої 

половини ХХ- початку ХХІ ст. Постшістдесятництво. 

Традиція бароко в ХХ ст. Сучасна «молода» українська 

література 

3 Іноземна мова 

Іноземна мова - невід’ємний елемент загальної 

культури, мова ділового спілкування. Я- представник 

української молоді. Дозвілля. Наша Батьківщина – 

Україна. Засоби масової інформації. 

4 Зарубіжна література 

Соціально-психологічна проза ХІХ століття. 

Література другої половини ХІХ та на межі ХІХ-ХХ 

століть. Література першої половини ХХ століття. 

Література друго половини ХХ століття. 

Постмодерністська проза останіх десятиліть ХХ 

століття. Література на межі ХХ-ХХІ століть. 

5 Історія України 

Вступ. Найдавніша історія України. Утворення і 

розвиток держави Київська Русь. Галицько-Волинська 

держава. Українські землі під владою Литви та Польщі 

(XIV- перша половина XVII ст.). Визвольна війна 

українського народу середини XVII ст. Утворення 

Козацької держави. Соціально-економічний та 

політичний розвиток України в другій половині XVII- 

XVIIІ ст. Українські землі під владою Російської та 

Австрійської імперії у першій половині ХІХ ст. 

Українські землі у другій половині ХІХ ст. Україна на  
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початку ХХ ст. Україна в роки Першої Світової війни. 

Українська державніст в 1917-1921 роках. Культура і 

духовне життя в Україні в 1917-1921 роках. Українська 

РСР в умовах нової економічної політики (1921-1928 

рр.). Закріплення радянської влади в Україні (1929-

1938 рр.) Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр. 

Україна в роки Другої Світової Війни(1939-1945 рр.). 

Велика Вітчизняна Війна (1941-1945 рр.) Україна в 

перші повоїнні роки (1945- початок 50-х років). 

Україна в умовах політичної та економічної 

лібералізації суспільства (1953-1964 рр.). Україна в 

період загострення кризи радянської ситеми (середина 

60 – початок 80-х років ХХ ст.). Розпад Радянського 

союзу і відродженнянезалежності України (1985-1991 

рр.). Україна в умовах незалежності. Етносоціальні та 

культурні процеси в Україні наприкінці ХХ на початку 

ХХІ ст. Україна в сучасному світі. Наш край у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

6 Всесвітня історія 

Вступ. Світ на початку ХХ ст. Перша світова війна. 

Повоєнне облаштування світу. Період повоєнної кризи 

та рнволюцій (1917-1923 рр.). період стабілізації в 

Європі та Північній Америці. Світ у період 

економічної кризи. Назрівання Другої світової війни. 

Друга світова війна. Міжнародні відносини (1945 роки 

– початок ХХІ ст.) Американський континент :США, 

Канада та Латинська Америка (1945 – початок ХХІ 

ст.). Країни Західної Європи (1945 роки – на початку 

ХХІ ст.). Країни центральної та східної Європи (1945- 

на початку ХХІ ст.). Країни Азії та Африки (в другій 

половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.). Розвиток 

культури (1945 роки – початок ХХІ ст.). 

7 Людина і світ 

Вступ. Соціалізація особистості. Стереотипи та 

упередження. Конфлікти. Соціум (суспільство людей). 

Соціальна мобільність. Права, свободи та 

відповідальність. Громадянське суспільство. Політичні 

інститути і процеси. Демократія. Засоби масової 

інформації. Нація. Полікультурність. Україна і світ. 

8 Математика 

Вступ. Функції, їхні властивості та графіки. Степенева, 

показникова та логарифмічна функції. 

Тригонометричні функції. Рівняння, нерівності та їхні 

системи. Похідна та її застосування. Інтеграл та його 

застосування. Елементи теорії ймовірностей та 

математичної статистики. Систематизація та 

узагальнення факторів і методів планіметрії. Вектори 

та координати у просторі. Паралельність прямих і 

площин у просторі. Перпендикулярність прямих і 

площин у просторі. Многогранники. Об’єми та площі 

поверхонь многогранників. Тіла та поверхні обертання. 

Об’єми тіл обертання та площі їх поверхонь 

. 



Код 

дисципліни 

Назва 

дисципліни 

Опис 

Дисципліни* 

9 Фізика 

Механіка: кінематика, динаміка, закони збереження 

Молекулярна фізика і термодинаміка: властивості 

газів, рідин, твердих тіл, основи термодинаміки. 

Електричне поле, електричний струм: електричне поле, 

закони постійного струму, електричний струм в різних 

середовищах. Електромагнітне поле: магнітне поле, 

електромагнітна індукція. Коливання та хвилі: 

механічні коливання та хвилі, електромагнітні 

коливання та хвилі. Оптика та основи теорії 

відносності. Атомна і ядерна фізика: Хвильова оптика, 

елементи квантової фізики і теорії відносності, фізика 

атомного ядра та елементарних частинок. 

10 Астрономія 

Предмет астрономії. Її розвиток та значення в житті 

суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в 

астрономії. Основи практичної астрономії. Методи та 

засоби астрономічних спостережень. Сонячна система. 

Сонце – найближча зоря. Основні відомості про Сонце. 

Будова Сонця. Відстань до зірок. Звичайні зорі. 

Подвійні зорі. Фізично змінні зорі. Еволюція зір. 

Нейтронні зорі. Чорні діри. Будова та еволюція 

Всесвіту. Життя і Всесвіті. 

11 Біологія 

Вступ. Молекулярний рівень організації життя: 

неорганічні речовини живих організмів, органічні 

речивини живих організмів. Клітинний рівень 

організації життя: структура клітини і її компонентів, 

клітини чк цілісна система, тканини. Організмовий 

рівень організації життя: неклітинні форми життя і 

одноклітинні організми, багатоклітинні організми, 

закономірності спадковості і мінливості, генотип як 

цілісна система, генетика в житті і діяльності людини, 

індивідуальний розвиток організмів і їх поведінка. 

Надорганізмові рівні організації життя: популяція та 

екосистеми, біосфера, її структурні компоненти і 

значення. Історичний розвиток органічного світу: 

система органічного світу як відображення його 

історичного розвитку. 

12 Географія 

Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. 

Методи досліджень. Видатні географи світу. Загальна 

економіко-географічна хараетристика світу: політична 

карта світу; населення світу; кількість, відтворення, 

демографічні процеси, міграції; взаємодія суспільства і 

природи; світове господарство; глобальні проблеми 

людства. Регіони та країни світу: країни Європи; 

країни Азії; країни Північної Америки, США; країни 

Латинської Америки; країни Африки. 

13 Хімія 

Повторення питань курсу хімії основної школи, 

неметалічні елементи та їх сполуки, металічні 

елементи та їхні сполуки, органічні сполуки, хімія і 

життя. 
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14 Екологія 

Основні поняття екології. Сучасні уявлення про 

біосферу. Екосистеми та їх характеристика. Кругообіг 

речовин і трансформація енергії в екосистемах. 

Класифікація забруднень довкілля. Антропогенне 

забруднення атмосферного повітря та його негативні 

наслідки. Антропогенне забруднення природних вод та 

його негативні екологічні наслідки. Антропогенне 

забруднення ґрунтового покриву та його негативні 

наслідки. Роль та характеристика природних ресурсів. 

Принципи управління природними системами і 

оптимального 

Опис 

Дисципліни* 

 природокористування. Промислові та побутові 

відходи як вторинний ресурс. Альтернативні джерела 

енергії. Роль заповідних територій та об’єктів в 

оптимізації природокористування. Правові аспекти 

охорони довкілля. Сучасний екологічний стан України 

та Одеської області 

 

15 Інформатика 

Основні поняття інформатики. Програмне 

забезпечення ПК: системне програмне забезпечення, 

файлова система, операційна система Windows. 

Сервісне програмне забезпечення. Текстовий процесор. 

Комп'ютерні презентації та публікації: створення й 

показ комп'ютерних презентацій, основи створення 

комп'ютерних публікацій. Служба Інтернету: 

електронна пошта, інтерактивне спілкування. 

Інформаційні технології у навчанні. Основи 

програмування: засоби візуальної розробки програм, 

основи структурного програмування. Система обробки 

табличної інформації: електронні таблиці, табличний 

процесор,аналіз даних у середовищі табличного 

процесора. Бази даних. Основи інформаційної безпеки. 

Інформаційні технології у проектній діяльності: основи 

веб-дизайну, автоматизоване створення й публікація 

веб-ресурсів, інтегроване використання засобів 

обробки документів,спільна робота з документами, 

розробка проекту з використанням кількох 

інформаційних технологій. 

16 Фізична культура 

Баскетбол, волейбол, ганбол, гімнастика: стрибки, 

лазіння, рівновага, акробатика,виси та упори, елементи 

худлжньої гімнастики,ритмічна гімнастика та аеробіка, 

смуга перешкод, вправи на тренажерах, колове 

тренування, атлетична гімнастика; підтягування, 

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, нахил 

вперед з положення сидячи,стрибкі зі скакалкою. Легка 

атлетика: біг, метання, стрибки. Футбол:вправи з 

елементами футболу для розвитку фізичних якостей, 

елементи техніки та дій у нападі і захисті. 
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17 Захист Вітчизни 

Збройні Сили України на захисті Вітчизни: Збройні 

Сили України – військове формування держави. 

Міжнародне гуманітарне право про захист жертв 

війни. Тактична підготовка: основи 

загальновійськового бою, солдат в бою, озброєння та 

бойова техніка родів військ, сухопутніх військ. 

Вогнева підготовка: основи стрільби із стрілецької 

зброї, стрілецька зброя та поводження з нею, догляд і 

зберігання; прийоми і правила стрільби із стрілецької 

зброї, ручні осколкові гранати та поводження з ними, 

догляд і зберігання; прийоми і правила метання ручних 

гранат. Статути Збройних Сил України: 

військовослужбовці та відносини між ними. Стройова 

підготовка: загальні положення. Стройового статуту 

Збройних Сил України, стройові прийоми і рух без 

зброї та із зброєю, виконання військового вітання, 

вихід із строю та підхід до начальника. Військова 

топографія: орієнтування на місцевості. Прикладна 

фізична підготовка: гімнастика, прискорене 

пересування та легка атлетика, подолання перешкод, 

основи самозахисту. Військово-медична підготовка: 

організація надання першої медичної допомоги в бою, 

реанімація потерпілих. Основи цивільного захисту: 

нормативно-правова база цивільного захисту, 

надзвитуайні ситуації, захист населення від 

надзвичайних ситуацій, основи рятування та інших 

невідкладних робіт. Військово-спортивне свято, резерв 

часу. 

 
Медико-санітарна 

підготовка 

Нормативно-правова база щодо захисту життя та 

здоров’я людини. Перша медична допомога при 

травмах і нещасних випадках: Значення першої 

допомоги і правила її надання. Призначення першої 

допомоги. Табельні і підручні засоби для надання 

першої допомоги. Аптечка швидкої допомоги. Перша 

допомога при гострих захворюваннях. Догляд за 

хворими.  

1 Нормативна частина 

1.1 Цикл гуманітарної  та соціально – економічної підготовки 

1.01 
Основи філософських 

знань 

Гуманітарний зміст історії винекнення і розвитку 

філософії: втуп; філософія, її гуманістичний зміст і 

призначення; філософія стародавнього світу філософія 

середніх віків та епохи Відродження; філософія Нового 

часу; Філосфія ХІХ-ХХ ст.; філософська думка в 

Україні. Онтологія і гнесеологія: проблеми буття у 

філософії; духовний вимір людського буття; основи 

філософського вчення про розвиток; основний зміст 

пізнавальної діяльності. Соціально філософія: 

філософський аналіз суспільства; філософська 

концепція людини; цінності в житті людини і 

суспільства 
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1.02 Культурологія 

Основи культурології: культурологія як наука і 

навчальна дисципліна; предмет і завдання вивчення 

курсу; генеза культури та основні культуролгічні 

прадигми про її вимоги, типи та етапи розвитку; 

природа і культура; культура і цивілізація. Основи 

культурогенезу: специфіка культури первісного 

комплексу та ранніх дуржавних утворень Близького і 

Далекого Сходу; феномен античної культури; основні 

тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в 

Західній Європі; передумови формування української 

культури, її розвиток. Основи культурософії: світовий 

культурний процес ХХ ст. і культура України в його 

контексті; етнічні культури в умовах глобалізації; 

діяльнісний підхід у культурлогії; взаємодія і 

національна самобутність народів. 

1.03 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Культура професійного мовлення. Лексичні форми 

сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Морфологічні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні. Синтаксичні норми 

сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Складання професійних документів. 

1.04 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуваннм 

Моя майбутня професія. Майбутня спеціальність. 

Кваліфікаційна характеристика своєї спеціальності. 

Елементи і засоби автоматизації виробництва.  

1.05 Основи правознавства 

Основи конституційного права України: Загальна 

характеристика конституційного права якпровідної 

галузі права України. Основи теорії держави та права: 

Держава як соціальний інститут; теорія права, 

правовіднсини. Основи пуюлічного права: основи 

адміністративного права України; основи 

кримінального права України. Основи приватного 

права: основи цивільного права України; зобов`язальне 

право; спадкове право; основи сіімейного права 

України; основи трудового права; Трудова дисципліна, 

матеріальна відповідальність сторін трудового 

дговору. 

1.06 Фізичне виховання 

Ігрові види спорту: Загальна фізична підготовка; 

Волейбол; Баскетбол; Ганбол. Неігрові види спорту: 

Гімнастика. 

1.07 Історія України 

Українська СРР в умовах нової політичної політики 

(1921-1928). Закріплення  радянської влади в Україні 

(1929-1939). Західнукраїнські землі у міжвоєний період 

(1921-1939). Україна в роки Другої світової війни 

(1939-1945). Україна в перші повоєнні роки (1945-

поч.50-х рр.). Україна в умовах політичної та 

економічної лібералізації суспільства (1953-1964). 

Україна в період загострення кризи радянської системи 

(сер.60-х – на поч.80-х рр.). Відновлення незалежності 

України та розпад Радянського Союзу (1985-1991). 

Україна в перід незалежності.  
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1.08 Соціологія 

Теоретико-методологічні та історичні засади 

соціології: вступ до соціології; соціологія – наука про 

суспільство; розвиток соціологічної думки; соцілогічні 

дослідження – джерело соціальної інформації. Людина 

і суспільство: суспільству: сутність та суперечливість 

розвитку; етносоціологія; соціологія особистості та 

освіти; соціологія сім`ї та молоді; соціальні зміни та 

суспільні рухи. Види соціальних інститутів: соціологія 

праці та управління; соціологія релігії. 

1.09 Економічна теорія 

Економічна теорія як наука. Загальні основи 

економічної теорії: Економічна теорія: предметі 

методи пізнання; Суспільне виробництво і його 

результати; Економічні відносини власності; 

Відносини власності України. Товарне виробництво і 

ринок: Товарне виробництво; Теорія грошей. Інфляція; 

Ринок як економічна форма організації суспільного 

виробництва; Фінансово-кредитна система в ринковій 

економіці. Підприємництво в ринковій економіці: 

Підприємництво суть умови функціонування й 

економічні форми організації; Державне підприємство 

в системі підприємницької діяльності. Суспільне 

відтворення та його державне регулювання: Основи 

теорії відтворення; Організаційна структура 

підприємства, рієнтованого на маркетинг; Менеджмент 

як наукова система управління. Світове господарство і 

місце в ньому України: Тенденції розвитку світового 

господарства;  

 1.2Цикл природничо-наукової підготовки 

2.01 Вища математика 

Математичний аналіз. Диференціальне числення 

функції однієї та декількох змінних. Інтегральне 

числення. Ряди. Елементи лінійної алгебри. 

Диференціальні рівняння. Елементи теорії ймовірності 

та математичної статистики. 

2.02 
Нарисна геометрія та 

інженерна графіка 

Вступ. Основи нарисної геометрії та проекційне 

креслення: Графічне оформлення креслень; Види 

проекціювання, точка і пряма. Машинобудівне 

креслення: Зображення – вигляди, розрізи, перерізи; 

Графічне оформлення документів; Різьби. Різьбові 

рознімні з’єднання; Ескізи та робочі креслення; 

Складальне креслення; Читання складальних креслень, 

деталювання; Будівельне креслення. Креслення 

едектротехнічних схем: Схеми алгоритмів і програм; 

Креслення друкованих плат; Креслення елетричних 

схем; Система автоматизованого проектування.  

2.03 

Електротехніка та 

електричні 

вимірювання 

Вступ. Електричні кола: Кола постійного струму; 

Магнітні кола; Кола змінного струму; Трифазні кола; 

Перехідні процеси в електричних колах. Електричні 

машини: Машини постійного струму; 

Трансформатори; Машини змінного струму. Засоби 

електричних вимірів.  
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2.04 

Технічна механіка та 

деталі вузлів засобів 

автоматимзації 

Теоретична механіка: Статика; Елементи кінематики; 

Елементи динаміки. Основи опору матеріалів6 

Механізми прибопів, критерії працездатності і 

надійності; Розтяг і стиск; Кручення; Згин; Зрізі 

зминання; Гіпотези міцності; Стійкість стиснутих 

стержнів; Розрахунки та стомленність. Деталі та вузли 

механізмів: Основи стандартизації; Деталі та вузли 

механізмів приладів; Мехінзми обертального руху, 

зворотно-поступального та інші. 

2.05 

Електроніка, 

мікроелектроніка і 

схемотехніка 

Вступ. Електронні прилади та пристрої: Фізичні 

основи роботи напівпровідникових приладів; 

Підсилювачі електричних сигналів; Підсилювачі 

постійного струму; Генератори гармонічних коливань; 

Імпульсивні пристрої. Мікроелектронні пристрої: 

Інтегральні мікросхеми; Логічні елементи; Цифрові 

мікроелектронні пристрої. Перетворювальні пристрої. 

Випрямлячі: Класифікація, експлуатаційні 

характеристики випрямлячів різних типів; Фільтри, 

стабілізатори напруги та струму; Системи імпульсно-

фізного керування. 

2.06 
Автоматизований 

електропривод 

Вступ. Основи управління електроприводом: 

Електромеханічні властивості двигунів змінного та 

постійного струмів; Схеми управління 

електроприводами; Релейно-контакторне управління 

електроприводами; Безконтактне управління 

електроприводами; Апаратура управління; Апаратура 

захисту електроприводу; Регулювання швидкості 

обертання двигунів. Вибір двигунів: Вибір типу і 

розрахунку потужності електродвигунів; Розрахунок 

параметрів пускозахисної апаратури; Електропривод 

виконавчих механізмів. 

2.07 
Безпека 

життєдіяльності 

Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксоманія небезпек. Ризик як 

кількісна оцінка небезпек. Природні загрози та 

характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їх 

наслідки. Соціально-політичні небезпеки, їх види та 

характеристики. Соціальні та психологічні фактори 

ризику. Безпека життєдіяльності в умовах 

екстремальних і надзвичайних ситуацій. Правова 

основа організації безпеки життєдіяльності. 

Управління безпекою життєдіяльності 

2.08 Основи екології 

Теоретичні основи загальної екології: основні поняття 

екології, сучасні уявлення про біосферу, екосистеми та 

їх характеристика, кругообіг речовин і трансформація 

енергії в екосистемах. Основи прикладної екології: 

класифікація забруднень довкілля, антропогенне 

забруднення атмосферного повітря та його негативні 

наслідки, антропогенне забруднення природних вод та 

його негативні екологічні наслідки, антропогенне  
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забруднення грунтового покриву та його негативні 

наслідки. Основи раціонального природокористування: 

роль та характеристика природних ресурсів, принципи 

управління природними системами і оптимального 

природокористування, промислові та побутові відходи 

як вторинний ресурс, альтернативні джерела енергії, 

роль заповідних територій та об’єктів в оптимізації 

природокористування, правові аспекти охорони 

довкілля, сучасний екологічний стан України та 

Одеської області. 
1.3 Цикл професійної та практичної підготовки  

3.1.1 

Основи метрології і 

засоби 

технологічного 

контролю 

Вступ. Основи метрології: Поняття про вимірювання 

та класифікація засобів вимірювання; Похибки 

вимірювань; Метрологічні характеристики засобів 

вимірювання, класифікація вимірювальних приладів. 

Пристрої передачі інформації: Первинні вимірювальні 

перетворювачі; Передаючі перетворювачі; 

Вимірювальні прилади; Мікропроцесорні пристрої 

збору та передачі інформації. Пристрої відображення 

інформації: Вторинні прилади серії КС та АСК; 

Цифрові мікропроцесорні вторинні прилади; Засоби 

вимірювання температури,  тиску, кількості, витрати, 

рівня та фізико-хімічних якостей речовин. 

3.1.2 

Теорія автоматичного 

регулювання та 

автоматичні 

регулятори 

Автоматичні системи регулювання та елементи 

автоматики: Елементи автоматичних систем 

управління. Властивості, характеристики; Електричні 

та електромеханічні елементи; Електромеханічне реле; 

Пневматичні та гідравлічні пристрої; Регулюючі 

органи. Основи теорії автоматики регулювання: Типові 

динамічні складоваі автоматичних систем 

регулювання; Автоматичні системи регулювання; 

Аналіз сталості автоматичних систем регулювання; 

аналіз якрсті процесів регулювання. Автоматичні 

регулятори: Типи та характеристики автоматичних 

регуляторів. Принципи їх побудови; Автоматичні 

регулятори прямої дії; Електричні позиційні 

регулятори; Регулюючі пристрої на базуі 

мікропроцесорної техніки; Пневматичні регулятори; 

Вибір типу регуляторів та розрахунки параметрів їх 

настройки. 

3.1.3 

Автоматизація 

технологічних 

процесів 

Основи автоматизації технологічних процесів: Загальні 

відомості про технологічні процеси та системи 

автоматичного управління; Дослідження основних 

технологічних процесів як об’єктів автоматизації; 

Аналіз і обгрунтовування вибору параметрів, що 

контролюються і регулюються у технологічному 

процесі; Технічні засоби автоматизації; Розробка 

функціональних та принципових схем автоматизації. 

Автоматизація основних технологічних установок та 

допоміжних об’єктів підприємств 
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3.1.4 

Монтаж та 

налагодження 

технічних засобів 

автоматизованих 

систем 

Вступ. Монтаж автоматичних систем: Організація та 

підготовка до виконання монтажних робіт; Технічна 

документація виконання монтажних робіт; Монтаж 

електричних проводок; Виготовлення та монтаж 

трубних проводок; Монтаж щитів і пультів; печатний 

монтаж; Монтаж системи вимірбвання температури, 

аитрати рівня і тиску; Монтаж засобів вимірювання 

розрідження, складу і кількості речовин; Монтаж 

автоматичних регуляторів; Монтаж виконавчих 

мехінізмів та регулюючих органів; Монтаж 

управляючих обчислювальних комплексів УОК. 

Налагодження автоматизованих систем: Організація ло 

виконання робіт з налагодження автоматизованих 

систем4 Прилади і устаткування для 

пусконалагоджувальних робіт; Налагодження ліній 

зв’язку провдок та перетворювачів АС; Налагодження 

та основні несправності систем вимірювання 

температури, тиску, витрати, рівня, складу і кількості 

речовини; Налагодження автоматичних регуляторів і 

виконавчих механізмів; Налагодження систем і 

пристроїв сиггналізації та блокування; Налагодження 

автоматичних систем регулювання; Налагодження 

автоматичних систем управління.  

3.1.5 

Експлуатація та 

ремонт технічих 

засобів 

автоматизованих 

систем  

Оргапнізація, документація та технічне забезпечення 

експлуатації, технічнго обслуговування та ремонту 

засобів автоматизації. Технологія технічного 

обслуговування і ремонту автоматизованих систем: 

Склад робіт з обслуговування і ремонту засобів 

вимірювання температури, витрат, тиску, рівея і складу 

якості речовин; Надійність експлуатації технічних 

засобів та програмного забезпечення. Заходи безпечної 

експлуатації засобів і систем автоматизації. 

3.1.6 

Основи 

програмування та 

програмне 

забезпечення 

Прграмування на мові Асемблер: Основи систем 

счислення; Команди та дерективи Асамблера. Основи 

програмування на мовах високого рівня. Використання 

спеціалізованного та програмного забезпечення для 

побудови комп’ютерно-інтегрованих АСУТП 

3.1.7 

Економіка, 

організація та 

планування 

виробництва 

Вступ. Економіка та організація виробництва: галузева 

структура виробництва; Підприємство як суб’єкт 

господарювання в ринковій економіці; Управління 

підприємством; Основні виробничі фонди та 

нематеріальні ресурси; Оборотні кошти підприємства; 

Персонал підприємства, організація праці на 

підприємстві та визначсення її ефективності; 

організація та інфраструктура виробництва; 

Матеріально-технічне забезпечення підприємства; 

Організація оплати праці на підприємстві. Мотивація 

праці. Планування і аналізщ господарської діяльності 

підприємства: Регулювання, прогнозування і 

планування діяльності підприємства; Планування та  
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механізм господарювання на монтажних роботах; 

Підрядні торги в будівництві; Поточні витрати та 

ціноутворення; Кошториси на монтажні роботи; 

Інноваційні процеси на підприємстві. Економічна 

ефективність НТП та капітапльних вкладень; 

Економічні розрахунки та обгруцнтування рішень з 

організації та технології монтажних робіт; Фінансово-

економічні результати діяльності підприємства; 

Основи аналізу господарської діяльності підприємства. 

3.1.8 Основи охорони праці 

Міжнародні норми і законодавство України в галузі 

охорони праці. Стан винекнення планових заходів 

щодо профілактики травматизму невиробничого 

харатеру. Травматизм та професійні захворювання в 

галузі. Розлідування нещасних випадків. 

3.1.9 
Охорона праці в 

галузі 

Контроль та нагляд за забезпеченням безпеки 

контрольно-вимірювальних приладів та систем 

автоматизацій КВП та СА при проектуванні, 

спорудженні та прийому об’єктів в есплуатацію: 

Загальнгі положення до організації та проведення робіт 

з охорони праці. Вимоги безпеки при роботах з КВП та 

СА: загальні вімоги безпеки при експлуатації та 

обслуговуання КВП та СА; Заходи протипожежнгої 

безпеки, захист від блискавок, приміщень та споруд, 

виробничої санітараї; Захисні засоби від враження 

електричним струмом, спецодяг, спецвзуття та 

запобіжні пристрої; Організація перевірок иКВП та 

СА, що забезпечують безпеку праці, хохорону та 

санітарно-гігєнічні умови праці.  

3.1.10 
Вступ до 

спеціальності 

Принципи організації навчання з обраної 

спеціальності: Організація роботи навчального процесу 

по спеціальності 5.05020201 «Монтаж, обслуговування 

засобів і систем автоматизації технологічного 

виробництва»; Практична підготовка студентів та 

курсове проектування; Огляд місць працевлаштування 

та результати адаптації для випускників спеціальності 

5.05020201. Основні відомості про системи 

автоматизації підприємств газонафтового комплексу: 

Види, короткі відомості та призначення об’єктів 

автоматизації газонафтового комплексу; Задачі 

автоматизації для підприємств газонафтового 

комплексу; Автоматизація та її роль в народному 

господарстві України; Технічні засоби систем 

автоматизації підприємств газової та нафтової 

промисловості; Загальні відомості про системи 

автоматичного регулювання (САР) та її значення для 

системи автоматизації; Загальні відомості про 

автоматизовані системи керування АСК; Загальні 

відомості про елементи пристроїв автоматичного 

керування, захистів і сигналізації. 
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 Практичної підготовки 

 Навчальні практики 

3.2.1 Слюсарна 

Організація робочого місця слюсаря. Правила техніки 

безпеки та протипожежні заходи при виконанні 

слюсарних робіт. Розмітка заготовок. Рубання металів. 

Виправлення та рихтування металу. Гнуття металу. 

Різання металів. Обпилювання металу. Свердління 

металів. Зенкерування, зенкування і розвернення 

отворів у металах. Нарізування різи. Клепання металу. 

 Монтажна 

Техніка безпеки і організація робочого місця в 

майстерні. Ознайомлення студентів з обладнанням, 

пристроями, джерелами електричного живлення на 

робочих місцях. Проведення інструктажу з техніки 

безпеки. Електромонтажний інструмент, 

пристосування і електровимірювальні прилади. 

Встановчі і крипільні матеріали, проводи і кабелі. 

Нескладна прокладка проводів і кабелів. Нескладний 

монтаж проводів і кабелів в трубах. Паяння і лудіння. 

Монтаж електровимірювальних приладів і 

електроапаратури. Монтаж фрагментів розподільних 

щитів. 

 Професійна 

Значення професійної практики в підготовці молодих 

фахівців спеціальності 151. Охорона праці на місцях 

практики.Інструменти, пристосування, допоміжні 

матеріали та контрольні і зразкові прилади. Ремонт 

приладів і датчиків. Складання приладів і датчиків. 

Виготовлення деталей і їх слюсарне оброблення. 

Монтаж трубних проводок. Монтаж електропроводок. 

Монтаж щитів і пультів. Монтаж засобів вимірювання 

температури, тиску та перепаду тиску 

3.2.2 Технологічна 

Структурна схема підприємства. Вступний інструктаж 

з охорони праці. Робота в складі робочих бригад. 

Виробничі екскурсії 

3.2.3 Переддипломна 

Вивчення технологічного процесу, устаткування і 

систем автоматизації об’єкту практики. Вивчення 

посадових обов’язків інженерно-технічних працівників 

служби КВП та А. Виконання вимог індивідуальних 

завдань для дипломних проектів студентів   

 
Дипломне 

пректування 

Виконання вимог індивідуальних завдань для 

дипломного проекту. Вивчення і збір необхідних 

матеріалів для графічної частини та для розрахунково-

пояснювальних записів дипломного проекту.  

2 Вибіркова частина 

2.1 Цикл природничо-наукової підготовки 

 

 2.09 

Основи менеджменту, 

маркетингу і 

підприємництва 

Сутність маркетингу та його сучасна концепція. 

Система й характеристика сучасного маркетингу. 

Маркетингові дослідження. Маркетингова т оварна 

політика. Маркетингова цінова політика. 

Маркетингова політика комунікацій. Маркетингова  
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політика розподілу. Методика вибору ринку цільової 

комерційної діяльності. Організація й контроль 

маркетингової діяльності підприємства. Товарні марки 

й упаковка. Поняття та сутність менеджменту. 

Прийняття управлінських рішень. Плануцвання в 

організації. Основи теорії мотивації. Управлінський 

контроль. Лідерство. Підприємницька та господарська 

діяльність юридичних осіб і фізичних осіб – 

підприємців. Поняття суб’єкта господарювання та види 

підприємств. Технологія застосування власної справи. 

2.10 Фізика 

Електричне поле. Електричний струм: Закони 

постійного струму. Електромиагнітне поле. 

Електромагнітні коливання: Магнітне поле; 

Електромагнітна індукція; Електромагнітні коливання; 

Змінний струм.  

2.2 Цикл професійної та практичної підготовки 

3.1.11 
Мікропроцесорна 

техніка 

Вступ. Основи цифрової техніки: Елементна база 

цифрових пристроїв; Види двійкових кодів. Основи 

мікропроцесорної техніки: Призначення та 

класифікація мікропроцесорів; Принципи управління і 

функціонування МП. Структура типових МП: Типова 

структура мікропроцесора; Структура та принципи діїї 

8-ми та 16-ти розрядних МП. Структура та принципи 

32-х розрядних МП. Програмування однокристальних 

мікропроцеслрів: Загальні принципи програмування 

однокристального 8-ми розрядного МП; 

Програмування послідовних обчислювальних 

процесів; Програмування розгалужених та циклічних 

програм; Складання програм з підпронрамами. 

Інтерфейс МП пристроїв: Загальні відомості про 

інтерфейс; Формати передачі даних. Функціональні та 

периферійні пристрої ЕОМ: Загальні принципи 

побудови та роботи ЕОМ; Пам’ять ЕОМ; Периферійні 

пристрої ЕОМ. Використання МП пристроїв в 

системах автоматизації: Призначення та 

характеристики мікроконтролерів; Призначення та 

характеристики сигнальних мікропроцесорів.  

3.1.12 

Комп’ютерна техніка 

і організація 

обчислювальних 

робіт 

Апаратне забезпечення комп’ютерних систем. 

Периферійні присторої керуючих комп’ютерних 

систем. Системне програмне забезпечення. Операційні 

системи персональних комп’ютерів. Принципи роботи 

програм для операційної системи Windows. Інсталяція 

та деінсталяція програм. Прикладне програмне 

забезпечення загального та спеціального призначення. 

Антивірусне програмне забезпечення. Програмне 

забезпечення мережевих технологій. Сучасні текстові 

редактори. Сучасні електронні таблиці. Системи 

управління базами даних.  
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3.1.13 

Цифрові системи 

керування та обробки 

інформації 

Основні поняття теорії керування: Процеси і сигнали; 

Клавсифікацція систем за властивостями. Системи 

автоматичного керування: Основні компоненти САК; 

Частотні характеристики САК. Цифрові системи 

кенрування. Цифрові засоби обробки інформації: 

Дискретні системи керування; функціональні схеми 

цифрових систем. ЕОМ в системах: Цифрові системи 

керування; Системи керування підприємствами. 

Обробка інформації: Повідомлення та сигнали; 

Квантування повідомлень по рівню. Кодування 

повідомлень. 

 3.1.14 
Проектування систем 

автоматизації 

Характеристика проектної документації: Основи 

проектування систем автоматизованого керування 

технологічними процесами; Склад і зміст проектної 

документації. Проектування систем автооматизованого 

керування: принципи читання і виконання 

функціональних схем автоматизації; Принципи 

побудови схем керування та сигналізації; Принципові 

електричні схеми живлення; Схеми зовнішніх 

проводок систем автоматизації; Загальні види щитів і 

пультів.  

3.1.15 
Основи теплотехніки 

та гідравліки 

Основи гідравліки: Огляд розвитку гідравліки, 

становлення гідравліки як окремої науки; Основи 

гідростатики; Основи гідродинаміки; Розрахунок 

трубопроводів; Насадки та сопла; Гідравлічні 

механізми їх класифікація. Технічна термодинаміка: 

Основні поняття та закони термодинаміки: 

Термодинамічні властивості та процеси ідеального 

газу; Термодинамічні властивості та процеси реальних 

робочих тіл; Основні поняття теорії теплопровідності; 

Конвективний теплообмін; Променевий иеплообмін; 

Теплопередача і теплообмінні апарати.  

3.1.16 

Основи 

комп’ютерного 

моделювання 

технічних систем  

Історія автоматичного управління та методів 

математичного  моделювання. Принципи побудови 

моделей. Моделі, що застосовуються в управлінні. 

Режими роботи автоматичних систем 

Примітка: 

* в графі «Опис дисципліни» як правило зазначається перелік тем по даній дисципліні. 

 

 

 Завідуюча відділеням :АЗСО     Драганова О.І. 

 


