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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 Світова 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 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  
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(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. 

9 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. 

10 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  
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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. 

11 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. 

12 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. 

13 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. 

14 Хімія 

Повторення питань курсу хімії основної школи, 

неметалічні елементи та їх сполуки, металічні елементи 

та їхні сполуки, органічні сполуки, хімія і життя. 

17 Інформатика 

Основні поняття інформатики. Програмне забезпечення 

ПК: системне програмне забезпечення, файлова система, 

операцайна 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  
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технології у навчанні. Основи програмування: засоби 

візуальної розробки програм, основи структурного 

прогрмування. 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 викристання засобів обробки 

документів,спільна робота з документами, розробка 

проекту з використанням кількох інформаційних 

технологій. 

18 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. 

19 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. 

ГСЄ 1.01 Історія України 
Українська СРР в умовах нової політичної політики 

(1921-1928). Закріплення  радянської влади в Україні  
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(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. Етнсоціальна та культурні процеси в 

Україні наприкінці ХХ- на поч.ХХІ ст. Україна в 

сучасномі світі. Наш край у другій половині ХХ – на 

поч.ХХІ ст. 

ГСЄ 1.02 

Українська мова (за 

професіним 

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. 

ГСЄ 1.03 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; Проблеми інтуграції 

економіки України у світове господарств. 

ГСЄ 1.04 
Основи філософських 

знань 

Гуманітарний зміст історії винекнення і розвитку 

філософії: втуп; філософія, її гуманістичний зміст і 

призначення; філософія стародавнього світу4філософія 

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.  

ГСЄ 1.05 Соціологія 

Теоретико-методологічні та історичні засади соціології: 

вступ до соціології; соціологія – наука про суспільство; 

розвиток соціологічної думки; соцілогічні дослідження –  
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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. 

ГСЄ 1.06 Культурологія 

Осгнови культурології: культурологія як наука і 

навчальна дисципліна; предмет і завдання вивчення 

курсу; генеза культури та основні культуролгічні 

прадигми про її вимоги, типи тп етапи розвитку; природа 

і культура; культцра 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. 

ГСЄ 1.07 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. 

ГСЄ 1.08 

Іноземна мова за 

професіййним 

спрямуванням 

Моя майбутня професія. Майбутня спеціальність. 

Кваліфікаційна характеристика своєї спеціальності. 

Науково-технічні відкриття світових вчених. Об’єднання 

газової та нафтової промисловості. Основи нафтової та 

газової справи.  

ГСЄ 1.09 Фізичне виховання 

Загальна фізична підготовка. Волейбол. Баскетбол. 

Ганбол. Фізичне виховання та формування мотивації 

фізичної підготовки. Фізичне вдосконалення особистості. 

Туризм та професійно-прикладна фізична підготовка.  

МПН 2.01 Креслення 

Графічне оформлення креслень: Лінії креслення та 

виконання написів на кресленнях; Засоби креслення 

технічних деталей. Основи креслення: Точка і пряма. 

Площина. Проекція геометричних тіл; Аксонометричні 

проекції та технічний рисунок. Проекційне креслення: 

Види. Призначення видів; Прості розрізи. Технічне 

креслення: Загальні правила виконання креслень; 

Креслення деталей. Ескізи; З’єднання рознімні та не 

рознімні. Машинобудівне креслення: Складальне  
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креслення; Читання складальних креслень. Спеціальне 

креслення: Креслення та схеми за фахом; Елементи 

будівельного креслення; ЕОМ і машинна графіка. 

МПН 2.02 Технічна механіка 

Вступ. Теоретична механіка: Статика; Кінематика і 

динаміка. Опір матеріалів: Головні поняття, припущення, 

методи опору матеріалів, деформації; Геометричні 

характеристики площинних перерізів, деформації; 

гіпотези міцності, стійкість стиснутих стержнів. Деталі 

машин: Головні положення, припущення, з’єднання 

деталей; Передачі обертального руху. Зубчасті і червячні; 

Фрикцйні, пасові, ланцюгові передачі, передача гвинт-

гайка; Редуктори, вали та осі, підшипники, муфти. 

МПН 2.03 
Загальна 

електротехніка 

Вступ. Загальна електротехніка: Електричні кола 

постійного струму; Електромагнетизм; Однофазні 

електричні кола змінного струму; Трифазні електричні 

кола; Електричні виміри; Транчформатори; Асинхронні 

машини; Синхронні машини; Електричні машини 

постійного струму. Основи електроніки: 

Електровакуумні та газорозпорядні прилади; 

Напівпровідникові прилади; Випрямлячі і 

перетворювачі;Електронні підсилювачі; Фотоелектронні 

прилади; Електронні генератори та вимірювальні 

прилади. 

МПН 2.04 Технологія металів 

Вступ. Виролбництво чорних металів. Теорія сплавів. 

Термічно і хіміко-термічна обробка сталі. Вуглецеві і 

леговані сталі. Труби для газонафтопроводів. Сплави 

кольорових металів. Неметалеві конструкційні матеріали. 

Загальні зведення з горячого оброблення металів. 

Основні зведення про різанні металів, інструменту та 

металорізальних верстатів. Обробка заготовок на 

металорізальних верстатах. Ремонтно-виробничі 

підприємства галузі.  

МПН 2.05 
Гідравліка, насоси та 

компресори 

Гідростатика: Рідина та її фізичні властивості; 

Гідростатика та її основні закони. Кінематика рідини: 

Основні закони кінематики рідини; Режими руху рідини. 

Гідравлічні машини: Динамічні насоси; Об’ємні насоси. 

Гідравліка газів: Стан та властивості газів; Газопроводи; 

Компресорні машини. 

МПН 2.06 Основи теплотехніки 

Основи термодинаміки: Закони ідеальних і реальних 

газів. Перший початок термодинаміки; Другий початок 

термодинаміки. Цикли паросилових та холодильних 

установок. Теорія теплообміну: Форми передачі теплоти; 

Теплообмінна апаратура (ТА). Котельні установки: 

Сподживачі тепла на підприємствах. Теплові двигуни: 

Двигуни внутрішнього згорання; Газотурбіння 

установки. 

МПН 2.07 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:  
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класифікація забруднень довкілля, антропогенне 

забруднення атмосферного повітря та його негативні 

наслідки, антропогенне забруднення природних вод та 

його негативні екологічні наслідки, антропогенне 

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. 

МПН 2.08 
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.  

ПП 3.01 

Експлуатація об’єктів 

зберігання та 

розподілу газу і 

нафтопродуктів 

Вступ. Зберігання зріджених нафтових газів (ЗНГ) і 

стиснутих природних газів (СПГ): Газонаповнювальні 

стагнції (ГНС); Підземні сховища газу (ПСГ). Розподіл 

зріджених нафтових і стиснутих природних газів (ЗНГ, 

СПГ): Автомобільні газонаповнювальні компресорні 

станції (АГНКС, АГНС); Газорозподільні станції (ГРС).  

Зберігання нафтопродуктів: Характеристика складів 

нафти і нафтопродуктів (СНН); Технологічні процеси 

прийому, зберігання нафтопродуктів; Технологічне 

обладнання СНН; Очисні споруди СНН. 

ПП 3.02 
Експлуатація 

копресорних станцій 

Вступ. Загальнотехнічні зведення про компресорні 

станції (КС). Технологічні процеси компресорних 

станцій: Очистка газу від механічних домішок;Осушка 

газу; Охолодження газу; Компримування газу. Привід 

компресорів: Типи, показники і марки 

газоперекачувальних агрегатів (ГПА); 

Газомотокопресори (ГМК); Робота газотрубної установки 

(ГТУ); Конструкція газотурбінної установки (ГТУ). 

Відцентрові газоперекачувальні агрегати (ГПА): 

Промислові газоперекачувальні агрегати ; Транспортні 

газоперекачувальні агрегати; Імпортні 

газоперекачувальні агрегати; Електропровідні 

відцентрові ГПА (ЕГПА); Системи ГПА. Експлуатація та 

обслуговування ГПА: Експлуатація ГПА; Технічне 

обслуговування ГПА; Діагностика ГПА. Ремонтно-

технічне обслуговування (РТО) ГПА: Організаційні 

заходи і нормативи РТО ГПА; Ремонт ГПА;  
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Дефектоскопія ГПА. Загальностанційні системи 

компресорної станції (КС): Системи газу КС; Система 

маслопостачання (МП) КС; Інші системи КС. 

ПП 3.03 
Нафтоперекачувальні 

станції 

Призначення, характеристика нафтоперекачувальних 

станцій (НПС) і магістральних нафтопродуктів (МН): 

Резервуарні парки НПС; Нафтоперекачувальні агрегатні 

НПС; Експлуатація нафтоперекачувальних агрегатів; 

Технологічні трубопроводи; Технологічні схеми НПС. 

Експлуатація обладнання нафтоперекачувальних станцій 

(НПС) і магістральних нафтопроводів (МН): Підготовка 

нафти до транспортування; Перекачування нафти і 

нафтпродуктів; Облік нафти в трубопровідному 

траспорті. 

ПП 3.04 

Експлуатація лінійної 

частини 

магістральних 

трубопроводів 

Технічні характеристики лінійної частини магістральних 

трубопроводів (ЛЧМТ): Обладанання і спорудження 

ЛЧМТ; Переходи через перешкоди МТ. Есплуатацція і 

обслуговування ЛЧМТ: Труби для МТ; Аварії на МГ; 

Очищення внутрішньої порожнини МГ; Ремонтно-

відновлювальні роботи ЛЧМТ; Ліквідація гідроутворень 

в МГ; Очищення внутрішніх порожнин МН; Підготовка 

до осінньо-зимової експлуатації; Скорочення страт газу і 

нафти при трубопровідному транспортуванні; Аварії на 

магістральних нафтопроводах; Технологія врізки відводів 

у діючих МТ; Утримання траси МТ; Обслуговування 

переходів і наземних споруд; Лінійно-експлуатаційна 

служба (ЛЕС); Основи управління МТ. Капітальний 

ремонт МТ: Обгрунтування необхідності виконання 

ремонтних робіт; Система планово-попереджувального 

ремонту (ППР) МТ; Капітальний ремонт МТ; Підготовка 

та земляні роботи на МТ; Підйомно-очисні роботи Мт; 

Зварювально-відновлювальні роботи на МТ; Ізоляційно-

укладальні роботи на МТ; Очищення внутрішньої 

порожнини МТ після ремонту; Випробування МТ після 

ремонту. 

ПП 3.05 

Електорообладнання 

об’єктів газової і 

нафтової 

промисловості 

Основні вимоги до електрообладнання об’єктів газової та 

нафтової промисловості (ЕОГіНП): Технічна 

характеристика обладнання, яке застомовується на 

ОгіНП; Вибір електрообладнання за умовами 

навколишнього середовища; Електропривод і апарати 

електродвигунів. Електропривод технологічних 

механізмів. Освітлення і мережі об’єктів газової і 

нафтової промисловості: Системи і види електричного 

освітлення. Електричні мережі. Електропостачання та 

захисні заходи. Експлуатація і ремонт електрообладнання 

ОГіНП: Джерела електропостачання, розрахунок 

електричних навантажень; Захисні пристрої. Ремонт 

електрообладнання і електромереж. 

ПП 3.06 Основи охорони праці 

Міжнародні норми і законодавство України в галузі 

охорони праці. Стан винекнення планових заходів щодо 

профілактики травматизму невиробничого харатеру.  
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Травматизм та професійні захворювання в галузі. 

Розлідування нещасних випадків 

ПП  
Охорона праці в 

галузі 

Вступ. Законодавча та нормативна база з питань охорони 

праці на підприємствах газонафтового комплексі (ГНК): 

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП); 

Організація роботи з охорони праці на підприємствах 

ГНК. Розслідування та облік нещасних віпадків, 

профзахворювань і аварії на виробництві: Класифікація 

нещасних випадків, порядок розслідування та їх облік на 

виробництві; Аналіз, прогнозування і профілактика 

травматизму та профзахворюваності на виробництві. 

Основні вимоги безпеки виробничого устаткуваняя та 

виробничих процесів ГНК: Безпечність виробничого 

устаткування та процесів; Вимоги безепки при 

експлуатації та обслуговуванні обладнання зрідженого 

вуглеводневого газу (ЗВГ); Вимоги безпеки при 

есплуатації та техобслуговуванні обладнання 

компресорних станцій (КС), автомобільних 

газонапонюючих компресорних станцій (АГНКС) та 

газорозподільних станцій (ГРС); Вимоги безпеки при 

експлуатації та техобслуговуванні обладнання прийому, 

транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів. 

Охорона праці при виконанні спеціальних робіт: Основні 

положення про план локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій (ПЛАС). 

ПП 3.07 

Основи автоматизації 

об’єктів газової і 

нафтової 

промисловості 

Вступ. Контроль параметрів підприємств газонафтового 

комплексу: Класифікація та метрологічні характеристики 

приладів і датчиків; Засоби контролю тиску, витрати та 

рівня;  Засоби контролю итемператури, загазованості 

приміщень та параметрів спеціального призначення. 

Основи автоматизації газонафтови підприємств: Загальні 

віжомості та види елементів схем автоматизації; 

Побулова схем структуриних з керування та 

функціонувальних з автоматизації; Автоматизація 

газоперекачувальних та нафтоперекачувальних агрегатів; 

Автоматизація загальностанційних та допоміжних 

об’єктів компресорних і нафтоперекачувальних станцій; 

Збір інформації на компресорних і 

нафтоперекачувальних станціях. Монтаж засобів 

вимірювання і автоматизації: Монтаж датчиків і приладів 

на обладнанні та трубопроводах; Електричні виконавчі 

пристрої; Пневматичні та комбіновані виконавчі 

пристрої.  

ПП 3.08 

Економіка і 

організація 

виробництва 

Вступ. Народно-господарський комплекс України: 

Нафтова і газова промисловість і її роль в народному 

господарстві; Поняття про підприємство та його ознаки; 

Класифікація підприємств за різними ознаками; Ринкове 

середовище. Виробничий процес і його середовище. 

Наукові сонови менеджменту: Мотивація праці; 

Маркетингова діяльність підприємства. Техніко- 
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економічні показники: Поняття валових витрат і валового 

доходу; Система опаодаткування в Україні. Основи 

планування і прогнозування. Основи обліку та звітності 

на підприємствах: Аналіз показників виробничої 

програми; Аналіз фінансово-економічного стану 

підприємства; Аудит. 

ПП 3.18 
Вступ до 

спеціальності 

Історична довідка з історії нафтогазової галузі і 

спеціальності №Експлуатація газонафтопроводів і 

газонафтосховищ»: Історія галузі і технікуму. Вимоги до  

кваліфікації «технік з підготовки та транспортування 

нафти та газу». Основні об’єкти і технологічні процеси 

нафтогазової галузі: Транспортування газу; Розподіл 

газу; Основні об’єкти та технологічні процеси нафтової 

промисловості. 

ПП 3.09 Практика 

Організаційна структура підприємства. Призначення та 

загальна хараткеристика підприємства. Призначення та 

характеристика споруд. Технологічні операції. Склад 

споруджень, характеристика обладнання, що 

використовується, принцип дії та експлуатаційні 

параметри. Енергозбереження на підприємстві. Розробка 

технологічної схеми. Охорона праці на підприємстві. 

Техніка безпеки при експлуатації та технічному 

обслуговуванні обладнання. Протипожежні заходи при 

експлуатації та технічному обслуговуванню споруджень 

тьа обладнання. Захист обладнання від блискавки, 

статичної електрики, корозії.  

ПП 3.10 
Дипломне 

проектування 

Вступ. Загальна частина. Розрахункова частина. 

Технологічна частина. Охорона праці. Економічна 

частина. Висновки. Графічна частина.  

МПН 2.09 

Основи 

стандартизації і 

технічні вимірювання 

Сутність стандартизації і її економічна ефективність: 

Основні поняття і визначення в області стандартизації; 

Інформаційне забезпечення в області стандартизації. 

Основі поняття і визначення з допусків і посадок: 

Основні терміни, позначення з допусків і посадок; 

Допуски і посадки деталей з’єднання. Основи метрології 

і єдності вимірювань: Метрологія, її задачі і роль в 

народному господарстві; штрихові інструменти і 

вимірювальні прилади. Основи управління якістю 

продукції: Основні поняття і визначення в області якості 

продукції; Атестація і сертифікація та випробування 

продукції.  

МПН 2.10 
Основи вищої 

математики 

Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. 

Диференціальне і інтегральне числення. Диференціальні 

рівняння.  

МПН 2.11 

Комп’ютерна техніка 

та основи 

програмування 

Теоретичні основи інформатики. Операційна система  

Windows. Сервісне програмне забезпечення. Текстовий 

процесор MS Office Word для Windows. Табличний 

процесор MS Excel для Windows. СКБД MS Access. 

Комп`ютерні мережі і телекомунікації. Основи 

алгоритмізації. Основи програмування алгоритмічною  
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ПП 3.11 

Проектування 

об’єктів газової і 

нафтової 

промисловості 

Вступ. Порядок проектування магістральних 

трубопроводів: Склад проектно-технічної документації 

об’єктів газонафтового комплексу (ГНК); Порядок 

проетування та пошукові роботи магістральних 

трубопроводів (МТ). Вимоги технологічного 

проектування до лінійних споруджень та головних МТ: 

Вимоги норм проектування до лінійних споруджень; 

Вимоги норм проектування компресорних станцій (КС) і 

нафтоперекачувальної станцій (НПС); Вимоги норм 

проектування газорозподільної станції (ГРС) та пунктів 

виміру газу (ПВГ). Вимоги норм технологічного 

проетування до об’єктів міського газопостачання: Норми 

проетування до газопроводів міського газопостачаня; 

Норми проетування до об’єктів зрідженноговуглеводного 

газу (ЗВГ); Вимоги норм проетування до автомобільної 

газозаправної станції (АГЗС). Вимоги технологічного 

проектування до складів нафти і нафтопродуктів (СНН): 

Призначення СНН та їх класифікація; Вимоги норм 

проектування до технологічних трубопроводів 

нафтопродуктів СНН. 

ПП 3.12 
Корозія і неруйнівний 

контроль обладнання 

Загальні відомості про корозію металічних споруд: 

Основні види корозії; Критерії небезпеки корозії. 

Способи захисту від корозії: захист іззолюючим 

покриттям; Електрохімічний захист від підземної корозії. 

Вимірювання та контрольно-вимірювальні прилади: 

Види вимірювань; Прибори для корозійних вимірювань. 

Експлуатація споруд ЕХЗ: Експлуатація катодних, 

проеторних та дренажних установок; Контроль ЕХЗ 

газопроводів і захист довкілля. Неруйнівний контроль 

(НК) та дефекти обладнання: Види НК та їх 

ефективність; Вплив дефектів на працездатність 

конструкції. Радіаційна дефектоскопія (РД): Технологія 

радіаційного контролю; Прибори контролю радіаційної 

дефектоскопії. Ультрозвукова (УЗ) дефектоскопія: 

Технологія УЗ контролю; Прибори контролю 

ультразвукової дефектоскопії. Магнітна та віхрострумна 

дефектоскопія: Технологія магнітної і віхрострумової 

дефектоскопії; Прибори контролю магнітної та 

віхрострумовї дефектоскопії.  

ПП 3.13 

Експлуатація газових 

мереж середнього та 

низького тиску 

Вступ. Фізичні і термодинамічні властивості природного 

газу: Склад і властивості природного газу; Горіння газу і 

газопальникові пристрої. Схеми газопостачання 

населених пунктів і промислових підприємств: Основні 

елементи сучасної системи газопостачання; Структура 

систем газопостачання населених пунктів і промислових 

підприємств. Розрахунок споживання газу населеними 

пунктами і промисловими підприємствами: Визначенння 

витарт газу згідно річних норм на господарсько-побутові 

і виробничі потреби; Визначення витрати газу на  
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опалення і вентиляцію, тепле водопостачання житлових і 

господарських будівель; Визначення кількості ГРП. 

Розрахунки газових мереж: Теоретичні основи 

розрахунку газових мереж середнього тиску; Теоретичні 

основи розрахунку газових мереж низького тиску; 

Розрахунок внутрішніх газопроводів. Труби і арматура 

газових мереж: Умови прокладання газопроводів 

низького і середнього тиску; Класифікація 

трубопровідної арматури і її маркування; Прокладочні, 

ущільнюючі і зміщувальні матеріали; Міри безпеки при 

обслуговуванні газопроводів і арматури. Газорегуляторні 

пункти і газорегуляторні установки: Призначення, 

будова, класифікація ГРП (ГРУ), ШРП; Очистка газу 

ГРП (ГРУ), ШРП; Запобіжно-запірні пристрої (ПЗ), 

запобіжно-скидні пристрої (ЗСП); Контроль тиску газу на 

вході ГРП (ГРУ), ШРП; Облік витрат газу на ГРП (ГРУ), 

ШРП; Ввід ГРП (ГРУ), ШРП в експлуатацію; Технічне 

обслуговування і ремонт обладнання ГРП (ГРУ), ШРП; 

Міри безпеки при експлуатації і ремонті обладнання ГРП 

(ГРУ), ШРП. Експлуатація газових мереж: Експлуатація 

підземних і наземних газопроводів; бстеження 

технічного стану підземних газопроводів; Технічне 

обслуговування і плановий ремонт газопроводів; 

Розрахунок втрат газу при експлуатації і ремонтних 

роботах; Технічні і профілактичні заходи по ліквідації 

пропусків газу; Газонебезпечні роботи і аврійно-

диспетчерська служба; Міри безпеки при експлуатації 

газопроводів. 

ПП 3.14 

Трубопровідна 

арматура 

магістральних 

газонафтопроводів 

Технічні відомості про трубопровідну арматуру: 

Класифікація трубопроводної арматури; Основні 

параметри трубопровідної арматури; Матеріали для 

трубопровідної арматури. Запірна арматура: Технічні 

відомості про запірну арматуру (ЗА); Вентелі; Засувки; 

Крани. Захисна, регулююча і запобіжна арматура: 

Загальні відомості про захисну, регулюючу і запобіжну 

арматуру; Зворотні клапани; Регулююча арматура; 

Запобіжна арматура; Експлуатація і техобслуговування 

трубопровідної арматури.  

ПП 3.15 

Основи газової і 

нафтової 

промисловості 

Вступ. Геологія, видобуток та підготовка нафти, газу та 

газового конденсату. Геологічні умови їх формування; 

Видобуток нафти, газу, газового конденсату та їх 

розрахунок; Збір і підготовка нафти, газу та газового 

кондесату до траспортування. Технологічні процеси 

переробки нафти, газу та газового конденсату: Первинна 

переробка нафти; Термічні та термокаталітичні процеси 

переробки вторинної сировини; Переробка газу та 

газового конденсату. Нафтове товарознавство: 

Характеристика палив та вимоги Держстандартів до них; 

Характеристика змащувальних пластичних мастил і 

вимоги Держстандарту до них; Характеристика газового  
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конденсату, газу та вимоги Держстандарту до них; 

Контроль якості нафтопродуктів при транспортування та 

зберіганні. Транспорт, зберігання та розподіл нафти та 

газу: Характеристика видів транспорту газів, нафти та 

нафтопродуктів; Нерівномірності газоспоживання 

природного газу. Розподіл нафти і нафтопродуктів; 

Газонаповнювальні станції; Підземні сховища 

природного газу; Автомобільні газонаповнювальні 

компресорні станції; Газорозподільні станції; 

Характеристика складів нафти і нафтопродуктів. 

ПП 3.16 
Зварювальне 

виробництво 

Загальні відомості про зварювання: Тенхнічні відомості 

про зварювання; Електрична дуга. Тенхнологія дугового, 

контактного і газового зварювання: Ьехнологія дугового 

зварювання; Технологія електроконтактного зварювання; 

Технологія зварювання. Зварювання різноманітних 

матеріалів і контроль якості зварювання: Зварювання 

металів; Спеціальні засоби зварювання; Контроль якості 

зварювання. Обладнання для зварювання: Обладнання 

дугових засобів зварювання; Обладнання 

електроконтактного і газового зварювання. 

ПП 3.17 

Енергозбереження у 

нафтогазовому 

комплексі 

Нормативи та об’єкти енергозбереження: Законодавча 

база енергозбереження; Енергозбереження на 

підприємствах газотранспортної галузі; 

Енергозберігаюче обладнання; Альтернативна 

енергетика; Енергетичний менеджмент. Практична 

реалізація енергозбереження: Розрахунки 

енергозбереження; Енергозберігаючі технології та заходи 

на об’єктах галузі. 

Примітка: 

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