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 Цикл загальноосвітньої підготовки 

1 Українська мова  

Функціональна стилістика і культура мовлення; практична 

стилістика і культура мовлення, стилістичні засоби 

фонетики; стилістичні засоби лексикології та фразеології; 

словотворчі засоби стилістики; сприймання чужого 

мовлення, відтворення готового тексту; відтворення 

готового тексту; морфологічні засоби стилістики; 

стилістика простих речень; стилістика складних 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 XIX ст. Українська література 10-

х років XX ст. Українська література 20-30-х років XX ст. 

Українська література за межами України. Еміграційна 

література. Українська література 40-50-х років XX ст. 

Українська література другої половини XX ст. - початку 

XXI ст. Українська проза другої половини XX- початку 

XXI ст. Традиція бароко в XX 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 XIX століття. Література 

другої половини XIX та на межі ХІХ-ХХ століть. 

Література першої половини XX століття. Література 

другої половини XX століття. Постмодерністська проза 

останніх десятиліть XX 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- XVIII ст. Українські землі під 

владою Російської та Австрійської імперії у першій 

половині XIX ст. Українські землі у другій половині XIX 

ст. Україна на початку XX ст. Україна в роки Першої 

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

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

повоєнні роки (1945- початок 50-х років). Україна в умовах 

політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-

1964 рр.). Україна в період загострення кризи радянської 

системи (середина 60 - початок 80-х років XX ст.). Розпад 

Радянського союзу і відродження незалежності України 

(1985-1991 рр.). Україна в умовах незалежності. Етно 

соціальні та культурні процеси в Україні наприкінці XX на 

початку XXI ст. Україна в сучасному світі. Наш край у 

другій половині XX - на початку XXI ст. 

6 Всесвітня історія 

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

Повоєнне облаштування світу. Період повоєнної кризи та 

революцій (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 XXI ст.) 

Американський континент :США, Канада та Латинська 

Америка (1945 - початок XXI ст.). Країни Західної Європи 

(1945 роки - на початку XXI ст.). Країни центральної та 

східної Європи (1945- на початку XXI ст.). Країни Азії та 

Африки (в другій половині XX ст. - на початку XXI ст.). 

Розвиток культури (1945 роки - початок XXI ст.). 

10 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. Полі 

культурність. Україна і світ. 

12 Математика 

Вступ. Функції, їхні властивості та графіки. Степенева, 

показникові 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 площини у просторі. 

Перпендикулярність прямих і площини у просторі. 

Многогранники. Об’єми та площі поверхонь 

многогранників. Тіла та поверхні обертання. Об’єми тіл 

обертання та площі їх поверхонь. 

13 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. 
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14 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. 

15 Біологія 

Вступ. Молекулярний рівень організації життя: неорганічні 

речовини живих організмів, органічні речовини живих 

організмів. Клітинний рівень організації життя: структура 

клітини і її компонентів, клітини як цілісна система, 

тканини. Організмові 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. Над 

організмові рівні організації життя: популяція та 

екосистеми, біосфера, її структурні компоненти і значення. 

Історичний розвиток органічного світу: система 

органічного світу як відображення його історичного 

розвитку. 

16 Географія 

Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. 

Методи досліджень. Видатні географи світу. Загальна 

економіко-географічна характеристика 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, СІЛА; країни Латинської 

Америки; країни Африки. 

17 Хімія 

Повторення питань курсу хімії основної школи, неметалічні 

елементи та їх сполуки, металічні елементи та їхні сполуки, 

органічні сполуки, хімія і життя. 

20 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. 
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21 Фізичне виховання 

Баскетбол, волейбол, гандбол, гімнастика: стрибки, лазіння, 

рівновага, акробатика, елементи художньої 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, стрибки зі скакалкою. 

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

елементами футболу для розвитку фізичних якостей, 

елементи техніки та дій у нападі і захисті 

22 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, сухопутних 

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, надзвичайні 

ситуації, захист населення від надзвичайних ситуацій, 

основи рятування та інших невідкладних робіт. Військово-

спортивне свято, резерв часу 

1 Нормативна частина 

1.1 Цикл гуманітарної  та соціально – економічної підготовки 

1 Історія України 

Українська СРР в умовах нової політичної політики (1921-

1928). Закріплення радянської влади в Україні (1929-1939). 

Західноукраїнські землі у міжвоєнний 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 період незалежності. Культурні процеси в 

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

сучасному світі. Наш край у другій половині XX - на поч. 

ХХІ ст. 

2 
Українська мова за 

професійним спрямуванням 

Культура професійного мовлення. Лексичні форми сучасної 

української мови в професійному спілкуванні. 
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Морфологічні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні. Синтаксичні норми сучасної 

української мови в професійному спілкуванні. Складання 

професійних документів. 

3 Економічна теорія 

Економічна теорія: предмет і методи пізнання. Функції 

політекономії, її категорії та закони. Суспільне 

виробництво та його результати. Економічні потреби 

суспільства та роль виробництва в їх задовільнені. 

Економіка суспільства, як сукупність видів економічної 

діяльності. Товарне виробництво. Товар та його 

властивості. Теорія грошей. Інфляція. Ринок, як економічна 

форма. Конкуренція та монополія в ринковій економіці. 

Підприємництво, умови, суть функціонування  та 

економічні форми організації. Капіталістична економіка, як 

вища форма ринкової економіки. Перетворення грошей в 

капітал. Додаткова вартість та прибуток. Капітал 

підприємства, його кругообіг. Закономірності перехідної 

економіки. Роль держави в ринковій економіці. Суспільний 

продукт та його форми. Фінансово -  кредитна система у 

ринковій економіці. Національний доход. Державний 

бюджет. Тенденції розвитку світового господарства. 

4 Основи філософських знань 

Гуманітарний зміст історії виникнення і розвитку 

філософії: вступ; філософія, її гуманістичний зміст і 

призначення; філософія стародавнього світу філософія 

середніх віків та епохи Відродження; філософія Нового 

часу; Філософія ХІХ-ХХ ст.; філософська думка в Україні. 

Онтологія і гносеологія: 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. 

5 Соціологія 

Теоретико-методологічні та історичні засади соціології: 

вступ до соціології; соціологія - наука про суспільство; 

розвиток соціологічної думки; соціологічні дослідження - 

джерело соціальної інформації. Людина і суспільство: 

суспільству: сутність та суперечливість розвитку; 

соціологія особистості та освіти; соціологія сім'ї та молоді; 

соціальні зміни та суспільні рухи. Види соціальних 

інститутів: соціологія праці та управління; соціологія 

релігії. 

6 Культурологія 

Основи культурології: культурологія як наука і навчальна 

дисципліна; предмет і завдання вивчення курсу; ґенеза 

культури та основні культурологічні парадигми про її 

вимоги, типи та етапи розвитку; природа і культура; 

культура і цивілізація. Основи культуро генезису: 

специфіка культури первісного комплексу та ранніх 

державних 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 

культурології: світовий культурний процес XX ст. і 

культура України в його контексті; етнічні культури в 
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умовах глобалізації; діяльнісний підхід у культурології; 

взаємодія і національна самобутність народів. 

7 Основи правознавства 

Основи конституційного права України: Загальна 

характеристика конституційного права як провідної галузі 

права України. Основи теорії держави та права: Держава як 

соціальний інститут; теорія права, правовідносини. Основи 

публічного права: основи адміністративного права України; 

основи кримінального права України. Основи приватного 

права: основи цивільного права України; зобов'язальне 

право; спадкове право; основи сімейного права України; 

основи трудового права; Трудова дисципліна, матеріальна 

відповідальність сторін трудового договору. 

8 
Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

Моя майбутня професія. Майбутня спеціальність. 

Кваліфікаційна характеристика своєї спеціальності. Робота 

з текстами за професійним спрямуванням. Володіти 

англійською мовою в різних мовленнєвих ситуаціях, 

зумовлених професійними потребами; використовувати набуті 

навички перекладу з іноземної мови на рідну текстів 

професійного спрямування. 

9 Фізичне виховання 

Баскетбол, волейбол, гандбол, гімнастика: стрибки, лазіння, 

рівновага, акробатика, елементи художньої 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, стрибки зі скакалкою. 

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

елементами футболу для розвитку фізичних якостей, 

елементи техніки та дій у нападі і захисті 

1.2 Цикл природничо-наукової підготовки 

10 Креслення 

Вивчення теоретичних основ побудови зображень (включаючи 

аксонометричні проекції) точок, прямих, площин і окремих 

видів ліній, поверхонь), придбання навичок рішення завдань 

на взаємну належність і взаємний перетин геометричних 

фігур, а також на визначення натуральних величин 

геометричних фігур,  отримання досвіду визначення 

геометричних форм деталей за їх зображень, ознайомлення з 

зображеннями різних видів з'єднань деталей, найбільш 

поширених в спеціальності,  придбання навичок читання 

креслень складальних одиниць, а також уміння виконувати ці 

креслення з урахуванням вимог стандартів ЄСКД. Сформувати 

розвиток просторового уявлення і конструктивно-

геометричного мислення; розвинути здібності до аналізу та 

синтезу просторових форм і відносин на основі графічних 

моделей простору, практично реалізуються у вигляді креслень 

технічних об'єктів, а також вироблення знань, умінь і навичок, 

необхідних для виконання та читання технічних креслень 

різного призначення, виконання ескізів, складання 

конструкторської і технічної документації виробництва 
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11 Технічна механіка 

Предмет вчить аналізувати технічний стан елементів 

технологічного обладнання систем видобування, 

транспортування та зберігання нафти і газу з використанням 

методів, що ґрунтуються на основах матеріалознавства і 

механіки машин. Здатність застосовувати основи 

матеріалознавства, механіки машин для оцінювання 

технічного стану елементів технологічного обладнання систем 

видобування, буріння свердловин, транспортування та 

зберігання нафти і газу. 

12 Загальна електротехніка 

Предмет дає знання о видах типових технологічних процесів, 

які забезпечуються електроприводом, основні функції, які 

виконує електропривод, перспективи його розвитку, 

властивості, характеристики, способи регулювання координат, 

енергетичні режими роботи, способи пуску і гальмування 

основних видів електроприводу постійного та змінного 

струму. Здатність самостійно складати розрахункові схеми 

механічної частини електроприводу, виконувати прості 

розрахунки по визначенню статичної потужності механізмів та 

підбирати потужність електродвигуна, розраховувати 

механічні та електромеханічні характеристики 

електроприводу, визначати величину регулюючих резисторів в 

силових колах електродвигунів, вміти користуватись 

контрольно-вимірювальними приладами та обробляти 

результати експериментальних досліджень 

13 Технологія металів 

Володіти знаннями основних властивостей електротехнічних 

матеріалів, спираючись на аналіз будови, складу та 

агрегатного стану речовини, вивчити методи оцінки якості 

електротехнічних та конструкційних матеріалів, визначеними  

дослідницьким шляхом електротехнічних характеристик та 

вміти проводити порівняння останніх з нормативними 

показниками. Визначати якість конструкційного або 

електротехнічного матеріалу за аналізом його 

електротехнічних характеристик та пояснювати доцільність 

його застосування шляхом аналізу основних електротехнічних 

характеристик певного матеріалу,  властивості 

електротехнічних або конструкційних матеріалів, аналізуючи 

склад, будову та агрегатний стан матеріалу, вміти визначати 

склад матеріалу за маркуванням, використовуючи згідно 

визначених властивостей 

14 Гідравліка 

Предмет дозволяє демонструвати вміння розрахунків 

параметрів гідро газо динамічних процесів, які супроводжують 

рух нафти і газу в пласті свердловинах/промислових і 

магістральних трубопроводах із врахуванням основних законів 

термодинаміки, гідравліки і газової динаміки. Здатність 

застосовувати знання з гідравліки, термодинаміки,  та газової 

динаміки для аналізу процесів руху нафти і газу в пласті, 

свердловинах, промислових і магістральних трубопроводах. 
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15 Основи теплотехніки 

Предмет дозволяє демонструвати вміння розрахунків 

параметрів гідро газо динамічних процесів, свердловинах/ 

промислових і магістральних трубопроводах із врахуванням 

основних законів термодинаміки, гідравліки і газової 

динаміки. Демонструвати уміння застосовувати основні 

методи аналізу та оцінювання стану елементів нафтогазових 

об’єктів засобами технічного діагностування в промислових і 

лабораторних умовах. Здатність застосовувати знання з 

термодинаміки, гідравліки, газової динаміки та нафти і газу в 

пласті, свердловинах, промислових і магістральних трубо-

проводах. Здатність застосовувати основні методи аналізу та 

оцінювання стану елементів нафтогазових систем засобами 

технічного діагностування в промислових і лабораторних 

умовах. 

16 
Основи екології 

Вміти користуватись механізмом управління процесами 

природокористування та охорони довкілля, визначати 

специфіку адміністративних, правових, економічних і 

виховних важелів впливу на природо користувачів. 

Здатність розуміти і аналізувати взаємовідносини 

суспільства з навколишнім природним середовищем та 

використовувати основні закони природи у професійній 

діяльності. 

19 Безпека життєдіяльності 

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина як 

елемент системи «людина-життєве середовище». 

Джерела небезпеки життєдіяльності людини та 

породжені ним фактори. Безпека життєдіяльності в 

умовах надзвичайних ситуацій. Організація і управління 

безпекою життєдіяльності. 

1.3 Цикл професійної та практичної підготовки 

20 

Експлуатація об'єктів 

зберігання та розподілу газу і 

нафтопродуктів 

 Предмет дає аналізувати технічний стан елементів 

технологічного обладнання систем видобування, 

транспортування та зберігання нафти і газу з 

використанням методів, що ґрунтуються на основах 

матеріалознавства і механіки машин. 

Аналізувати режими експлуатації складових елементів 

нафтогазового об’єкта, проводити оптимальний вибір 

технологічного обладнання, виконувати оптимізацію 

режиму експлуатації за певним критерієм. Здатність 

застосовувати основи матеріалознавства, механіки 

машин для оцінювання технічного стану елементів 

технологічного обладнання систем видобування, буріння 

свердловин, транспортування та зберігання нафти і газу. 

Здатність аналізувати режими експлуатації 

нафтогазового об’єкта, проводити оптимальний вибір 

технологічного обладнання, виконувати оптимізацію 

режиму експлуатації за певним критерієм. 
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21 
Експлуатація компресорних 

станцій 

Предмет дає аналізувати режими експлуатації складових 

елементів нафтогазового об’єкта, проводити оптимальний 

вибір технологічного обладнання, виконувати оптимізацію 

режиму експлуатації за певним критерієм. Здатність 

аналізувати режими експлуатації нафтогазового об’єкта, 

проводити оптимальний вибір технологічного обладнання, 

виконувати оптимізацію режиму експлуатації за певним 

критерієм. 

22 
Нафтоперекачувальні станції 

Предмет дає демонструвати уміння застосовувати основні 

методи аналізу та оцінювання стану елементів нафтогазових 

об’єктів засобами технічного діагностування в промислових і 

лабораторних умовах. Здатність застосовувати основні методи 

аналізу та оцінювання стану елементів нафтогазових систем 

засобами технічного діагностування в промислових і 

лабораторних умовах. 

23 

Експлуатація лінійної 

частини магістральних 

трубопроводів 

Предмет дає  демонструвати вміння розрахунків параметрів 

гідро газо динамічних процесів, які супроводжують рух нафти 

і газу в пласті/свердловинах/промислових і магістральних 

трубопроводах із врахуванням основних законів 

термодинаміки, гідравліки і газової динаміки. Аналізувати 

технічний стан елементів технологічного обладнання систем 

видобування, транспортування та зберігання нафти і газу з 

використанням методів, що ґрунтуються на основах 

матеріалознавства і механіки машин. Здатність застосовувати 

знання з термодинаміки, гідравліки, та газової динаміки для 

аналізу процесів руху нафти і газу в пласті, свердловинах, 

промислових і магістральних трубопроводах. Здатність 

застосовувати основи матеріалознавства, механіки машин для 

оцінювання технічного стану елементів технологічного 

обладнання систем видобування, буріння свердловин, 

транспортування та зберігання нафти і газу. 

24 
Електрообладнання об`єктів 

газової і нафтової 
промисловості 

Предмет дає демонструвати розуміння загальних принципів 

вибору засобів контролю та автоматизації технологічних 

процесів у нафтогазовій галузі. Розуміння загальних 

принципів вибору засобів контролю та автоматизації 

технологічних процесів у нафтогазовій галузі. 

25 Основи охорони праці 

Закон України «Про охорону праці». Кодекс законів про 

працю. Основні положення. Міжнародні норми в галузі ОП. 

Правове і нормативне регулювання охорони праці. 

Державний нагляд і суспільний контроль за дотриманням 

законодавства з ОП. Виробничий травматизм та проф. 

захворювання, аналіз причин та засоби по їх 

попередженню. Мікроклімат, освітлення виробничник 

приміщень. Вимоги до санітарного контролю за станом 

повітря робочої зони. Негативні чинники виробничого 

середовища. їх оцінка. Нормування негативних чинників в 

атмосфері. Електромагнітні поля та випромінювання 

радіочастотного діапазону. Прилади для вимірювань, 

методи контролю. Іонізуюче випромінювання. Виробничі 

джерела, класифікація і основні характеристики, норми 

радіаційної безпеки. Електробезпека. Дія електричного 

струму на організм людини. Електричні травми. Основні 

поняття та визначення пожежної безпеки, складові та 

загальна схема. Безпечна експлуатація електроустановок, 

електрозахисті заходи і засоби. Надання першої долі 
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карської допомоги при ураження електричним струмом. 

Процес горіння, його форми та види. Самозаймання 

26 Охорона праці в галузі 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони 

праці в галузі. Державний нагляд і громадський контроль за 

станом охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони 

праці. Система управління охороною праці в організації. 

Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності. Атестація робочих місць за умовами праці. 

Навчання з питань охорони праці в установах галузі освіти 

та організаціях невиробничої сфери. Охорона праці 

користувачів персональних комп’ютерів (ПК). Травматизм 

та професійні захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків. Основні заходи пожежної 

профілактики на галузевих об’єктах. Соціальне 

страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві. Пенсійне законодавство. 

27 
Основи автоматизації об`єктів 

газової і нафтової 
промисловості 

Предмет дозволяє оволодіти знаннями основ метрології і 

класифікація приладів, систем автоматичного контролю, 

загальних відомостей про автоматичне управління, базові 

уявлення про об’єкти управління  і їх властивості, про 

автоматичні регулятори, сформувати базу знань основних  

понять про проектування систем автоматизації, автоматизації 

основних технологічних процесів переробки нафти і газу. 

Здатність використовувати знання при побудові типових схем 

автоматизації технологічних процесів, принципи побудови 

схем автоматизації, дію контрольно-вимірних приладів, що 

використовуються при вимірюванні тиску, температури, 

витрати, кількості, рівня. фізико-хімічних вимірюваннях в 

нафтохімічній промисловості і нафтопереробці,  мати 

практичні навички застосування обчислювальної техніки в 

управлінні технологічними процесами, користуватися 

правилами побудови схем автоматизації, вибирати необхідні 

засоби автоматизації для конкретних технологічних процесів, 

користуватися довідковою і технічною літературою 

28 
Економіка і організація 

виробництва 

Предмет дозволяє оволодіти знаннями щодо техніко-

економічних показників роботи підприємства,  

планування потреби в матеріально-технічних ресурсах, 

використання ресурсів на підприємстві, знати принципи 

розрахунку оплати праці, прибутку, собівартості 

продукції,  шляхи зниження собівартості продукції і 

підвищення прибутковості на підприємстві. Сформувати 

компетентний підхід до техніко-економічних показників 

роботи підприємства,  планування потреби в 

матеріальних ресурсах, розв’язувати задачі з організації 

виробництва та вміти аналізувати показники  

виробництва 

29 Вступ до спеціальності 

Поняття про нафтогазове діло. Здатність опанувати основи 

технологічних процесів виробництва палив і мастильних 

матеріалів, структуру та послідовність технологічних процесів 

заводів по переробці нафти. Володіти основними поняттями та 

визначеннями з історії виникнення та розвитку видобування 

нафти та газу, їх транспортування та переробки, сучасні 

вимоги до якості нафти та нафтопродуктів, знання 
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нафтогазового комплексу та перспектив в Україні та Світу, 

знання основних кваліфікаційних вимог до техніків-

технологів з переробки нафти і газу згідно вимог 

Класифікатора робітничих професій та сучасного ринку 

працевлаштування 

 Практична підготовка 

 Навчальні практики 

30 
Навчальна практика 
Слюсарно-механічна 

Предмет дає ознайомитися з правилами безпечної поведінки 

при виконанні вибухонебезпечних та пожежонебезпечних 

видів робіт, при роботі з хімічними реактивами, вивчення 

лабораторне обладнання, приладів, інструментів, хімічного 

посуду, знайомство з основними виробництвами нафто газо 

переробних заводів, будовою обладнання. Здатність опанувати 

основні виробничі функції фахівця; професійну компетенції 

фахівця. 

31 
Виробнича практика 

Технологічна практика 

Предмет дає поглибити і закріпити здобуті теоретичні знання; 

сформувати навички та вміння із технологічних процесів у 

основних цехах профільних підприємств, проведення 

виробничих екскурсій у окремі цехи. Здатність визначити 

наявність проблеми, аналізувати та вирішувати її, 

обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати їх 

правомочність; вміти застосовувати основні методи контролю, 

які застосовуються заводськими лабораторіями; вивчити 

структуру  НПЗ, взаємозв’язок між основними та 

допоміжними структурами, основні виробничі процеси 

32 
Виробнича практика 

Переддипломна практика 

Предмет дозволяє демонструвати вміння аналізу та вивчення 

роботи головних підрозділів нафтопереробного заводу, 

документації з техніки безпеки, еколого-економічного 

планування. Здатність визначити сучасні ринкові методи і 

форми організації управління у розвитку нафтогазового 

комплексу, вміти моделювати можливі порушення 

технологічних процесів, аналізувати їх причини та 

„розробляти” методи усунення 

33 Дипломне проектування 

Дипломне проектування є завершальною стадією навчання 

студентів в коледжі, головною метою якої є оволодіння 

методологією творчого вирішення (розв’язання) сучасних 

проблем (задач) наукового або (та) прикладного характеру 

на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок 

відповідно до вимог стандартів вищої освіти. При 

вирішенні практичних питань проектування студент 

повинен показати вміння правильно застосовувати 

одержані в коледжі теоретичні знання, використовувати для 

розрахунків обчислювальну техніку, обґрунтовувати 

технічні та економічні рішення, опираючись на технічну 

літературу. В ДП студент повинен враховувати основні 

напрямки розвитку даної галузі промисловості, забезпечити 

застосування і дотримання норм і правил проектування 

автотранспортних підприємств, використовувати передовий 

світовий досвід роботи автотранспорту, закласти умови для 

підвищення ефективності виробництва на основі науково-



Код 

дисципліни 

Назва 

дисципліни 

Опис 

Дисципліни* 

технічного прогресу. 

2 
 

Вибіркова частина 

 

2.1 
 

Цикл природничо – наукової підготовки 

 

36 
Основи стандартизації і 
технічні вимірювання 

Знати сутність та вплив стандартизації та взаємозамінності на 

розвиток промисловості, основні поняття, терміни та 

визначення по допускам та посадкам для гладких елементів 

деталей та їх з’єднань, особливості системи допусків та 

посадок для з’єднань підшипників з валами та корпусами, 

основні відомості про точність форм та розташування 

поверхонь, жорсткості поверхні, класифікація вимірювальних 

засобів та їх використання, допуски і посадки шпонкових,  

різьбових, конічних з’єднань та зубчастих передач. 

Формування навичок виконання вимірювання вимірними 

інструментами і пристроями, вибирати системи посадок, 

квалітети та види посадок, застосовувати набуті знання в 

курсовому і дипломному проектуванні. 

37 Основи вищої математики 

Елементи вищої алгебри: Комплексні числа; 

Тригонометрична і показникові форми комплексних чисел. 

Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії: Матриці. 

Основні поняття; Алгебраїчні рівняння; Система трьох 

лінійних рівнянь з трьома невідомими; Вектори; Рівняння 

лінії. Елементи диференціального та інтегрального : 

Границя функції; Дослідження функції за допомогою 

похідних; Невизначений інтеграл. Методи інтегрування; 

Застосування визначних інтегралів. Диференціальні 

рівняння: Основні поняття та означення; Лінійні 

диференціальні рівняння першого порядку; Економічні 

задачі, що приводять до диференціальних рівнянь; Лінійні 

однорідні диференціальні рівняння другого порядку 3 

постійними коефіцієнтами. Елементи теорії ймовірностей 

та математичної статистики: Випадкові події. Ймовірність 

події. 

38 
Комп`ютерна техніка та 
основи програмування 

Предмет дає використовувати системне та прикладне 

програмне  забезпечення в інформаційних системах; 

набути практичні навички застосування новітніх 

комп’ютерно-комунікаційних технологій. Здатність 

використовувати засоби сучасних інформаційних 

технологій; користуватися локальними і глобальними 

комп’ютерними мережами 

2.2 Цикл професійної та практичної підготовки 

39 
Проектування об`єктів газової 

і нафтової промисловості 

Предмет дає можливість пояснювати загальну структуру, 

взаємозв’язок і функціональне призначення окремих 

елементів системи забезпечення України вуглеводневими 

енергоносіями. Демонструвати уміння застосовувати основні 

методи аналізу та оцінювання стану елементів нафтогазових 

об’єктів засобами технічного діагностування в промислових і 

лабораторних умовах. Аналізувати режими експлуатації 
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складових елементів нафтогазового об’єкта, проводити 

оптимальний вибір технологічного обладнання, виконувати 

оптимізацію режиму експлуатації за певним критерієм. 

Розуміння загальної структури та взаємозв’язку окремих 

елементів системи забезпечення України вуглеводневими 

енергоносіями. 

Здатність застосовувати основні методи аналізу та оцінювання 

стану елементів нафтогазових систем засобами технічного 

діагностування в промислових і лабораторних умовах. 

Здатність аналізувати режими експлуатації нафтогазового 

об’єкта, проводити оптимальний вибір технологічного 

обладнання, виконувати оптимізацію режиму експлуатації за 

певним критерієм. 

40 
Корозія і неруйнівний 

контроль обладнання 

Предмет дає аналізувати технічний стан елементів 

технологічного обладнання систем видобування, 

транспортування та зберігання нафти і газу з використанням 

методів, що ґрунтуються на основах матеріалознавства і 

механіки машин. Здатність застосовувати основи 

матеріалознавства, механіки машин для оцінювання 

технічного стану елементів технологічного обладнання систем 

видобування, буріння свердловин, транспортування та 

зберігання нафти і газу. 

41 
Експлуатація газових мереж 

середнього та низького тиску 

Пояснювати загальну структуру, взаємозв’язок і 

функціональне призначення окремих елементів системи 

забезпечення України вуглеводневими енергоносіями. 

Демонструвати уміння застосовувати основні методи аналізу 

та оцінювання стану елементів нафтогазових об’єктів 

засобами технічного діагностування в промислових і 

лабораторних умовах. Аналізувати режими експлуатації 

складових елементів нафтогазового об’єкта, проводити 

оптимальний вибір технологічного обладнання, виконувати 

оптимізацію режиму експлуатації за певним критерієм. 

Розуміння загальної структури та взаємозв’язку окремих 

елементів системи забезпечення України вуглеводневими 

енергоносіями. Здатність застосовувати основні методи 

аналізу та оцінювання стану елементів нафтогазових систем 

засобами технічного діагностування в промислових і 

лабораторних умовах. Здатність аналізувати режими 

експлуатації нафтогазового об’єкта, проводити оптимальний 

вибір технологічного обладнання, виконувати оптимізацію 

режиму експлуатації за певним критерієм. 

42 

Трубопровідна арматура  

магістральних 

газонафтопроводів 

Предмет дає аналізувати технічний стан елементів 

технологічного обладнання систем видобування, 

транспортування та зберігання нафти і газу з використанням 

методів, шо ґрунтуються на основах матеріалознавства і 

механіки машин. Здатність застосовувати основи 

матеріалознавства, механіки машин для оцінювання 

технічного стану елементів технологічного обладнання систем 

видобування, буріння свердловин, транспортування та 

зберігання нафти і газу. 
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43 
Основи газової і нафтової 

промисловості 

Демонструвати знання сучасного стану та глибоке розуміння 

ролі нафтогазової галузі, професійної діяльності в 

забезпеченні енергетичної безпеки України. 

Демонструвати знання технічної термінології, уміння логічно 

викласти свої думки державною мовою як усно, так і 

письмово . Знання та розуміння завдань нафтогазової 

інженерії, розуміння особливостей професійної діяльності у 

нафто-газовій галузі. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності.  

44 
Зварювальне виробництво 

Предмет дає аналізувати технічний стан елементів 

технологічного обладнання систем видобування, 

транспортування та зберігання нафти і газу з використанням 

методів, що ґрунтуються на основах матеріалознавства і 

механіки машин. Здатність застосовувати основи 

матеріалознавства, механіки машин для оцінювання 

технічного стану елементів технологічного обладнання систем 

видобування, буріння свердловин, транспортування та 

зберігання нафти і газу. 

45 
Енергозбереження у 

нафтогазовому комплексі 

Предмет дає можливість засвоїти знання про економію 

пального при експлуатації автомобільної, морської та 

авіаційної техніки, скорочення і методи зниження втрат 

пального при транспортуванні та зберіганні, закордонний 

досвід енергозбереження та використання нанотехнологій, 

опанувати базові знання про зміну якості пального при 

тривалому зберіганні, знання про очищення, відстоювання, 

зміщування  компонентів,  виконувати розрахунок втрат 

бензину при зберіганні в резервуарі, здійснювати контроль 

якості технології зберігання нафтопродуктів, розраховувати 

кількість компонентів при відновленні якості, здійснювати 

перевірка якості палива після відновлення. Здатність до 

розуміння необхідності системи економії палив транспортної 

техніки, скорочення втрат, аналізу світового досвіду 

енергозбереження, практики використання нанотехнологій та 

програм розрахунків енерговитрат і економії енергоресурсів 
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