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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  
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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. 

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  
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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. 

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  
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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 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  
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невідкладних робіт. Військово-спортивне свято, резерв 

часу. 

ГСЄ 1.01 Культурологія 

Основи 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 1.02 
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 1.03 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. 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 1.04 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  
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рухи. Види соціальних інститутів: соціологія праці та 

управління; соціологія релігії. 

ГСЄ 1.05 Фізичне виховання 

Загальна фізична підготовка. Волейбол. Баскетбол. 

Ганбол. Фізичне виховання та формування мотивації 

фізичної підготовки. Фізичне вдосконалення 

особистості. Туризм та професійно-прикладна фізична 

підготовка.  

ГСЄ 1.06 

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 1.07 

Іноземна мова за 

професіййним 

спрямуванням 

Моя майбутня професія. Електрообладнання 

підприємств та цивільних споруд. 

ГСЄ 1.08 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 1.09 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; Проблеми інтуграції економіки України 

у світове господарств. 

ПН 2.01 Вища математика 

Комплексні числа: комплексні числа; тригонометрична 

і показникова форми комплексних чисел. Елементи 

лінійної алгебри: матриці, основні означення; 

визначення 3-го порядку, основні властивості, методи  
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обчислення показників; розв`язання систем лінійних 

рівнянь за формулами Крамера, за допомогою 

оберненої матриці, методом Гаусса. Векторна алгебра 

та аналітична геометрія: вектор; предмет і методи 

аналітичної геометрії; криві другого порядку. 

Застосування похідної та інтегралу: функції, основні 

поніття. Диференціальні рівняння: поняття про 

диференціальні рівняння; однорідні диференціальні 

рівняння 1-го порядку. Ряди: числові ряди. 

ПН 2.02 Інженерна графіка 

Вступ. Основи креслення та інженерної графіки: 

правила виконання креслення; основи нарисної 

геометрії. Машинобудівельне креслення: збраження – 

вигляди, розрізи, перерізи; різьби; ескізи та робочі 

креслення; складальне креслення. Спеціальне 

креслення: схеми електричні; елементи будівельного 

креслення. 

ПН 2.03 Комп`ютерна графіка 

Загальні свідомості положення AutoCAD: Вступ. Мета 

та задачі предмету. Загальні положення курсу 

AutoCAD. Інтерфейс. Командна рядок. Режими у 

системі, абсолютні ті відносні координати. Контекстне 

меню об'єктної прив'язки. Геометричні примітиви. 

Установка верств, написи. Робота в AutoCAD. 

Створення блоків і атрибутів. Команда разбиття. 

Редагування текста. Штрихування об'єктів. Ім'я блоку, 

характерна точка (точка вставки). Пространство моделі 

та аркуша. Відовие єкрани. Аналіз роботи у системі 

AutoCAD.  

ПН 2.04 

Крнструкційні та 

електротехнічні 

матеріали 

Вступ. Основи металознавста: характеристика та 

властивості металів; корозія металів, боротьба з нею; 

сплави та термопар. Провідникові матеріали: 

провідникові матеріали; різновиди провідникови 

матеріалів та способи їх застосування. Магнітні 

матеріали. Діелектричні матеріали: діелектричні 

матеріали; види діелектриків за агрегатним станом; 

інші типи діелектриків. Іші матеріали: 

напівпровідникові матеріали; жароміцні матеріали. 

ПН 2.05 
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 

ПН 2.06 Основи екології 

Теоретичні основи загальної екології: основні поняття 

екології, сучасні уявлення про біосферу, екосистеми та 

їх характеристика, кругообіг речовин і трансформація  
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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 

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. 

ПН 2.07 
Комп`ютерна техніка та 

програмування 

Стандартні програми Windows сервісне програмне 

забезпечення. Текстовий редактр Word для Windows-

XP. ET MS Excel для Windows. СКБД MS Access. 

Комп`ютерні мережі і телекомунікації. Основи 

алгоритмізації та програмування. 

ПН 2.08 
Теоретичні основи 

електротехніки 

Коло постійного струму: вступ; електричне поле; 

електричні кола постійного струму; нелінійні кола 

постійного струму. Електромагнетизм: магнітне поле; 

магнітні кола; електромагнітна індукція. Кола змінного 

струму: лінійні електичні кола змінного струму; 

трифазні електичні кола; електричні кола 

несинусоїдального струму. Нелінійні електичні та 

магнітні кола: нелінійні кола змінного струму. 

Перехідні процеси: перехідні процеси в електричних 

колах. 

ПН 2.09 Технічна механіка 

Вступ. Теоретична механіка: статика, пара сил і 

моменти сили, центр ваги, ; елементи кінематики, 

основні відомості, кінематика точки, найпростіші рухи 

твердого тіла, складний рух точки, складний рух тіла; 

елементи динаміки, основні поняття, рух матеріальної 

точки, робота і потужність, загальні тереми динаміки. 

Основи опору матеріалів: загальні відомості з основ 

опору матеріалів; розтяг і стиск; зсув; крутіння; 

геометричні характеристики плоских перерізів; зган; 

гіпотези міцності і їх застосування; стійкість стиснутих 

стержнів. Деталі механізмів і машин: сновні положення 

з теорії деталей механізмів і машин, з’єдання деталей; 

вали та осі їх опору; муфти; механічні передачі, 

загальні відомості про передачі, фрикційні передачі, 

зубчасті передачі,червячні передачі, пасові та 

ланцюгові передачі; редуктори і варіатори. 

ПП 3.1.1 
Електричні 

вимірювання 

Вступ. Основи метрології: терміни та визначення в 

метрології; одинииці фізичних величин; класифікація 

похибок і класи точних вимірювань. Засоби 

електричних вимірювань: класифікація засобів  



Код 

дисципліни 

Назва 

дисципліни 

Опис 

Дисципліни* 

  

вимірювання; міри електричних величин; 

перетворювачі струмів і напруг; загальні відомості про 

аналогові електровимірювальні прилади; вимірювальні 

механізми приладів. Електричні вимірювальні кола: 

електричні вимірювальні кола та реєструвальні 

прилади; електронні вимірювальні прилади; цифрові 

вимірювальні прилади. Вимірювання електричних і 

магнітних величин: вимірювання струмів і напруг; 

вимірювання енеогії; вимірювання зсуву фаз та 

частоти; вимірювання магнітних величин. 

Вимірювання неелектричних величин: вимірювання 

неелектричних величин електричними метдами. 

Вимірювально-інформаційні системи: призначення, 

види і принципи будови вимірювально-інформаційних 

систем. 

ПП 3.1.2. Електричні машини 

Вступ. Колекторні машини: принципи дії та будови 

електричних машин постійного струму; магнітне поле і 

кмутація машин постійного струму; колекторні 

генератори, двигуни та машини постійного струму 

спеціального призначення. Тарнсформатори: принцип 

дії, конструкція та робота трансформатора; схема та 

групи з’єдання обмоток і паралельна робота 

трансформаторів; триобмоткові трансформатори, 

автотрансформатори та трасформаторні пристрої 

спеціального призначення. Загальні питання теорії 

безколекторних машин зміного струму: загальні 

питання теорії машин змінного струму. Асинхронні 

машини: режим роботи, конструкція та робота 

прифазного асинхронного двигуна; електромагнітний 

момент, робочі характеристики, пуск і регулювання 

частоти обертання асинхроного двигуна; однофазні, 

конденсаторні та асинхронні машини спеціального 

призначення. Синхронні машини: принцип дії, 

конструкція та характеристика синхронних машин; 

паралельні роботи синхронних генераторів. 

ПП 3.1.3 

Основи промислової 

електроніки, 

мікропроцесорної 

техніки та автоматики 

Вступ. Напівпровідникові прилади: Основні 

властивості напівпровідників; Напівпровідникові діоди, 

тиристори та транзистори; Випрямлячі, інвертори; 

Стабілізатори; Логічні елементи; Загальні відомості про 

інтегральні мікросхеми; Електронні підсилювачі; 

Електронні генератори. Імпульсні пристрої: Імпульсні 

генератори. Мікропроцесорні пристрої: Мікропроцесори. 

Основи автоматики: Елементи автоматики; 

Автоматичні електронні системи контролю, 

регулювання і сигналізації; Системи дистанційної 

передачі інформації та системи стеження. 

ПП 3.1.4 
Охорона праці в галузі 

(електробезпека) 

Небезпека ураження людини електричним струмом: 

ураження людини електричним струмом, аналіз 

небезпеки при доторкані до струмопровідних частин 

під напругою, методи звільнення потерпілого від  
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електричного струму, класифікація за ступенем 

електробезпеки. Основні вимоги безпеки під час 

обслуговування електроустановок: вимоги до 

персоналу, який обслуговує електроустановки, вимоги 

безпеки під час робіт в електроустановках. 

Організаційні заходи для безпечного виконання робіт: 

загальні положення, робота за нарядом-допуском, 

виконання робіт без наряду-допуску. Технічні заходи, 

що створюють безпечні умови виконання робіт: 

орієнтація в електроустановках; технічні заходи, що 

забезпечують безпеку робіт при знятті напруги; 

недоступність струмовідних частин, блокування, 

використання малих напруг; захисне заземлення і 

занулення діючих електроустановок, захисне 

вимикнення, електрозахисні засоби, контроль за 

використаням та зберіганням електрозпхисних засобів, 

іспити електрозахисних засобів. Правила безпеки при 

виконанні робіт в електроустановках загального та 

спеціального призначення: техніка безпеки 

приелектромонтажних роботах, експлуатація діючих 

електроустановок, опосвідчення стану безпеки 

електроустановок. 

ПП 3.1.5 

Електропостачання 

підприємств і 

цивільних споруд 

Система електропостачання підприємств: виробництво 

електричної енергії; передача електроенергії, різновиди 

енергосистем. Комутаційні та захистні електричні 

апарати в мережах електропостачання: комутаційні 

електричні апарати; захисні електричні апарати. 

Споживання електроенергії: технічні характеристики та 

класифікація споживачів електроенергії; електричне 

навантаження, компенсація реактивної потужності, 

комплетні трансформаторні підстанції; внутрішнє 

електропстачання підприємств, головнф понижуючі 

підстанції. Короткі замикання: короткі замикання в 

електричних мережах; вибір високовольтного 

електрообладнання; захист електричних мереж та 

устаткування від струмів короткого замиканя. Цехове 

електропостачання: цехові електричні мережі; цехове 

електричне освітлювання. Автоматизація в системах 

електропостачання підприємств: автоматизація та 

сигналізація в системах електропостачання (АВР, АПВ, 

АЧР); облік електроенергії, заходи щодо економії 

електроенергії. Заземлюючі пристрої: конструктивне 

виконання заземлююючих пристров; розрахунок 

заземлюючих пристроїв. Електропостачання цивільних 

споруд: системи електропостачання цивільних споруд; 

захист від перенапруг в системах електропостачання. 

ПП 3.1.6 Основи електроприводу 

Основи теорії електроприводу: механіка 

електропривода, електромеханічні властивості 

електричних машин постійного струму, 

електромеханічні властивості двигунів змінного  
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струму, регулювання частоти обертання 

електроприводу, перехідні процеси в електроприводах, 

вибір двигунів, енергетика електроприводу. 

Елементарні схуми керування електроприводами: 

пускорегулювальні апарати, релейно-контакторні 

схеми керування електроприводами, застосування 

безконтактних елементів у схемах керування 

електроприводами. 

ПП 3.1.7 

Економіка та 

організація 

електротехнічної 

служби підприємств 

Підприємство в умовах ринкової економіки. 

Організаційна діяльність підприємства. Організація 

виробництва. Планування діяльності підприємств. 

Ефективність дільності підприємства. 

ПП 3.1.8 

Електроустаткування 

підприємств і 

цивільних споруд 

Вступ. Електротеоретичне устатквання та устаткування 

для електрозварювання: електрообладнання для 

електротермічного нагріву, електробладнання 

установок для електрозаварювання. 

Електроустаткування підйомно-транспортоного 

обладнання: електроустаткування для мостових кранів, 

електрообладнання та автоматизація ліфтів. 

Електроустаткування компресорів, вентиляторів, 

насосів: електроустаткування компресорів і та 

вентиляторів, електроустаткування насосних установ. 

Електрообладнання установок для електрофізичнї та 

електрохімічної обробки матеріалів:електрообладнання 

для гальванічної установки, електрообладнання 

установки для електростатичного фарбування. 

Електроустаткування маталорізальних верстатів: 

електроустаткування металообробних заводів, 

електрообладнання токарних верстатів, 

електрообладнання свердильних верстатів, 

електрообладнання фрезерних верстатів, 

електрообладнання агрегатних верстатів. 

Електрообладнання освітлювальних пристроїв та 

спеціальних установок. Електрообладнаннч 

освітлювальних пристроїв. Електроустаткування 

наземного внутріщньо-заводського електротранспорту: 

електрообладнання наземних електрозаводів, 

електрообладнання механізмів безперервного 

транспорту. Електроустаткування цивільних споруд. 

Електроустаткування в пожежо і вибуховонебезпечних 

приміщенях: електроустаткування в пожежо-

небезпечних приміщеннях, електроустаткування в 

вибуховонебезпечних зонах, електроустаткування 

хімічних та нафтопереробних заводів, 

електроустаткування компресорних станцій. 

ПП 3.1.9 

Монтаж, есплуатація і 

ремонт 

електроустаткування 

Вступ. Мотнаж електроустаткування: загальні питання 

монтажу електроустаткування; монтаж внутрішніх 

електромереж; монтаж кабельних ліній; монтаж 

електрообладнання трансформаторних підстанцій; 

монтаж електричних двигунів та апарати керування;  
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монтаж електрообладнання кранів; монтаж 

зазаемлюючих пристроїв. Експлуатація 

електроустаткування: організація експлуатації 

електроустаткування; експлуатація внутрішніх цехових 

мереж та освітлювального устаткування; експлуатація 

кабельних мереж; експлуатація трансформаторних 

підстанцій та розподільчих пристроїв; експлуатація 

електричних приводів і пускорегулювальних апаратів; 

експлуатація вантажопідйомних механізмів; технічне 

обслуговування електрообладнання електротермічних і 

зварювальних установок; експлуатація 

електроустаткування цивільних споруд. Ремонт 

електроустаткування: загальні питання ремонту 

електроустаткування; ремонт внутрішніх 

електричнихмереж напругою 1000 В; ремонт кабельних 

мереж; ремонт трансформаторів та електрообладнання 

підстанцій; ремонт електричних машин змінного 

струму; ремонт електричних машин постійного струму; 

ремонт пускоругулювальної апаратури; ремонт 

електроустаткування дійомно-транспортних машин; 

ремонт електроустаткування спеціального 

призначення; ремонт заземлюючих пристроїв. 

ПП 3.1.10 

Основи проектування 

та конструювання 

електроустановок 

Основні вимоги до технічної документації при 

проектування електроустановок: етапи проектування 

електроустановок; різновиди технічної документації; 

вимоги до виконаннч робочої докуменації; порядок 

оформлення технічної документації. Конструювання 

нестандартних комутаційних пристроїв: конструювання 

панелей і шаф керування. Основи проектування 

електроустановок: проектування електроустановок 

напругою вище 1000 В; проектування 

трансформаторних підстанцій; проектування установок 

електроосвітлення. 

ПП 3.1.11 Охорона 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. 

ПП 3.1.12 Енергозбереження 

Енергоефективність у сфері виробництва, передачі та 

споживання електричної та теплової енергії: 

Визначення енергоефективності виробництва та 

основні напрями економії енергоресурсів; 

Енепгозбереження на підприємствах та цивільних 

спорудах. Перспективи та проблеми використання 

нетрадиційних джерел енергії. Енергозбереження та 

екологія: Нетрадиційні та поновлювальні джерела 

енергії; Енергозбереження та екологія. 

ПП 3.1.13 
Налагодження 

електроустаткування 

Організація та проведення пусконалагоджувальних 

робіт: Організація налагоджувальних робіт; Апаратура 

для виконання пусконалагоджувальних робіт.  
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Випробування та налагодження електроустаткування: 

Випробування електроустаткування; Налагодження 

релейного захисту та систем автоматики. 

ПП 3.1.14 
Система керування 

електроприводами 

Релейно-контакторні схеми керування 

електроприводом: типові релейно-контакторні схеми 

керування керування електроприводами; замкнені 

системи керування електроприводами. Безконтактні 

оперативні схеми: номенклатура безконтактних 

елементів; логічні основи складання схем керування; 

алгебраїчні методи проектування схем керування. 

Силові схеми керування електроприводами: елементи 

схем силового кола електропривода; режим роботи 

тиристорних схем керування; система керування 

тиристорами; комплектні тиристорні пристрої. Система 

автоматичного регулювання: уніфіковані блочні 

системи регулювання побудова системи підлеглого 

регулювання. Комплексні системи керування 

електроприводом: система з числовим програмним 

керуванням; застосування мікропроцесорної техніки; 

агрегатні системи автоматизації газоперекачувальних 

агрегатів (ГПА);. 

ПП 3.1.15 
Надійність 

електроприводів 

Основні поняття теорії надійності електроприводів. 

Розрахунок надійності систем на стадії проектування 

електроприводів виробничих механізмів. Оцінка 

надійності електроприводів виробничих механізмів.  

ПП 3.1.16 Вступ до спеціальності 

Загальні свідомості із історії галузі спеціальності 

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд: Загальні свідомості із 

історії технікуму та спеціальності 5.05070104 Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд; Вимоги до рівня підготовки 

випускника спеціальності 5.05070104. Загальні 

свідомості, електрична енергія та види робіт в 

електроустаткуваннях: Види електричної енергії; 

Основні електричні поняття; Загальні відомості про 

технологію та види робіт в електроустаткуваннях. 

ПП 3.2.1 Практичне навчання 
Ввиконання слюсарних операцій. Виконання операцій 

на металообробних верстатах. Технологічна практика.  

ПП 3.2.2  
Дипломне 

проектування 

Вступ. Загальна частина. Розрахункова частина. 

Технологічна частина. Охорона праці. Економічна 

частина. Висновки. Графічна частина. 

ПН 2.10 Фізика 

Електричне поле. Електричне поле в різних 

середовищах. Закони постійного струму. 

Електромагнітне поле: Основні закони постійного 

струму та особливості проходження струму в 

напівпровідниках; Електромагнітна індукція. Рівняння 

Максвела. Електромагнітні коливання: Електромагнітні 

коливання та хвильові процеси; Електромагнітні хвилі. 

Хвильова оптика: Світлова хвиля. Інтерференція, 

дифракція та поляризація світла; Особливості 
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розповсюдження світлових хвиль в оптоволоконних 

лініях зв’язку. 

ПП 3.1.16 

Експлуатація 

електроустановок 

галузі 

Експлуатація джерел живлення та електроустановок 

систем електропостачання об’єктів нафтогазової галузі. 

Експлуатація технологічних електроустановок об’єктів 

галузі: Експлуатація технологічних електроустановок 

об’єктів видобування нафти і газу; Експлуатація 

технологічних електроустановок об’єктів 

транспортування нафти і газу; Експлуатація 

технологічних електроустановок об’єктів розподілу, 

зберігання та перербки нафти і газу, захист об’єктів 

галузі від блискавки та статичної електрики. 

ПП 3.1.17 Електричні апарати 

Вступ. Основи теорії електричних апаратів: Електричні 

контакти; Електрична дуга. Апарати управління: 

Контактори електромагнітні, перемикачі, реостати, 

контролери; Реле електромеханічні. Датчики. Апарати 

розподільчих установок низької напруги: Вимикачі 

автоматичні загального призначення та скородіюч. 

Апарати розподільчих установок високої напруги: 

Комутаційні апарати; Вимірювальні трансформатори, 

захисні апарати, розрядники. 

Примітка: 

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

 

 

 

 

 

 Завідуюча відділеням електромеханіки     Леонова К.Р. 


