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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.  
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Українська державніст в 1917-1921 роках. Культура і 

духовне життя в Україні в 1917-1921 роках. Українська 

РСР в умовах нової економічної політики (1921-1928 

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

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

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

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

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

Україна в умовах політичної та економічної 

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

період загострення кризи радянської ситеми (середина 

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

союзу і відродженнянезалежності України (1985-1991 

рр.). Україна в умовах незалежності. Етносоціальні та 

культурні процеси в Україні наприкінці ХХ на початку 

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

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

6 Всесвітня історія 

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

Повоєнне облаштування світу. Період повоєнної кризи 

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

Європі та Північній Америці. Світ у період 

економічної кризи. Назрівання Другої світової війни. 

Друга світова війна. Міжнародні відносини (1945 роки 

– початок ХХІ ст.) Американський континент :США, 

Канада та Латинська Америка (1945 – початок ХХІ 

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

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

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

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

культури (1945 роки – початок ХХІ ст.). 

7 Людина і світ 

Вступ. Соціалізація особистості. Стереотипи та 

упередження. Конфлікти. Соціум (суспільство людей). 

Соціальна мобільність. Права, свободи та 

відповідальність. Громадянське суспільство. Політичні 

інститути і процеси. Демократія. Засоби масової 

інформації. Нація. Полікультурність. Україна і світ. 

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  
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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. 

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.  
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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 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:  
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нормативно-правова база цивільного захисту, 

надзвитуайні ситуації, захист населення від 

надзвичайних ситуацій, основи рятування та інших 

невідкладних робіт. Військово-спортивне свято, резерв 

часу. 

19 
Медико-санітарна 

підготовка 

Нормативно-правова база щодо захисту життя та 

здоров’я людини. Перша медиччна допомога при 

травмах і нещасних випадках: Значення першої 

л\допомоги і правила її надання. Призначення першої 

допомоги. Табельні і підручні засоби для надання 

першої допомоги. Аптечка швидкої допомоги. Перша 

допомога при гострих захворюваннях. Догляд за 

хворими. Основи навчання щодо здоров’я людини і 

його охорони. 

ГСЕ. 01 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Культура професійного мовлення. Лексичні форми 

сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Морфологічні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні. Синтаксичні норми 

сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Складання професійних документів.  

ГСЕ. 02 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. 

ГСЕ. 03 Культурологія 

Основи культурології: культурологія як наука і 

навчальна дисципліна; предмет і завдання вивчення 

курсу; генеза культури та основні культуролгічні 

прадигми про її вимоги, типи та етапи розвитку; 

природа і культура; культура і цивілізація. Основи 

культурогенезу: специфіка культури первісного 

комплексу та ранніх дуржавних утворень Близького і 

Далекого Сходу; феномен античної культури; основні 

тенденції розвитку культури за часів Середньовіччя в 

Західній Європі; передумови формування української 

культури, її розвиток. Основи культурософії: світовий 

культурний процес ХХ ст. і культура України в його 

контексті; етнічні культури в умовах глобалізації; 

діяльнісний підхід у культурлогії; взаємодія і 

національна самобутність народів. 
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ГСЕ. 04 
Основи філософських 

знань 

Гуманітарний зміст історії винекнення і розвитку 

філософії: втуп; філософія, її гуманістичний зміст і 

призначення; філософія стародавнього світу філософія 

середніх віків та епохи Відродження; філософія Нового 

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

Україні. Онтологія і гнесеологія: проблеми буття у 

філософії; духовний вимір людського буття; основи 

філософського вчення про розвиток; основний зміст 

пізнавальної діяльності. Соціально філософія: 

філософський аналіз суспільства; філософська 

концепція людини; цінності в житті людини і 

суспільства 

ГСЕ. 05 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. 

ГСЕ. 06 Соціологія 

Теоретико-методологічні та історичні засади 

соціології: вступ до соціології; соціологія – наука про 

суспільство; розвиток соціологічної думки; соцілогічні 

дослідження – джерело соціальної інформації. Людина 

і суспільство: суспільству: сутність та суперечливість 

розвитку; етносоціологія; соціологія особистості та 

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

суспільні рухи. Види соціальних інститутів: соціологія 

праці та управління; соціологія релігії. 

ГСЕ. 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,  
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матеріальна відповідальність сторін трудового 

дговору. 

ГСЕ. 08 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуваннм 

Моя майбутня професія. Майбутня спеціальність. 

Кваліфікаційна характеристика своєї спеціальності. 

Науково-технічні відкриття світових вчених. Екологія 

– важливий елемент суспільства.  

ГСЕ. 09 Фізичне виховання 

Ігрові види спорту: Загальна фізична підготовка; 

Волейбол; Баскетбол; Ганбол. Неігрові види спорту: 

Гімнастика. 

МПН.01 Вища математика 

Елементи вищої алгебри: Комплексні числа; 

Тригонометрична і показникові форми комплесних 

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 

інтегшрального : 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; Еконмічні задачі, що 

приводять до диференціальних рівнянь; Лінійні 

однорідні диференціальні рівняння другого порядку з 

постійними коефіцієнтами. Елементи теорії 

ймовірностей та математичної статистики: Випадкові 

події. Ймовірність події. Дії на подіями ті їх 

ймовірностями; Випадкові величини та їх числові 

характеристики. 

МПН.02 Фізика 

Фізичні основи механіки: Кінематика і динаміка; 

Класична механіка. Динаміка твердого тіла; Принцип 

відносності. Основи молекулярно-кінетичної теорії: 

Молекулярно-кінетична теорія будови речовини; 

Начала термодинаміки. Основи електродинаміки: 

Електричне поле. Закони постійного струму; Магнітне 

поле. Електрмагнітні коливання. Оптика. Атомна і 

квантова фізика: Геоиетрична і квантова фізика; 

Фізика атома і атомного ядра; Елементарні частинки. 

МПН.03 Біологія 

Вступ. Винекнення та розвиток життя на землі. Рівні 

організації живої матерії. Гомеостаз та функціонування 

організмів. Охорона біологічних об’єктів. 

МПН.04 
Кліматологія і 

метерологія 

Природа метеорологічних явищ: Метеорологія та 

кліматологія. Загальні засади; Атмосфера; 

Атмосферний тиск і рух повітря; Вода в атмосфері; 

Оптичні та електричні явища в атмосфері; Повітряні 

маси та атмосферні фронти як об’єкти синоптичного 

аналізу. Радіаційний та тепловий режим атмосфери та 

підстилаючої поверхні: Радіаційний ренжим 

атмосфери; Радіаційний баланм і його складові; 

Термодинаміка атмосфери; Тепловий режим 

атмосфери; Тепловий режим грунту і водних басейнів.  
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Основи кліматолгії: Загальні закономірності 

формування клімату; Класифікація кліматів Землі; 

Екологічна характеристика кліматичних ресурсів; 

Оцінка меж кліматичної комфортності; Клімат Україні, 

його характеристика. 

МПН.05 
Загальна та 

аналітична хімія 

Неорганічна хімія: Основні хімічні поняття і закони; 

Будова атомів. Періодичний закон. Хімічний зв’язок; 

Загальні закономірності хімічних процесів; Окисно-

відновні реакції; Розчини; Елетролітична дисоціація; 

Електроліз; Класифікація та номенклатура хімічних 

речовин. Органічна хімія: Вуглеводні; Оксигеновмісні 

органічні сполуки; Нітрогенвмісні органічні сполуки; 

Взаємодія людини з навколишнім середовищем. 

Якісний аналіз: Перша аналітична група катіонів. 

Подвійні солі; Друга аналітична група катіонів; Треття 

аналітична група катіонів; Четверта аналітична група 

катіонів; П’ята аналітична група катіонів; Шоста 

аналітична група катіонів. Кількісний аналіз: 

Гравіметричний метод аналізу; Титриметричний метод 

аналізу; Кислотно-росновне титрування; 

Характеристика методів окисно-водневого титрування 

та їх класифікація; Методи осадження та 

комплексонометрії. 

МПН.06 
Фізико-хімічний 

аналіз 

Природа і властивості світла. Аналізи за атомними 

спектрами вимірювання та поглинання. Аналіз за 

молекулярними спектрами поглинання. 

Хроматографічні методи аналізу. Класифікація методів 

хроматографії. Едектрохімічні методи аналізу. 

Класифікація електрохімічних методів. Біологічні 

методи аналізу. 

МПН.07 Загальна екологоія 

Екологія як природнича наука: Становлення екології як 

самостійної науки; Базові закони екології. Аутекологія 

(факторіальна екологія): Середовище існування; 

Еколгічні фактори. Демекологія: Організація на 

популяційному рівні; Динаміка популяції; Структура 

популіції; Типи взємовідносин між популяціями. 

Сінекологія – екологія угрупувань: Біоценози; 

Структура біоценозу; Концепція біотичного 

угрупування; Класифікація елементів угрупування та 

концепція екологічного домінування; Екологічна ніша; 

Динаміка біоценозу як резуьтат міжвидових 

взаємовідносин. Біогеоценологія: Біогеоценологія – 

вчення про екосистеми; Екосистеми світу. 

Біосферологія: Поніття про біосферу; Енергетичний 

баланс біосфери; Біохімічниі цикли та кругообіг 

елеметів у біосфері. Екологія і практична діяльність 

людин. 

МПН.08 

Загальний курс 

користувача 

персонального  

Вступ. Теоретичні основи інформатики Стандартні 

програми Windows; Сервісне програмне забезпечення. 

Текстовий процесор MS Word. Електронні таблиці MS  
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 комп’ютера 
Excel для Windows. СКБД MS Access. Комп`ютерні 

мережі і телекомунікації. 

МПН.09 
Безпека 

життєдіяльності 

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина 

як елемент системи «людина-життєве середовище». 

Джерела небезпеки життєдіяльності людини иа 

породжені ни фактори. Безпека життєдіяльності в 

умовах надзвичайних ситуацій. Організація і 

управління безпекою життєдіяльності.  

ПП.01 
Геологія з основами 

геоморфології 

Склад і будова Землі і земної кори. Геологічні процеси. 

Основи неоморфології. 

ПП.02 
Гідрологія з основами 

гідрогеології 

Гідрологія як наука, її місце у вивчені геграфічної 

оболонки. Основні фізичні та хімічні властивості води. 

Кругообіг видит у природі. Гідрологія рік: основні 

поніття. Гідроморфологічні характеристики річок. 

Водний режим річок і річковий стік. Морфологічні та 

морфометричні характеристики озер. Світовий океан 

та його частини та водний баланс. Фізико-хімічні 

властивості вод Світового океану. Тепловий та 

льодовий режими Світового океану. Умови життя в 

оканах та морях. Гідрогеологія - наука про підземну 

гідросферу. Загальні відомості про гідросферу. 

Загальні відомості прогідросферу Землі. Фізичні та 

водно-фільтраційні властивості порід. Фізичні 

властивості води. Хімічний склад і властивості 

підземних вод. Основні тапи підземниїх вод. 

Мінеральні і лікувальні води. Джерела підземних вод. 

Основи динаміки підземних вод. Види і методи 

гідрогеологічних досліджень. 

ПП.03 Грунтознавство  

Грунти в біосфері. Фактори та особливості 

грунтоутворювального процесу: Грунтознавство як 

природнича наука; Грунт як природне тіло: його склад 

та будова; Будова грунту; Склад і компоненті грунту. 

Головні властивості грунтів: Вбирна здатність грунту; 

Реакція грунту; Фізичні властивості грунту; Структура 

та структурність грунту; Водні властивості та водний 

режим грунту; Повітряні властивості та повітряний 

режим грунту; Теплові властивості та тепловий режим 

грунту; Родючістьгрунту. Систематика, класифікація, 

структура та грунтово-географічне районування 

України. Земельні ресурси України. Грунтовий покрив 

світу: Земельні ресурси України. Грунтовий покрив 

світу: Номенклатура і діагностування грунтів; 

Класифікація грунтів; Загальні закономірності 

географічного поширення грунтів. Грунтово-

географічне та агрогрунтове районування України. 

Моніторинг грунтів та їх охорона: Ерозія грунту і 

заходи боротьби з нею; Агровиробниче групування та 

бонітування грунтів; Охорона грунтів: суть, завдання, 

передумови; Моніторинг грунтів. 

ПП.04 Основи охорони праці Міжнародні норми і законодавство України в галузі  
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охорони праці. Стан винекнення планових заходів 

щодо профілактики травматизму невиробничого 

харатеру. Травматизм та професійні захворювання в 

галузі. Розлідування нещасних випадків. 

ПП.04* 
Охорона праці в 

галузі 

Правові та організаційні основи охорони праці. Основи 

безпеки праці в галузі. Основи пожежної безпеки. 

Основи електробезпеки. Основи фізіології, гігієни 

праці та виробничої санітарії. Галузеві аспекти 

охорони праці. 

ПП.05 Екологічна геохімія 

Вступ да екологічної геохімії. Розповсюдженість і 

особливості розподілу хімічних еолементів в 

геосферних оболонках Землі. Міграція і концентрація 

хімічних елементів. Геохімія ладшафтів. Еколого-

геохімічна оцінка стану довкілля. Методика еколого-

геохімічного вивчення стану довкілля. Організація та 

технологія еколого-геохімічних досліджень та 

картування. 

ПП.06 

Методи еколого-

геологічних 

досліджень 

Техногенні зміни природного середовища і об’єкти 

еколого-геологічних досліджень. Основні задачі і 

об’єкти еколого-геологічних досліджень. Ландшафтно-

геохімічна основа еколого-геологічних досліджень. 

Планування, проетування і підготовка еколого-

геологічних досліджень. Методика польових еколого-

геологічних досліджень. Лабораторні дослідження 

проб природних компонентів. Камеральна обробка 

матеріалів ліндшафтно-геохімічних і еколго-

геологічних досліджень. Екологогеологічні 

дослідження в умовах міських агломарацій. 

ПП.07 

Прилади і методи 

дослідження стану 

наколишнього 

середовища 

Вступ. Об’єкти та методи вимірювання в природному 

навколишньому середовищу. Нормування забруднення 

навколишнього середовища. Відбір, консервування та 

таранспортування проб атмосферного повітря. 

Відбір,консервування та транспортування проб води і 

донних відкладів. Відбір, консервування та 

транспортування проб грунту. Абіотичні фактори 

середовища Методи контролю за станом наколишнього 

середовища. Вимірювальні прилади контролю за 

станом навколишнього середовища. Дистанційне 

зондування. Біоіндукція і біотестування. 

ПП.08 
Екологічний 

моніторинг 

Система екологічного моніторнгу. Забеспечення 

здійснення екологічного моніторингу довкілля. 

Організація моніторингу за складовими довкілля. 

Особливі види моніторингу довкілля.  

ПП.09 
Основи метрології та 

стандартизації 

Мета, задачі, об’єкти і засоби метрології, 

стандартизації. Осноми метрології. Стандартизація. 

ПП.10 

Раціональне 

природокористування 

та охорона 

навколишнього 

середовища 

Види, класифікація природних ресурсів; 

закономірності формування, розповсюдження, 

розвитку різних видів природних ресурсів. Види, 

шляхи і масштаби використання природних ресурсів; 

виснаження, відновлення і заміфщення природних  
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ресурсів. Види і джерела забруднення навколишнього 

середовища. Система водовідведення міст і 

промислових підприємств. Системи та схеми 

покращення якості води для господарсько-питних та 

техніних потреб. Системи і схеми санітарної очистки 

міст. Система озелененя, фітомеліорації і рекреації. 

Характеристика сучасного стану атмосферного 

повітря, водних і земельних ресурсів України. 

Гігієнічні та екологічні критерії оцінки якості 

навколишнього середовища. Охорона атмосферного 

повітря, водних ресурсів, грунтів, надр, росдинного і 

тваринного світу. Заповідня об’єкти та території: їх 

характеристика, класифікація, призначення, функції. 

Природно-заповідний фонд України. Класифікація 

території та об’єктів природно-заповілного фонду. 

Червона книга України. Зелена книга України. 

Проблеми і перспективи природно-заповідного фонду 

України. 

ПП.11 

Комп’ютерна обрабка 

екологічної 

інформації 

Вступ. Особливості сучасної екологічної ситуації. 

Методи обробки, аналізу й узагальнення статистичних 

рівнів географічних показників. Одновимірний 

статистичний аналіз. Кореляційніаналіз і його 

застосування у фізико- географічних дослідженнях. 

Характеристика взаємозв’язку двох змінних величин. 

Кореляційницй і інформаційно-логічний методи 

аналізу картографічної інформації. 

ПП.12 
Економіка 

природокористування 

Вступ. Економіка природокрпристування та її місце 

серед інших. Еколого-економічні проблеми 

використання природних ресурсів. Економічний 

механізм мзабезпечення охорони навколишнього 

середовища. Управління в галузі охорони 

навколишнього середовища. Концептуалні принципи 

сталого розвитку та глобалізація 

природокористування. Стратегія і тактика збереження 

та стабільного розвитку життя на землі. 

ПП.13 
Основи екологічного 

права і експертизи 

Теорнетичні основи екологічного права: Вступ до 

екологічного права; Предмет, джерела і система 

екологічного права; Екологічні права і обов’язки 

громадян; Право природоко-ристування. Право 

власності на природні ресурси; Законодавче та 

нормативно-правове регулювання у галузі охорони 

довкілля. Екологічнав безпека і еколого-правова 

відповідальність: Екологічна відповідальність за 

порушення прородоохоронного законодавства; Ядерна 

та радіаційна безпека; Екологічна (природно-

техногенна) безпека; Екологічний стан та законодавче 

забезпечення зони чорнобильської катастрофи. 

Механізм забезпечення охорони довкілля: Еколого-

правовий режим раціонального використання й 

охорони земель; Правовий режим використання,  
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відтворення і охорони надр, охорони вод, охорони 

лісів, охорони тваринного світу, атмосферного повітря. 

Екологічна експертиза: Правове регулюівання 

екологічної експертизи; Форми екологічної 

експертизи; Державне регулювання та управління в 

галузі екологічної експертизи; Судова екпертологія і 

судова екпертиза. 

ПП.14-19 Практичне навчання 

Вступ. Предмет і задачі практики. Загальна 

характеристика об’єктів хімічного аналізу. Хіміко-

аналітичн алабораторія її склад. Основні джерела 

безпеки. Охорона праці. Основні методи хімічного 

аналізу. Їх метрологічні характеристики, області 

використання та обмеження. Кількісний аналіз. 

Методи кількісного аналізу та їх класифікація. Основні 

області використання кількісного хімічного аналізу. 

Фізичні та хімічні методи аналізу. Їх загальна 

характеристика. Класифікація. Області застосування. 

Очищення вод. Доочищення питних вод від хімічних 

забруднень і зависливих часток. Основні методи 

очищення. 

ПП.20 
Вступ до 

спеціальності 

Екологія як сучасний пріорітетний напрям науцкових 

та практичних засад розвитку суспільства: 

Становлення екології як науки; Система екологічної 

освіти в Україні; Екологізація науки та 

суспільствасвідомості. Екологічне законодавство 

України та її участь у міжнародному співробітництві у 

галузі охорони довкілля: Екологічне законодавство 

України; Міжнародний екологічний процес та участь 

України в ньому. 

МПН.10 Креслення 

Графічне оформлення креслень. Основи креслення. 

Проекційне креслення. Технічне креслення. 

Машинобудівне креслення. Спеціальне креслення. 

МПН.11 
Фізична і колоїдна 

хімія 

Фізична хімія: Молекулярно-кінетична теорія 

агрегатних станів речовин; Основи хімічної 

термодинаміки; Хімічна кінетика і каталіз; Фазова та 

хімічна рівновага; Розчини; Електрохімія; Поверхневі 

явища. Колоїдна хімія: Дисперсні системи; 

Високомолекулярні сполуки та їх розчини. 

МПН.12 
Комп’ютерна техніка 

і програмування 

Вступ. Теоретичні основи інформатики Операційна 

система Windows; Сервісне програмне забезпечення. 

Текстовий редактр Word для Windows. Табличний 

процесор MS Excel для Windows. СКБД MS Access. 

Комп`ютерні мережі і телекомунікації. Основи 

алгоритмізації. Основи програмування алгоритмічною 

мовою високого рівня Turbo Паскаль. 

ПП.21 
Екологічна безпека у 

нафтогазовій справі 

Вступ. Корисні властивості нафти та вплив на 

навколишнє середовище. Основні поняття природного 

та сірководеньвмісного газу. Бурові роботи в нафтовфй 

та газовій промисловості. Шкідливі відходи при 

добуванні нафтопродутів. Забруднення грунту і води  
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нафтою і нафтопродуктами; Екологічна небезпека. 

Хімічні перетвореня забруднювачів в атмосфері; Їх 

небезпека для навколишнього середовища. Водні 

басейни; Їх охорона від забруднень нафтою і 

нафтпродуктами. Охорона надр; Основні 

природоохоронні заходи. 

ПП.22 Екологія людини 

Довкілля та здоров’я людини – роль природи та 

технологій: Фактори конкретних умов існування 

людини; Здоров’я та його вимірювання; Фізіологічні 

основи адаптації. Стан довкілля та здоров’я людини: 

Ендемічні захворювання; Екологічні захворювання; 

Концепція екологічного ризику для здоров’я людини 

та довкілля. Аутегенні аспекти екопатології: Хімічна 

залежність; Екологічне харчування; Екологія житла; 

Екологія та поведінка людини. 

Примітка: 

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

 

 

 Завідуюча відділеням : ТЕЕ     Березовська Л.В. 


