
 



 



 

 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2019/2020 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  
 

ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, звичайний термін) 

184-19-1 ГРФ 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Фізика1 Фізики 

4 Основи гірничого виробництва Підземної розробки родовищ 

5 Геологія Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

6 Математика 2 Вищої математики 

7 Українська мова як іноземна  

(для студентів-іноземців) 

Філології та мовної комунікації 

 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, скорочений термін) 

184-19ск-1 ГРФ 

1 Основи електропостачання гірничих 

підприємств 
Електротехніки 

2 Основи гірничого виробництва Гірничої інженерії та освіти 

3 
Геологія 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

4 Математика 2 Вищої математики 

5 Геотехнологія Відкритих гірничих робіт 
 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, звичайний термін) 

184-18-1 ГРФ 

1 Матеріалознавство Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

2 Деталі машин і механізмів Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

3 Геотехнологія Відкритих гірничих робіт 

4 Основи електропостачання гірничих 

підприємств 

Електротехніки 

 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, скорочений термін) 

184-18ск-1 ГРФ 

1 Світова та українська культура Філософії та педагогіки 

2 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

3 Основи електропостачання гірничих 

підприємств 
Електротехніки 

4 Буріння свердловин (на тверді корисні 

копалини) 
Нафтогазової інженерії та буріння 

5 Очисні агенти та тампонажні суміші Нафтогазової інженерії та буріння 
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Спеціальність 184 Гірництво (3 курс, скорочений термін) 

184-17ск-1 ГРФ 

1 
Економіка гірництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 Буріння свердловин (на нафту та газ) Нафтогазової інженерії та буріння 

3 Очисні агенти та тампонажні суміші Нафтогазової інженерії та буріння 

4 Буріння похило-скерованих свердловин Нафтогазової інженерії та буріння 

5 Закінчування свердловин Нафтогазової інженерії та буріння 

 

Спеціальність 184 Гірництво (3 курс, скорочений термін) 

184-17ск-2 ГРФ 

1 Охорона праці в гірництві Охорони праці та цивільної безпеки 

2 
Економіка гірництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 Геолого-економічна оцінка родовищ 

корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 
 

Спеціальність 184 Гірництво (4 курс, звичайний термін)  

184-16-1 ГРФ, 184-16-2 ГРФ, 

1 Охорона праці в гірництві Охорони праці та цивільної безпеки 

2 
Економіка гірництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

184-16-1 ГРФ 

1 Буріння похило-скерованих свердловин Нафтогазової інженерії та буріння 

2 Буріння свердловин (на нафту та газ) Нафтогазової інженерії та буріння 

3 Автоматизація процесів в бурінні Нафтогазової інженерії та буріння 

184-16-2 ГРФ 

1 Технології видобутку та переробки 

природного каміння 
Загальної та структурної геології 

2 Технології художньої обробки природного 

каміння 
Загальної та структурної геології 

3 Комп'ютерне моделювання Загальної та структурної геології 

 

Спеціальність 184 Гірництво (магістри) 

184м-19-1 ГРФ 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 Проектування в гірництві Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 Ускладнення та аварії при бурінні Нафтогазової інженерії та буріння 

6 Оптимізація процесів спорудження 

свердловин 
Нафтогазової інженерії та буріння 

7 Інноваційні технології буріння свердловин на 

тверді корисні копалини 
Нафтогазової інженерії та буріння 

 

Спеціальність 103 Науки про Землю (1 курс, звичайний термін)  

103-19-1 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 Іноземна мова професійного спрямування Іноземних мов 
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(англійська/німецька/французька) 

3 Вища математика Вищої математики 

4 Фізика Фізики 

5 Загальна геологія Загальної та структурної геології 

6 
Мінералогія 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

 

Спеціальність 103 Науки про Землю (1 курс, скорочений термін)  

103-19ск-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Вищої математики 

3 Фізика Фізики 

4 
Мінералогія 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

5 Структурна геологія та геокартування Загальної та структурної геології 

6 
Основи геології родовищ нафти і газу 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

7 
Основи геохімії 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

8 
Геологія родовищ корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

 

Спеціальність 103 Науки про Землю (2 курс, звичайний термін) 

103-18-1 

1 Структурна геологія та геокартування Загальної та структурної геології 

2 
Петрографія та літологія 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

3 
Геологія родовищ корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

4 
Основи геохімії 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

5 Геофізичні методи досліджень Геофізичних методів розвідки 

 

Спеціальність 103 Науки про Землю (2 курс, скорочений термін) 

103-18ск-1 

1 
Основи геології родовищ нафти і газу 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

2 Геологічна зйомка, прогнозування, пошуки та 

розвідка родовищ корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

3 Лабораторні методи вивчення корисних 

копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

4 
Промислові типи родовищ корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

5 Технологія гірничого виробництва та 

збагачення корисних копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

 

Спеціальність 103 Науки про Землю (3 курс, звичайний термін) 

103-17-1 

1 
Основи геології родовищ нафти і газу 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 
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2 Геологічна зйомка, прогнозування, пошуки та 

розвідка родовищ корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

3 Лабораторні методи вивчення корисних 

копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

4 Технологія гірничого виробництва та 

збагачення корисних копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

5 
Промислові типи родовищ корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

6 Діагностика дорогоцінного каміння Загальної та структурної геології 

7 Менеджмент водних ресурсів Гідрогеології та інженерної геології 

103-17-2 

1 
Основи геології родовищ нафти і газу 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

2 Нормативна база геоекологічних досліджень Гідрогеології та інженерної геології 

3 Моніторинг підземних вод Гідрогеології та інженерної геології 

4 Екологічна гідрогеологія Гідрогеології та інженерної геології 

5 Динаміка підземних вод Гідрогеології та інженерної геології 

6 Менеджмент водних ресурсів Гідрогеології та інженерної геології 

7 Діагностика дорогоцінного каміння Загальної та структурної геології 

103-17-3 

1 
Основи геології родовищ нафти і газу 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

2 Ядерна геофізика Геофізичних методів розвідки 

3 Гравірозвідка Геофізичних методів розвідки 

4 Магніторозвідка Геофізичних методів розвідки 

5 Електророзвідка Геофізичних методів розвідки 

6 Сейсморозвідка Геофізичних методів розвідки 

7 Геофізичні дослідження свердловин Геофізичних методів розвідки 

8 Менеджмент водних ресурсів Гідрогеології та інженерної геології 

9 Діагностика дорогоцінного каміння Загальної та структурної геології 

 

Спеціальність 103 Науки про Землю (4 курс, звичайний термін) 

103-16-1, 103-16-2, 103-16-3 

1 Фізика Землі Геофізичних методів розвідки 

2 
Геотектоніка 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

3 
Регіональна геологія 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

4 
Економіка та планування 

геологорозвідувальних робіт 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

 

103-16-1 

1 
Металогенія 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

2 Геолого-економічна оцінка родовищ 

корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

103-16-2 

1 Радіогідрогеологія Гідрогеології та інженерної геології 

2 Гідрогеологія родовищ корисних копалин Гідрогеології та інженерної геології 

3 Оцінка запасів підземних вод Гідрогеології та інженерної геології 
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103-16-3 

1 Теоретичні основи комплексування 

геофізичних методів 
Геофізичних методів розвідки 

2 Обробка сейсмоданих на комп'ютерах Геофізичних методів розвідки 
 

Спеціальність 103 Геологія (магістри) 

103м-19 -1 ГРФ, 103м-19-2 ГРФ, 103м-19-3 ГРФ 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтерпретація геофізичних даних Геофізичних методів розвідки 

103м-19 -1 ГРФ 

1 
Геологічне право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 
Актуальні проблеми вугільної геології  

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

103м-19 -2 ГРФ 

1 Гідрогеологічне обгрунтування проектів 

будівництва 
Гідрогеології та інженерної геології 

2 Пошуки і розвідка підземних вод Гідрогеології та інженерної геології 

3 Моніторинг навколишнього середовища Гідрогеології та інженерної геології 

103м-19 -3 ГРФ 

1 Комплексування геофізичних методів Геофізичних методів розвідки 

2 Геофізичні методи рішення геоекологічних і 

інженерних задач 
Геофізичних методів розвідки 

 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (1 курс, звичайний термін) 

185-19-1 ГРФ 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Фізика1 Фізики 

4 
Основи геології родовищ нафти і газу 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

5 Основи нафтогазової справи Нафтогазової інженерії та буріння 
 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (1 курс, скорочений термін) 

185-19ск-1 ГРФ 

1 
Основи геології родовищ нафти і газу 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

2 Основи нафтогазової справи Нафтогазової інженерії та буріння 

3 Гідравліка Гірничої механіки 

4 Транспортні системи та технології Нафтогазової інженерії та буріння 

5 Нафтогазова механіка Нафтогазової інженерії та буріння 

6 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

7 
Техноекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (2 курс, звичайний термін) 
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185-18-2 ГРФ 

1 Гідравліка Гірничої механіки 

2 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

3 Нафтогазова механіка Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Техноекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Транспортні системи та технології Нафтогазової інженерії та буріння 

6 Матеріалознавство Гірничої інженерії та освіти 
 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (2 курс, скорочений термін) 

185-18ск-2 ГРФ 

1 Морські нафтогазові технології Нафтогазової інженерії та буріння 

2 Нафтогазове обладнання Нафтогазової інженерії та буріння 

3 Технології видобування нафти і газу Транспортних систем і технологій 

4 Буріння інженерно-геологічних свердловин Нафтогазової інженерії та буріння 

5 Бурові промивальні ріднини Нафтогазової інженерії та буріння 

6 Гідроаеромеханіка в бурінні Нафтогазової інженерії та буріння 

7 Трубопровідний транспорт Нафтогазової інженерії та буріння 

8 Технології розробки газовугільних родовищ Охорони праці та цивільної безпеки 

9 
Техноекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 
 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (3 курс, звичайний термін) 

185-17-2 ГРФ 

1 Морські нафтогазові технології Нафтогазової інженерії та буріння 

2 Нафтогазове обладнання Нафтогазової інженерії та буріння 

3 Технології видобування нафти і газу Транспортних систем і технологій 

4 Ком'пютеризація технологічних розрахунків 

в бурінні 
Нафтогазової інженерії та буріння 

5 Бурові промивальні ріднини Нафтогазової інженерії та буріння 

6 Гідроаеромеханіка в бурінні Нафтогазової інженерії та буріння 

7 Технології розробки газовугільних родовищ Охорони праці та цивільної безпеки 

8 Трубопровідний транспорт Нафтогазової інженерії та буріння 

9 Нафто-газосховища Транспортних систем і технологій 
 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (3 курс, скорочений термін) 

185-17ск-2 ГРФ 

1 Автоматизація технологічних процесів у 

нафтогазовій галузі 
Нафтогазової інженерії та буріння 

2 Охорона праці в нафтогазовій галузі Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Бурові тампонажні суміші Нафтогазової інженерії та буріння 

4 Ком'пютеризація технологічних розрахунків 

в бурінні 
Нафтогазової інженерії та буріння 

5 Технологія глибинного буріння Нафтогазової інженерії та буріння 

6 Експлуатація систем газо-нафтопостачання Транспортних систем і технологій 

7 Автомобільні газонаповнювальні 

компресорні станції 
Транспортних систем і технологій 

8 Процеси підземного зберігання вуглеводнів Транспортних систем і технологій 

9 Нафто-газосховища Транспортних систем і технологій 
 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (магістр) 

185м -19-1 ГРФ 

1 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

2 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 Професійний розвиток персоналу Транспортних систем і технологій 

5 Прогресивні технології підвищення нафто-та 

газовилучення 
Нафтогазової інженерії та буріння 

6 Попередження та ліквідація ускладнень і 

аварій в нафтогазових свердловинах 
Нафтогазової інженерії та буріння 

 

Спеціальність 161  Хімічні технології та інженерія (1 курс, звичайний термін) 

161-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Аналітична хімія Хімії 

4 Фізика Фізики 

5 Вступ до фаху Хімії 

6 
Прикладна комп'ютерна графіка 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 
 

Спеціальність 161  Хімічні технології та інженерія (1 курс, звичайний термін) 

161-18-1 

1 Фізико-хімічні методи аналізу Хімії 

2 Загальна хімічна технологія Хімії 

3 Хімія твердого тіла та технологія його 

формування 
Хімії 

4 Технологія каталізаторів, інгібіторів та 

ініціаторів 
Хімії 

5 Електротехніка та електропостачання Електроенергетики 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2019/2020 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  

 

Інститут гуманітарних і соціальних наук 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 052 Політологія (1 курс, звичайний термін) 

052-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Логіка Філософії і педагогіки 

3 Методи політичної науки Історії та політичної теорії 

4 Політична соціологія Історії та політичної теорії 

5 Політичні системи Історії та політичної теорії 

6 Економічна теорія Туризму та економіки підприємства 

052-19-2 

1 Англійська мова Іноземних мов 

2 
Макроекономіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

3 Політика розвитку та стратегії 

міжнародних організацій 
Історії та політичної теорії 

4 Міжнародні відносини та управління Історії та політичної теорії 

5 Політичні інститути Історії та політичної теорії 

6 
Геоекономіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 
 

Спеціальність 081 Право (1 курс, звичайний термін) 

081-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Основи римського приватного права 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

3 Теорія держави і права Публічного права 

4 Логіка Філософії і педагогіки 

5 Конституційне право та конституційний 

процес 
Публічного права 

6 Організація судових та правоохоронних 

органів 
Публічного права 

 

Спеціальність 033 Філософія (1 курс, звичайний термін) 

033-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Логіка Філософії і педагогіки 

3 Культурологія Філософії і педагогіки 

4 Вступ до Античної філософії Філософії і педагогіки 

5 Політологія Історії та політичної теорії 

6 
Загальна історія мистецтва 

Філософії і педагогіки 

 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 032 Історія та археологія (1 курс, звичайний термін) 

032-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Всесвітня історія Історії та політичної теорії 

3 Історія первісного суспільства Історії та політичної теорії 

4 Етнологія Історії та політичної теорії 

5 Введення в археологію Історії та політичної теорії 

6 Історія України Історії та політичної теорії 
 

Спеціальність 034 Культурологія (1 курс, звичайний термін) 

034-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Загальна історія мистецтва Філософії і педагогіки 

3 Історія української культури Філософії і педагогіки 

4 Логіка Філософії і педагогіки 

5 Культура Стародавнього Сходу Філософії і педагогіки 

6 Історія декоративно-вжиткового мистецтва 

та урбаністика 
Філософії і педагогіки 

 

Спеціальність 035 Філологія (1 курс, звичайний термін) 

035-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Латинська мова Перекладу 

3 Історія української літератури Філології та мовної комунікації 

4 Історія зарубіжної літератури Філології та мовної комунікації 

5 Старослов'янська мова Філології та мовної комунікації 

6 Сучасна українська літературна мова Філології та мовної комунікації 

7 Вступ до слов'янської філології Філології та мовної комунікації 

8 Чеська мова Філології та мовної комунікації 
 

Спеціальність 032 Історія та археологія (2 курс, звичайний термін) 

032-18-1 

1 Всесвітня історія Історії та політичної теорії 

2 Політологія Історії та політичної теорії 

3 Риторика Філософії і педагогіки 

4 Джерелознавство Історії та політичної теорії 

5 Історіографія та історіософія Історії та політичної теорії 

6 Економічна теорія Туризму та економіки підприємства 
 

Спеціальність 033 Філософія (2 курс, звичайний термін) 

033-18-1 

1 Філософія середніх віків та Відродження Філософії і педагогіки 

2 Філософія Модерну Філософії і педагогіки 

3 Філософія освіти та виховання  Філософії і педагогіки 

4 Етика Філософії і педагогіки 

5 Філософська антропологія Філософії і педагогіки 

6 Історія релігії Філософії і педагогіки 

7 Метафізика Філософії і педагогіки 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 035 Філологія (2 курс, звичайний термін) 

035-18-1 

1 Політологія Історії та політичної теорії 

2 Економічна теорія Туризму та економіки підприємства 

3 Сучасна українська літературна мова Філології та мовної комунікації 

4 Друга слов'янська мова Філології та мовної комунікації 

5 Документознавство Філології та мовної комунікації 

6 Історична граматика української мови та 

діалектологія 
Філології та мовної комунікації 

7 Історія мовознавства Філології та мовної комунікації 

8 Теорія літератури Філології та мовної комунікації 
 

Спеціальність 052 Політологія (2 курс, звичайний термін) 

052-18-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Державне управління Історії та політичної теорії 

3 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
Іноземних мов 

4 Світова політика та економіка Історії та політичної теорії 

5 Політичні інститути Історії та політичної теорії 

6 Риторика Філософії і педагогіки 

 

Спеціальність 081 Право (2 курс, звичайний термін) 

081-18-1,2 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 
Трудове право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

3 
Цивільне право (загальна частина) 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

4 
Право соціального забезпечення 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

5 Адміністративне право та 

адміністративний процес 
Публічного права 

6 Кримінальне право (загальна частина) Публічного права 

7 
Житлове право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

8 Перша клінічна практика Публічного права 
 

Спеціальність 052 Політологія (3 курс, звичайний термін) 

052-17-1 

1 Права людини та демократизація Історії та політичної теорії 

2 
Інституціональна економіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

3 Політична футурологія Історії та політичної теорії 

4 Прогнозування та моделювання в 

соціальній сфері 
Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 081 Право (3 курс, звичайний термін) 

081-17-1 

1 Цивільне право (особлива частина) Цивільного, господарського та 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

екологічного права 

2 
Цивільний процес 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

3 Кримінальне право (особлива частина) Публічного права 

4 Кримінальний процес Публічного права 

5 
Міжнародне приватне право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

6 
Податкове право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

7 Виконавче право Публічного права 

8 
Друга клінічна практика 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

9 Етика ділового спілкування Філософії і педагогіки 

10 Риторика Філософії і педагогіки 

 

Спеціальність 081 Право (4 курс, звичайний термін) 

081-16-1,2,3 

1 
Господарське право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 
Господарське процесуальне право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

3 Адміністративна відповідальність Публічного права 

4 
Підприємницьке право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

5 Криміналістика Публічного права 

6 
Транспортне право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

7 Судова медицина та психіатрія Публічного права 
 

Спеціальність 081 Право (магістри) 

081м-19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Філософія права Філософії і педагогіки 

3 Актуальні проблеми цивільних і 

господарських правовідносин 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

4 
Право екологічної безпеки 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

5 Актуальні проблеми кримінального права Публічного права 

6 Правові засоби протидії корупції Публічного права 

7 
Енергетичне право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

8 Проблеми використання практики ЄС з 

прав людини у кримінальному 

провадженні України 

Публічного права 

9 
Медичне право 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 
 

Спеціальність 011Освітні, педагогічні науки (магістри) 

011м-19-1 

1 Педагогіка вищої школи Філософії і педагогіки 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

2 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

4 Освітні вимірювання Філософії і педагогіки 

5 Проектування і управління освітнім 

процесом 
Транспортних систем і технологій 

6 Педагогічна антропологія Філософії і педагогіки 

7 
Економіка освіти 

Прикладної економіки, підприємництва та 

публічного управління 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2019/2020 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  

 

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (1 курс, звичайний термін) 

192-19-1 ФБ 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Вища математика Вищої математики 

4 Фізика Фізики 

5 Хімія Хімії 

6 
Теоретична механіка 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (1 курс, скорочений термін) 

192-19ск-1 ФБ 

1 
Будівельна механіка 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

2 Архітектура будівель та споруд Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Технологія і організація будівельного 

виробництва 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (1 курс, звичайний термін) 

193-19-1 ФБ 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Вища математика Вищої математики 

4 Фізика Фізики 

5 Геодезія Геодезії 

 

Спеціальність 193  Геодезія та землеустрій (1 курс, скорочений термін) 

193-19ск-1 ФБ 

1 Вища математика Вищої математики 

2 Фізика Фізики 

3 Інформатика та програмування Інформаційних систем та технологій 

4 Фотограмметрія Геодезії 

5 Топографія Геодезії 

6 Математичні методи і моделі Інформаційних систем та технологій 

7 Екологія земельних ресурсів Геодезії 

8 Об'єктно-орієнтоване програмування Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, звичайний термін) 

184-19-1 ФБ 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

2 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Фізика1 Фізики 

4 Основи гірничого виробництва Гірничої інженерії та освіти 

5 
Геологія 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

6 Математика 2 Вищої математики 

 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, скорочений термін) 

184-19ск-1 ФБ 

1 Основи гірничого виробництва Гірничої інженерії та освіти 

2 Конструкції кріплення гірничих виробок Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Матеріалознавство Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 

184-19ск-1, 184-19ск-2 ФБ 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 Фізика1 Фізики 

3 
Геологія 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

4 Математика 2 Вищої математики 

 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, звичайний термін) 

184-18-1 ФБ 

1 Матеріалознавство Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

2 Геотехнологія Відкритих гірничих робіт 

3 Основи електропостачання гірничих 

підприємств 

Електротехніки 

 

4 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, скорочений термін) 

184-18ск-1 ФБ  

1 Матеріалознавство Гірничої інженерії та освіти 

2 Геотехнологія Відкритих гірничих робіт 

3 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 
Екологія гірництва 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Енергомеханічні комплекси гірничого 

виробництва 
Гірничої механіки 

6 Технологія будівництва горизонтальних, 

похилих і вертикальних виробок 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

184-18ск-2 ФБ 

1 Світова та українська культура Філософії і педагогіки 

2 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

3 Маркшейдерські роботи при розробці родовищ 

підземним способом 
Маркшейдерії 

4 Маркшейдерські та геодезичні прилади Маркшейдерії 

 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (2 курс, звичайний термін) 

192-18-1 ФБ 

1 Технологія і організація будівельного 

виробництва 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

2 
Будівельна механіка 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

3 Архітектура будівель та споруд Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (2 курс, скорочений термін) 

192-18ск-1 ФБ 

1 Залізобетонні та кам'яні конструкції Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

2 Металеві конструкції Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Санітарно-технічне обладнання будівель Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (2 курс, звичайний термін) 

193-18-1 ФБ 

1 Картографія Геодезії 

2 Картографія Інформаційних систем та технологій 

3 Математичні методи і моделі Інформаційних систем та технологій 

4 Топографія Геодезії 

5 Державний земельний кадастр Геодезії 

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (2 курс, скорочений термін) 

193-18ск-1 ФБ 

1 Картографія Геодезії 

2 Картографія Інформаційних систем та технологій 

3 Математична обробка геодезичних вимірів Геодезії 

4 Математична обробка геодезичних вимірів Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 Фотограмметрія Геодезії 

6 Державний земельний кадастр Геодезії 

7 Оцінка землі та інвестиційний аналіз 
Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

 

Спеціальність 184 Гірництво (3 курс, скорочений термін) 

184-17ск-1 ФБ 

1 Охорона праці в гірництві Охорони праці та цивільної безпеки 

2 
Економіка гірництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 Будівельні конструкції і гірничотехнічні 

будівлі і споруди 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Спеціальні способи у геотехнологіях Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 Проектно-кошторисна справа Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

6 Механіка грунтів, основи і фундаменти Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

7 Спорудження газонафтопроводів Нафтогазової інженерії та буріння 

184-17ск-2 ФБ 

1 Автоматизація маркшейдерських розрахунків Маркшейдерії 

2 Маркшейдерські роботи при будівництві шахт 

і підземних споруд 
Маркшейдерії 

3 Маркшейдерські роботи при розробці родовищ Маркшейдерії 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

відкритим способом 

4 Маркшейдерські та геодезичні прилади Маркшейдерії 

5 Практикум з маркшейдерської справи Маркшейдерії 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (3 курс, звичайний термін) 

192-17-1 ФБ 

1 Залізобетонні та кам'яні конструкції Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

2 Металеві конструкції Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Санітарно-технічне обладнання будівель Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Риторика Філософії і педагогіки 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (3 курс, скорочений термін) 

192-17ск-1 ФБ 

1 Основи охорони праці Охорони праці та цивільної безпеки 

2 Комп'ютерне проектування у будівництві Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Проектно-кошторисна справа Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Технологія будівництва автомобільних доріг Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (3 курс, звичайний термін) 

193-17-1 ФБ 

1 Фотограмметрія Геодезії 

2 Математична обробка геодезичних вимірів Геодезії 

3 Математична обробка геодезичних вимірів Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Супутникова геодезія та сучасні геодезичні 

прилади, ч. 2 
Геодезії 

5 Екологія земельних ресурсів Геодезії 

6 
Оцінка землі та інвестиційний аналіз 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

7 
Екологія земельних ресурсів 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

8 Риторика Філософії і педагогіки 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (4 курс, звичайний термін) 

192-16-1 ФБ 

1 Основи охорони праці Охорони праці та цивільної безпеки 

2 Комп'ютерне проектування у будівництві Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Технологія будівництва автомобільних доріг Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Проектно-кошторисна справа Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 Енергоефективність будівель Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (4 курс, звичайний термін) 

193-16-1 

1 Землеустрій Геодезії 

2 Землевпорядні вишукування і проектування Геодезії 

3 Землевпорядні вишукування і проектування Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Технологія виробництва у галузі Геодезії 

5 Інженерна геодезія Геодезії 

 

Спеціальність 184 Гірництво (4 курс) 

184-16-1 ФБ, 184-16-2 ФБ 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

1 Охорона праці в гірництві Охорони праці та цивільної безпеки 

2 
Економіка гірництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

184-16-1 ФБ 

1 Будівельні конструкції і гірничотехнічні 

будівлі і споруди 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

2 Спеціальні способи у геотехнологіях Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Проектно-кошторисна справа Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Енергоефективність будівель Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

184-16-2 ФБ 

1 Маркшейдерські роботи при розробці родовищ 

відкритим способом 
Маркшейдерії 

2 Маркшейдерські роботи при будівництві шахт 

і підземних споруд 
Маркшейдерії 

 

Спеціальність 184 Гірництво (магістри) 

184м-19-1 ФБ, 184м-19-2 ФБ 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 Проектування в гірництві Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

184м-19-1 ФБ 

1 Комп'ютерне проектування у будівництві 

(спецкурс) 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

2 Спеціальні будівельні геотехнології Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

184м-19-2 ФБ 

1 Маркшейдерські роботи при плануванні 

гірничих робіт 
Маркшейдерії 

2 Спеціальні маркшейдерські роботи Маркшейдерії 

 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (магістри) 

192м-19-1 ФБ 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова як іноземна (спецкурс)  

(для студентів-іноземців) 
Філології та мовної комунікації 

3 Комп'ютерне проектування у будівництві 

(спецкурс) 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Проектування будівництва промислових і 

цивільних об'єктів 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 Інформаційне моделювання будівельного 

об'єкту (ВІМ) 

 

Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (магістри) 

193м-19-1 ФБ 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та Охорони праці та цивільної безпеки 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

відповідальність у професійній діяльності 

3 Геоінформаційні технології в кадастрових 

системах 
Геодезії 

4 Управління земельними ресурсами Геодезії 

5 Практикум з реєстрації земельних ділянок Геодезії 

6 Практикум з реєстрації земельних ділянок Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2019/2020 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  
 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 051 Економіка (1 курс, звичайний термін) 

051-19-1ФЕФ, 051-19-2 ФЕФ 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Теорія ймовірностей та математична статистика Економіки та економічної кібернетики  

3 
Мікроекономіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

4 Інформатика Економіки та економічної кібернетики  

5 Економічна статистика Економіки та економічної кібернетики  
 

Спеціальність 051 Економіка (1 курс, скорочений термін) 

051-19ск-2ФЕФ 

1 
Мікроекономіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

2 
Національна та інституціональна економіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

3 
Теорія ймовірностей та математична статистика 

Економіки та економічної кібернетики  

 

4 Комп'ютерна графіка, дизайн та мультимедіа Економіки та економічної кібернетики  

5 Конкурентоспроможність підприємства Економіки та економічної кібернетики  

6 
Організація виробництва 

Економіки та економічної кібернетики  

 
 

Спеціальність 051 Економіка (2 курс, звичайний термін) 

051-18-1ФЕФ, 051-18-2 ФЕФ 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 
Національна та інституціональна економіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

3 Економіка  підприємства Туризму та економіки підприємства 

051-18-2 ФЕФ 

1 Організація виробництва Економіки та економічної кібернетики  

2 Конкурентоспроможність підприємства Економіки та економічної кібернетики  

051-18-3 ФЕФ 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Економіко-математичне моделювання Економіки та економічної кібернетики  

3 Економіка  підприємства Туризму та економіки підприємства 

4 Мова програмування Python Економіки та економічної кібернетики  

5 Корпоративне фінансове управління Економічного аналізу та фінансів 

6 Фінансовий менеджмент Економічного аналізу та фінансів 

 

Спеціальність 051 Економіка (2 курс, скорочений термін) 

051-18ск-2ФЕФ 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

1 
Економіко-математичне моделювання 

Економіки та економічної кібернетики  

 

2 
Економіка  підприємства 

Туризму та економіки підприємства 

 

3 
Економіка інновацій 

Економіки та економічної кібернетики  

 

4 
Конкурентоспроможність підприємства 

Економіки та економічної кібернетики  

 

 

Спеціальність 051 Економіка (3 курс, звичайний термін) 

051-17-1ФЕФ 

1 
Економіко-математичне моделювання 

Економіки та економічної кібернетики  

 

2 Технології проектування та адміністрування БД 

і СД 

Економіки та економічної кібернетики  

 

3 
Методи прийняття управлінських рішень 

Економіки та економічної кібернетики  

 

4 
Комп'ютерна графіка, дизайн та мультимедіа 

Економіки та економічної кібернетики  

 

051-17-2ФЕФ 

1 Економіко-математичне моделювання Економіки та економічної кібернетики 

2 Мотивація праці Економіки та економічної кібернетики 

3 Економіка інновацій Економіки та економічної кібернетики 
 

Спеціальність 051 Економіка (3 курс, скорочений термін) 

051-17ск-2ФЕФ 

1 Соціальна відповідальність бізнесу Туризму та економіки підприємства 

2 Інноваційні моделі розвитку підприємства Економіки та економічної кібернетики  

3 Стратегія  підприємства Туризму та економіки підприємства 

4 Економічна діагностика Економіки та економічної кібернетики  

 

Спеціальність 051 Економіка (4 курс, звичайний термін) 

051-16-1ФЕФ 

1 Електронна економіка Економіки та економічної кібернетики  

2 E-Commerce background and E-payment systems Економіки та економічної кібернетики  

3 Прогнозування соціально-економічних процесів Економіки та економічної кібернетики  

051-16-2ФЕФ 

1 Соціальна відповідальність бізнесу Туризму та економіки підприємства 

2 Інноваційні моделі розвитку підприємства Економіки та економічної кібернетики  

3 Стратегія  підприємства Туризму та економіки підприємства 

4 Економічна діагностика Економіки та економічної кібернетики  
 

Спеціальність 051 Економіка (магістри) 

051м-19-1ФЕФ, 051м-19-2ФЕФ 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

051м-19-1ФЕФ 

1 Економіко-математичні моделі і методи 

прийняття рішень 
Економіки та економічної кібернетики  

2 ERP, CRM and DT-Systems Економіки та економічної кібернетики  

3 Інформаційний менеджмент Економіки та економічної кібернетики  



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

4 Управління ризиками Економіки та економічної кібернетики  

 

051м-19-2ФЕФ 

1 Управління потенціалом підприємства Туризму та економіки підприємства 

2 Управління ефективністю підприємства Туризму та економіки підприємства 
 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (1 курс, звичайний термін)  

071-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Теорія ймовірностей та математична статистика 

Економіки та економічної кібернетики  

 

3 
Мікроекономіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

4 Оперативний облік Обліку і аудиту 

5 Інформаційна обробка облікових даних Обліку і аудиту 

6 Теорія бухгалтерського обліку Обліку і аудиту 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (1 курс, скорочений термін)  

071-19ск-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Економіка  підприємства Туризму та економіки підприємства 

3 Фінансовий облік 2 Обліку і аудиту 

4 Теорія оподаткування Обліку і аудиту 

5 Інформаційні системи і технології в обліку та 

оподаткуванні 
Обліку і аудиту 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (2 курс, звичайний термін) 

071-18-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Економіка  підприємства Туризму та економіки підприємства 

3 Фінансовий облік 2 Обліку і аудиту 

4 Теорія оподаткування Обліку і аудиту 

5 Інформаційні системи і технології в обліку та 

оподаткуванні 
Обліку і аудиту 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (2 курс, скорочений термін) 

071-18ск-1 

1 Аудит Обліку і аудиту 

2 Аудит фінансової звітності Обліку і аудиту 

3 Облік і звітність в оподаткуванні Обліку і аудиту 

4 Облік і аудит в банках Обліку і аудиту 

5 Облік та оподаткування суб'єктів малого 

підприємництва 
Обліку і аудиту 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (3 курс, звичайний термін) 

071-17-1 

1 Облік і звітність в оподаткуванні Обліку і аудиту 

2 Аудит Обліку і аудиту 

3 Аудит фінансової звітності Обліку і аудиту 

4 Облік і аудит в банках Обліку і аудиту 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

5 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (3 курс, скорочений термін) 

071-17ск-1 

1 Управлінський облік Обліку і аудиту 

2 Контроль: незалежний, внутрішній, державний Обліку і аудиту 

3 Менеджмент Менеджменту 

4 Основи наукових досліджень Обліку і аудиту 

5 Судово-бухгалтерська експертиза Обліку і аудиту 

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (4 курс, звичайний термін) 

071-16-1 

1 Управлінський облік Обліку і аудиту 

2 Контроль: незалежний, внутрішній, державний Обліку і аудиту 

3 Менеджмент Менеджменту 

4 Основи наукових досліджень Обліку і аудиту 
 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (магістри) 

071м-19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 

Охорони праці та цивільної безпеки 

 

3 Звітність за МСФЗ Обліку і аудиту 

4 Міжнародні стандарти в аудиті і контролі Обліку і аудиту 

5 Організація обліку, аналізу і аудиту для 

стратегічного управління 
Обліку і аудиту 

6 Організація бухгалтерського обліку Обліку і аудиту 
 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

(1 курс, звичайний термін)  

072-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

Іноземних мов 

2 Теорія ймовірностей та математична статистика Економіки та економічної кібернетики  

3 Мікроекономіка Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

4 Основи наукових досліджень Економічного аналізу та фінансів 

5 Фінансова математика Економічного аналізу та фінансів 

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

(1 курс, скорочений термін)  

072-19ск-1 

1 Теорія ймовірностей та математична статистика Економіки та економічної кібернетики  

 

2 Мікроекономіка 

 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

 

3 Фінансова математика Економічного аналізу та фінансів 

4 Основи наукових досліджень Економічного аналізу та фінансів 



№ 
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Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

5 Фінанси Економічного аналізу та фінансів 
 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(2 курс, звичайний термін) 

072-18-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Гроші та кредит Економічного аналізу та фінансів 

3 Фінанси Економічного аналізу та фінансів 

4 Економіка  підприємства Туризму та економіки підприємства 

5 Бюджетна система Економічного аналізу та фінансів 
 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(2 курс, скорочений термін) 

072-18ск-1 

1 Банківська система Економічного аналізу та фінансів 

2 Бюджетна система Економічного аналізу та фінансів 

3 Економічний аналіз Економічного аналізу та фінансів 

4 Інвестування Економічного аналізу та фінансів 

5 Іноземна мова у фінансах, банківській справі та 

страхуванні 
Іноземних мов 

6 Бюджетування діяльності підприємства Економічного аналізу та фінансів 

7 Грошово-кредитна система зарубіжних країн Економічного аналізу та фінансів 
 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(3курс, звичайний термін) 

072-17-1 

1 Інвестування Економічного аналізу та фінансів 

2 Банківська система Економічного аналізу та фінансів 

3 Економічний аналіз Економічного аналізу та фінансів 

4 Іноземна мова у фінансах, банківській справі та 

страхуванні 
Іноземних мов 

5 Грошово-кредитна система зарубіжних країн Економічного аналізу та фінансів 

6 Бюджетування діяльності підприємства Економічного аналізу та фінансів 
 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(3 курс, скорочений термін) 

072-17ск-1 

1 
Теорія і практика ділового спілкування 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 Фінансовий аналіз Економічного аналізу та фінансів 

3 Технічний аналіз фінансових ринків Економічного аналізу та фінансів 

4 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(4курс, звичайний термін) 

072-16-1 

1 Менеджмент Менеджменту 

2 Фінансовий аналіз Економічного аналізу та фінансів 

3 Технічний аналіз фінансових ринків Економічного аналізу та фінансів 

4 Іноземна мова (англійська) для професійного Іноземних мов 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

спілкування 

   
 

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (магістри) 

072м-19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Методологія наукових досліджень Економічного аналізу та фінансів 

3 Страховий менеджмент Економічного аналізу та фінансів 

4 Ринок фінансових послуг Економічного аналізу та фінансів 

5 Фінансовий контролінг  Економічного аналізу та фінансів 

6 Управління фінансовою санацією та 

банкрутством підприємств 
Економічного аналізу та фінансів 

7 Проектне фінансування Економічного аналізу та фінансів 

8 Управління ризиками фінансового ринку Економічного аналізу та фінансів 

 

Спеціальність 242 Туризм (1 курс, звичайний термін)  

242-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Організація туристичної діяльності Туризму та економіки підприємства 

4 Транспортне забезпечення туристичних послуг Туризму та економіки підприємства 

5 Розрахунки в туристичному бізнесі Туризму та економіки підприємства 

 

Спеціальність 242 Туризм (1 курс, скорочений термін)  

242-19ск-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Організація туристичної діяльності 

Туризму та економіки підприємства 

 

3 
Розрахунки в туристичному бізнесі 

Туризму та економіки підприємства 

 

4 
Транспортне забезпечення туристичних послуг 

Туризму та економіки підприємства 

 

5 Міжнародний етикет Туризму та економіки підприємства 

6 Туристичне краєзнавство Історії та політичної теорії 

7 Основи курортології Туризму та економіки підприємства 

 

Спеціальність 242 Туризм (2 курс, звичайний термін)  

242-18-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Іноземна мова у сфері міжнародного туризму Іноземних мов 

3 Стандартизація і сертифікація туристичних 

послуг 
Туризму та економіки підприємства 

4 Основи курортології Туризму та економіки підприємства 

5 Культурний та етнічний туризм Туризму та економіки підприємства 

6 Соціальна психологія Філософії і педагогіки 

 

Спеціальність 242 Туризм (2 курс, скорочений термін)  

242-18ск-1 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

1 Діловодство у туризмі Туризму та економіки підприємства 

2 Культурний та етнічний туризм Туризму та економіки підприємства 

3 Основи курортології Туризму та економіки підприємства 

4 Міжнародний етикет Туризму та економіки підприємства 

5 Соціальна психологія Філософії і педагогіки 

 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (1 курс, 

звичайний термін)  

291-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Друга іноземна мова (німецька) Іноземних мов 

3 Політологія Історії та політичної теорії 

4 Основи соціології та гендерна політика Обліку і аудиту 

 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (2 курс, 

звичайний термін)  

291-18-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

3 Друга іноземна мова (німецька) Іноземних мов 

4 Основи дипломатії Обліку і аудиту 

5 Світова та українська культура Філософії і педагогіки 

6 Транскордонне співробітництво Обліку і аудиту 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2019/2020 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  
 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 073 Менеджмент (1 курс, звичайний термін)  

073-19-1, 073-19-2, 073-19-3 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова як іноземна  

(для студентів-іноземців) 
Філології та мовної комунікації 

3 Теорія ймовірностей та математична статистика Економіки та економічної кібернетики  

4 Макроекономіка Туризму та економіки підприємства 

5 Менеджмент Менеджменту 

 

Спеціальність 073 Менеджмент (1 курс, скорочений термін)  

073-19ск-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Теорія ймовірностей та математична статистика Економіки та економічної кібернетики  

3 Макроекономіка Туризму та економіки підприємства 

4 Менеджмент Менеджменту 

5 Управління організаційною поведінкою Менеджменту 
 

Спеціальність 073 Менеджмент (2 курс, звичайний термін) 

073-18-1, 073-18-2, 073-18-3 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Ділова іноземна мова Іноземних мов 

3 Управління організаційною поведінкою Менеджменту 

4 Моделювання та прогнозування в менеджменті Менеджменту 
 

Спеціальність 073 Менеджмент (2 курс, скорочений термін) 

073-18ск-1 

1 Маркетинг Маркетингу 

2 Логістика Менеджменту 

3 Моделювання та прогнозування в менеджменті Менеджменту 

4 Планування діяльності підприємства Менеджменту 

5 Інвестиційний та інноваційний менеджмент Менеджменту 

 

Спеціальність 073 Менеджмент (3 курс, звичайний термін) 

073-17-1, 073-17-2, 073-17-3 

1 Маркетинг Маркетингу 

2 Логістика Менеджменту 

3 Планування діяльності підприємства Менеджменту 

4 Інвестиційний та інноваційний менеджмент Менеджменту 

5 Управління перевезеннями Менеджменту 

6 Соціологія ринків Маркетингу 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

7 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 

 

Іноземних мов 

 

Спеціальність 073 Менеджмент (3 курс, скорочений термін) 

073ск -17-1 

1 Стратегічне управління Менеджменту 

2 Теорія і практика прийняття управлінських 

рішень 
Менеджменту 

3 Менеджмент у невиробничій сфері Менеджменту 

4 Контролінг Менеджменту 

 

Спеціальність 073 Менеджмент (4 курс, звичайний термін) 

073-16-1, 073-16-2, 073-16-3, 073-16-4 

1 Стратегічне управління Менеджменту 

2 Теорія і практика прийняття управлінських 

рішень 
Менеджменту 

3 
Правознавство 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

4 Менеджмент у невиробничій сфері Менеджменту 

5 Контролінг Менеджменту 

6 Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності Менеджменту 

7 Менеджмент у невиробничій сфері Менеджменту 
 

Спеціальність 073 Менеджмент (магістри) 

073м-19-1, 073м-19-2, 073м-19-3, 073м-19-4, 073м-19-5 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

073м-19-1 

1 Управління ланцюгами поставок Менеджменту 

2 Імітаційне моделювання в логістиці Менеджменту 

3 Українська мова як іноземна (спецкурс) 

(для студентів-іноземців) 
Філології та мовної комунікації 

4 Управління якістю та конкурентоспроможністю Менеджменту 

073м-19-2 

1 Управління якістю та конкурентоспроможністю Менеджменту 

2 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Менеджменту 

3 Технології управління проектами розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
Менеджменту 

073м-19-3 

1 Управління якістю та конкурентоспроможністю Менеджменту 

2 Публічне адміністрування Менеджменту 

3 Технології управління проектами розвитку 

організацій 
Менеджменту 

073м-19-4 

1 
Антикризове управління бізнесом 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 
Управління змістом робіт 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 
Управління персоналом 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

4 
Керівник адміністративної служби 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

073м-19-5 

1 
Антикризове управління бізнесом 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 
Планування проектних дій 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 
Формування проектної команди 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Прийняття проектних рішень 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(1 курс, звичайний термін)  

076-19-1, 076-19-2, 076-19-3 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Мікроекономіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

3 
Інфраструктура підприємницької діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Торговельна інфраструктура та форми торгівлі 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(1 курс, скорочений термін)  

076-19ск-1 

1 
Інфраструктура підприємницької діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 
Торговельна інфраструктура та форми торгівлі 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 
Підприємництво 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Основи організації бізнесу 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(2 курс, звичайний термін)  

076-18-1, 076-18-2 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 
Підприємництво 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 Економіка  підприємства Туризму та економіки підприємства 

4 
Основи організації бізнесу 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(2 курс, скорочений термін)  

076-18ск-1 

1 
Мікроекономіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

2 
Бізнес-планування 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 
Організація та технологія біржової діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Управління бізнес-проектами 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

5 Організаційна поведінка та управління діловими 

конфліктами 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

6 
Інтернет-бізнес 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(3 курс, звичайний термін)  

076-17-1, 076-17-2 

1 
Бізнес-планування 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 
Організація та технологія біржової діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 
Управління бізнес-проектами 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 Організаційна поведінка та управління діловими 

конфліктами 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

5 
Інтернет-бізнес 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

6 
Технологія адміністративної діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

7 Основи публічного адміністрування 

підприємницької діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

8 
Стратегічні партнерства в бізнесі 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

9 
Управління міжнародними бізнес-процесами 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

10 
Логістика в міжнародному бізнесі 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

11 
Сучасні стандарти ведення бізнесу 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(3 курс, скорочений термін)  

076ск -17-1 

1 
Комплексний тренінг Start-up 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 Економіка та організація торговельної 

діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 Управління якістю та конкурентоспроможністю 

підприємства 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Трансфер технологій 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (магістри) 

076м-19-1 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Антикризове управління бізнесом 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 
Економіка і організація інноваційної діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 Формування відносин бізнесу з державними 

структурами 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

5 
Конкурентоспроможність бізнесу 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (1 курс, звичайний термін) 

281-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Мікроекономіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

3 
Ринкова інфраструктура 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Основи публічного управління 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (1 курс, скорочений термін) 

281-19ск-1 

1 
Основи публічного управління 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 Політологія Історії та політичної теорії 

3 
Бізнес-планування 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Підприємництво 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (2 курс, звичайний термін) 

281-18-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Політологія Історії та політичної теорії 

3 
Бізнес-планування 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Підприємництво 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (2 курс, скорочений термін) 

281-18ск-1 

1 Управління проектами та програмами в 

публічній сфері 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 
Публічне адміністрування 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 
Управління змінами 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Ведення ділових переговорів 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

5 Управління соціальною та екологічною 

безпекою 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (магістри) 

281м -19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Комунікації в публічному управлінні 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 Стратегічне управління в діяльності органів 

влади та місцевого самоврядування 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 
Антикризове управління бізнесом 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

5 
Організація діяльності державного службовця 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

6 Технологія створення об'єднаних 

територіальних громад 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 
 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (1 курс, звичайний термін) 

292-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Політологія Історії та політичної теорії 

3 Теорія ймовірностей та математична статистика Економіки та економічної кібернетики  

4 
Мікроекономіка 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2019/2020 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  
 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 035 Філологія (1 курс, звичайний термін) 

035-19-1, 035-19-2 

1 Лексико-граматичні основи німецької мови Перекладу 

2 Практичний курс основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

3 Історія зарубіжної літератури Перекладу 

 

Спеціальність 035 Філологія (2 курс, звичайний термін) 

035-18-1, 035-18-2 

1 Історія англійської мови Перекладу 

2 Основи теорії мовної комунікації Перекладу 

3 Порівняльна лексикологія англійської та 

української мов 
Перекладу 

4 Практика перекладу з основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

5 Практичний курс основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

6 Англійське документування: мова та стиль Перекладу 

7 Практичний курс другої іноземної (німецької) 

мови 
Перекладу 

 

Спеціальність 035 Філологія (3 курс, звичайний термін) 

035-17-1, 035-17-2  

1 Практика перекладу з другої іноземної 

(німецької) мови 
Перекладу 

2 Практика перекладу з основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

3 Практичний курс основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

4 Історія та теорія перекладу Перекладу 

5 Основи науково-технічного перекладу Перекладу 

6 Практичний курс третьої іноземної (іспанської) 

мови 
Перекладу 

7 Практичний курс другої іноземної (німецької) 

мови 
Перекладу 

8 Переклад у галузі комп'ютерної техніки Перекладу 

9 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 

10 Етика ділового спілкування Філософії і педагогіки 

11 Риторика Філософії і педагогіки 

 

 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

Спеціальність 035 Філологія (4 курс, звичайний термін) 

035-16-1, 035-16-2, 035-16-3  

1 Психолінгвістика Перекладу 

2 Практика перекладу з основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

3 Практичний курс основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

4 Практичний курс другої іноземної (німецької) 

мови 
Перекладу 

5 Практичний курс третьої іноземної (іспанської) 

мови 
Перекладу 

6 Основи міжкультурної комунікації Перекладу 

7 Переклад у галузі гірництва Перекладу 

8 Переклад у галузі електроенергетики Перекладу 
 

Спеціальність 035 Філологія (Магістри) 

035м-19-1 

1 Редагування перекладу текстів у науково-

технічній галузі 
Перекладу 

2 Практика наукового і технічного перекладу з 1-

ої іноземної мови (англійської) 
Перекладу 

3 Практика наукового і технічного перекладу з 2-

ої іноземної мови (німецької) 
Перекладу 

4 Практика усного та писемного мовлення 

(англійська мова) 
Перекладу 

5 Практика усного та писемного мовлення 

(німецька мова) 
Перекладу 

6 Проблеми міжкультурної комунікації та 

перекладу 
Перекладу 

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

(1 курс, звичайний термін)  

141-19-1, 141-19-3, 141-19-7 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

Іноземних мов 

2 Вища математика Вища математики 

3 Загальна фізика Фізики 

4 Обчислювальна техніка та програмування Програмного забезпечення 

комп'ютерних систем 

5 Інженерна та комп'ютерна графіка Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

141-19-1 

1 Українська мова як іноземна  

(для студентів-іноземців) 
Філології та мовної комунікації 

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

(1 курс, скорочений термін)  

141-19ск-1, 141-19ск-2, 141-19ск-3, 141-19ск-4 

1 Вища математика Вища математики 

2 Загальна фізика Фізики 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

3 Обчислювальна техніка та програмування Програмного забезпечення 

комп'ютерних систем 

4 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

5 Електричні машини Електротехніки 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

(2 курс, звичайний термін) 

141-18-1, 141-18-3, 141-18-5 

1 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

2 Електричні машини Електротехніки 

3 Основи електроприводу Електропривода 

4 Основи виробництва, розподілу та споживання 

електроенергії 

Електроенергетики 

 

5 
Технічна механіка 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

(2 курс, скорочений термін) 

141-18ск-1, 141-18ск-2, 141-18ск-3 

1 Основи виробництва, розподілу та споживання 

електроенергії 
Електроенергетики 

2 Основи електроприводу Електропривода 

141-18ск-1 

1 Електрична частина станцій та підстанцій Електроенергетики 

2 Електричні системи та мережі Електропривода 

3 Вимірювання неелектричних величин Електроенергетики 

4 Інтегровані програмні засоби у КТК Електроенергетики 

5 Перехідні процеси в системах 

електропостачання 
Електроенергетики 

141-18ск-2 

1 Перехідні процеси в системах 

електропостачання 
Електроенергетики 

2 Основи теплотехніки та енергетичні установки Гірничої механіки 

3 Вторинні та енергетичні ресурси довкілля Електроенергетики 

4 Математичне моделювання та прикладні 

програми в розрахунках систем з 

відновлюваними джерелами енергії 

Електротехніки 

5 Системи перетворення в нетрадиційній 

енергетиці 
Електротехніки 

6 Вимірювання, контроль та діагностика в 

системах з відновлюваними джерелами енергії 
Електроенергетики 

141-18ск-3 

1 Силові перетворювачі автоматизованих 

електроприводів 
Електропривода 

2 Мікропроцесорні пристрої Електропривода 

3 Електроніка та мікросхемотехніка Електропривода 

4 Теорія автоматичного керування Електропривода 
 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(3 курс, звичайний термін) 

141-17-1, 141-17-2 

1 Електрична частина станцій та підстанцій Електроенергетики 

2 Електричні системи та мережі Електропривода 
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3 Перехідні процеси в системах 

електропостачання 
Електроенергетики 

4 Вимірювання неелектричних величин Електроенергетики 

5 Сталий розвиток енергетики Електроенергетики 

6 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 

141-17-1 

1 Інтегровані програмні засоби у КТК Електроенергетики 

141-17-2 

1 Технічна термодинаміка та тепломасообмін  Електроенергетики 

141-17-3 

1 Основи теплотехніки та енергетичні установки  Гірничої механіки 

2 Вимірювання, контроль та діагностика в 

системах з відновлюваними джерелами енергії 
Електроенергетики 

3 Системи перетворення в нетрадиційній 

енергетиці 
Електротехніки 

4 Вторинні та енергетичні ресурси довкілля Електроенергетики 

5 Математичне моделювання та прикладні 

програми в розрахунках систем з 

відновлюваними джерелами енергії 

Електротехніки 

6 Перехідні процеси в системах 

електропостачання 
Електроенергетики 

7 Сталий розвиток енергетики Електроенергетики 

8 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 

141-17-4, 141-17-7 

1 Електроніка та мікросхемотехніка Електропривода 

2 Теорія електроприводу Електропривода 

3 Теорія автоматичного керування Електропривода 

4 Силові перетворювачі автоматизованих 

електроприводів 
Електропривода 

5 Мікропроцесорні пристрої Електропривода 

6 Комп'ютерні технології в задачах 

електромеханіки 
Електропривода 

7 Сталий розвиток енергетики Електроенергетики 

141-17-7 

1 Комп'ютерні мережі та Internet Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

(3 курс, скорочений термін) 

141-17ск-1 

1 Електротехнологічні установки Електроенергетики 

2 Децентралізовані системи енергопостачання Електроенергетики 

3 Електропостачання Електроенергетики 

4 Інформаційні системи обліку енергії Електротехніки 

141-17ск-2 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 Електротехнічні комплекси та системи Електротехніки 

3 Експлуатація енергоустановок з 

відновлювальними джерелами енергії 
Електроенергетики 
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4 Технології та системи зберігання енергії Електроенергетики 

5 
Економіка та організація виробництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

141-17ск-3 

1 Системи керування електроприводами Електропривода 

2 Монтаж і налагодження електромеханічних 

пристроїв 
Електропривода 

3 Енергозбереження засобами електропривода Електропривода 

4 Комп'ютерне проектування Електропривода 
 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(4 курс, звичайний термін) 

141-16-1, 141-16-2 

1 
Екологія за професійним спрямуванням 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Економіка та організація виробництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 Енергоефективність будівель Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Електротехнологічні установки Електроенергетики 

5 Інформаційні системи обліку енергії Електротехніки 

141-16-2 

1 Основи енергетичного менеджменту Електроенергетики 

141-16-1 

1 Електропостачання Електроенергетики 

141-16-3 

1 
Екологія за професійним спрямуванням 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Економіка та організація виробництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 Технології та системи зберігання енергії Електроенергетики 

4 Експлуатація енергоустановок з 

відновлювальними джерелами енергії 
Електроенергетики 

5 Електротехнічні комплекси та системи Електротехніки 

141-16-4, 141-16-5 

1 
Екологія за професійним спрямуванням 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Економіка та організація виробництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 Системи керування електроприводами Електропривода 

4 Монтаж і налагодження електромеханічних 

пристроїв 
Електропривода 

5 Енергозбереження засобами електропривода Електропривода 

6 Комп'ютерне проектування Електропривода 
 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістри) 

141м-19-1, 141м-19-2, 141м-19-3, 141м-19-4 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 

Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

141м-19-1 
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1 Електромагнітна сумісність систем 

електропостачання 
Електроенергетики 

2 Електропостачання міст та мегаполісів Електроенергетики 

141м-19-2 

1 Енергозбереження в будівлях та 

загальногалузевих технологіях  
Електроенергетики 

2 Енергоефективні системи електропостачання 

населених пунктів 
Електроенергетики 

141м-19-3 

1 Проектування та конструювання систем 

альтернативної енергетики 
Електроенергетики 

2 Основи наукових досліджень та перспективні 

тенденції розвитку відновлюваних джерел 

енергії 

Електроенергетики 

3 Основи енергоефективності, надійності та 

безпеки систем альтернативної енергетики 
Електроенергетики 

4 Автоматизація та керування об'єктом в системах 

з розподіленою генерацією 
Електроенергетики 

5 Комплексне використання відновлювальних 

джерел енергії 
Електроенергетики 

6 Економіка нетрадиційної та відновлюваної 

енергетики 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

141м-19-4 

1 Автоматизація загальнопромислових установок 

і технологічних комплексів 
Електропривода 

2 Вентильний електропривод 

загальнопромислових механізмів 
Електропривода 

3 Схемотехнічне проектування в електромеханіці Електропривода 

4 Моделювання електромеханічних систем Електропривода 

5 Мікропроцесорні системи керування та захисту Електротехніки 

 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

(1 курс, звичайний термін) 

152-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

Іноземних мов 

2 Вища математика Вища математики 

3 Загальна фізика Фізики 

4 Хімія Хімії 

5 Програмне забезпечення інформаційно-

вимірювальних технологій 
Автоматизації та приладобудування 

 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

(2 курс, звичайний термін) 

152-18-1 

1 Метрологія  та вимірювання Автоматизації та приладобудування 

2 Електроніка та мікросхемотехніка Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

4 Віртуальні вимірювальні пристрої Автоматизації та приладобудування 

5 Моделювання вимірювальних пристроїв на 

ЕОМ 
Автоматизації та приладобудування 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

(3 курс, звичайний термін) 

152-17-1 

1 Метрологія  та вимірювання Автоматизації та приладобудування 

2 Теорія електричних сигналів та кіл Електротехніки 

3 Мікропроцесорна техніка Автоматизації та приладобудування 

4 Віртуальні вимірювальні прилади Автоматизації та приладобудування 

5 
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в 

електроніці 
Електротехніки 

6 Моделювання на ЕОМ Автоматизації та приладобудування 

7 Методи повірок та повірочні схеми Автоматизації та приладобудування 

8 Комп'ютерні мережі та Internet Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

(4 курс, звичайний термін) 

152-16-1 

1 Вимірювальні перетворювачі Автоматизації та приладобудування 

2 Вимірювальні локальні мережі Автоматизації та приладобудування 

3 Основи стандартизації та сертифікації Електротехніки 

4 Сучасні державні та світові еталони Електротехніки 

 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістри) 

152м-19-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 

Охорони праці та цивільної безпеки 

 

3 Методологія наукових досліджень  Автоматизації та приладобудування 

4 Теорія експерементальних досліджень Автоматизації та приладобудування 

5 Метрологія динамічних вимірювань  Автоматизації та приладобудування 

6 Інформаційно-вимірювальні системи Автоматизації та приладобудування 

 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(1 курс, звичайний термін) 

151-19-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Українська мова як іноземна  

(для студентів-іноземців) 
Філології та мовної комунікації 

3 Вища математика Вищої математики 

4 Комп'ютерні технології та програмування Автоматизації та приладобудування 

5 Обробка текстової та мультимедійної інформації Автоматизації та приладобудування 

 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(1 курс, скорочений термін) 

151-19ск-1 

1 Вища математика Вищої математики 

2 Комп'ютерні технології та програмування Автоматизації та приладобудування 

3 Обробка текстової та мультимедійної інформації Автоматизації та приладобудування 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

4 Електроніка та мікросхемотехніка Безпеки інформації та телекомунікацій 

 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(2 курс, звичайний термін) 

151-18-1 

1 Електроніка та мікросхемотехніка Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Електротехніка і електромеханіка Електротехніки 

3 Метрологія  та вимірювання Автоматизації та приладобудування 

4 
Ідентифікація та моделювання технологічних 

об'єктів автоматизації 
Автоматизації та приладобудування 

 

 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(2 курс, скорочений термін) 

151-18ск-1 

1 Теорія ймовірностей та математична статистика Системного аналізу та управління 

2 Теорія автоматичного керування Автоматизації та приладобудування 

3 Основи збирання, обробки і передачі інформації Автоматизації та приладобудування 

4 Основи комп'ютерно-інтегрованого керування Автоматизації та приладобудування 

5 
Теорія керування та ідентифікація в 

комп'ютерних системах 
Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(3 курс, звичайний термін) 

151-17-1 

1 Технічні засоби автоматизації та прилади Автоматизації та приладобудування 

2 Мікропроцесорна техніка Автоматизації та приладобудування 

3 Теорія автоматичного керування Автоматизації та приладобудування 

4 Основи збирання, обробки і передачі інформації Автоматизації та приладобудування 

5 Основи комп'ютерно-інтегрованого керування Автоматизації та приладобудування 

6 Програмування промислових інтерфейсів  Автоматизації та приладобудування 

7 Риторика Філософії і педагогіки 

8 
Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 

 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(3 курс, скорочений термін) 

151-17ск-1 

1 Технічні засоби автоматизації та прилади Автоматизації та приладобудування 

2 Проектування систем автоматизації Автоматизації та приладобудування 

3 
Комп'ютеризовані системи керування та 

автоматика 
Автоматизації та приладобудування 

4 
Автоматизація технологічних процесів 

виробництв 
Автоматизації та приладобудування 

5 Інтернет технології Автоматизації та приладобудування 

6 
Теорія керування та ідентифікація в 

комп'ютерних системах 
Інформаційних систем та технологій 

7 
Електроустаткування та електропостачання 

технологічних комплексів 
Електроенергетики 

 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(4 курс, звичайний термін) 

151-16-1, 151-16-2 

1 Проектування систем автоматизації Автоматизації та приладобудування 

2 
Автоматизація технологічних процесів 

виробництв 
Автоматизації та приладобудування 

3 
Електроустаткування та електропостачання 

технологічних комплексів 
Електроенергетики 

 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(магістри) 

151м-19-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Методологія наукових досліджень  Автоматизації та приладобудування 

4 
Автоматизація технологічних процесів 

виробництв 
Автоматизації та приладобудування 

5 
Дослідження, ідентифікація, моделювання і 

розрахунок систем автоматизації 
Автоматизації та приладобудування 

6 
Проектування автоматизованих систем 

керування технологічними комплексами 
Автоматизації та приладобудування 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2019/2020 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  

 

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність  274  Автомобільний транспорт (1 курс, звичайний термін) 

274-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Вищої математики 

3 Хімія Хімії 

4 Фізика Фізики 

5 Нарисна геометрія, інженерна та прикладна 

комп'ютерна графіка 
 

6 
Основи механіки твердого тіла 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

 

Спеціальність  274  Автомобільний транспорт (1 курс, скорочений термін) 

274-19ск-1 

1 Хімія Хімії 

2 Вища математика Вищої математики 

3 Фізика Фізики 

4 
Нарисна геометрія, інженерна та прикладна 

комп'ютерна графіка 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

 

5 
Автомобілі 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (1 курс, звичайний термін) 

133-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Вищої математики 

3 Фізика Фізики 

4 
Інженерна графіка 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Основи комп'ютерного інжинірингу 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування  (1 курс, скорочений термін) 

133-19ск-1 

1 Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

2 Вища математика Вищої математики 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

3 Фізика Фізики 

4 
Опір матеріалів 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

5 Гідравліка та гідропривід Гірничої механіки 

6 
Основи комп'ютерного інжинірингу 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

7 
Методи моделювання при проектуванні машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, звичайний термін) 

184-19-1 ММФ 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Фізика1 Фізики 

4 Основи гірничого виробництва Гірничої інженерії та освіти 

5 Геологія 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

6 Математика 2 Вищої математики 

 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, скорочений термін) 

184-19ск -1 ММФ 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 Фізика1 Фізики 

3 Математика 2 Вищої математики 

4 Геотехнологія Відкритих гірничих робіт 

5 Матеріалознавство Гірничої інженерії та освіти 

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (1 курс, звичайний термін) 

131-19-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Вищої математики 

3 Фізика Фізики 

4 
Інженерна графіка Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Інформаційні системи і технології в інженерії 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 
Термічна обробка машинобудівних матеріалів 

 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (1 курс, скорочений термін) 

131-19ск-1 

1 
Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

2 Вища математика Вищої математики 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

3 Опір матеріалів 
Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

4 Фізика Фізики 

5 Машинобудівне комп'ютерне креслення 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 Термічна обробка машинобудівних матеріалів 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

7 
Гібридне моделювання в CAD-системах 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (1 курс, звичайний термін) 

132-19-3 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Вищої математики 

3 Фізика Фізики 

4 Інженерна графіка 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 Інформаційні системи і технології в інженерії 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 Термічна обробка машинобудівних матеріалів 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (1 курс, скорочений термін) 

132-19ск-2 

1 Вища математика Вищої математики 

2 Фізика Фізики 

3 Опір матеріалів 
Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

4 
Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 Термічна обробка машинобудівних матеріалів 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

6 Машинобудівне комп'ютерне креслення 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

7 Технічна біоніка 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

Спеціальність 275  Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 (1 курс, звичайний термін) 

275-19-1 ММФ 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова як іноземна  

(для студентів-іноземців) 
Філології та мовної комунікації 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

3 Вища математика Вищої математики 

4 
Інженерна та комп'ютерна графіка 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 Транспортні засоби Управління на транспорті 

6 
Технічна механіка 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 (1 курс, скорочений термін) 

275-19ск-1 ММФ 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Інженерна та комп'ютерна графіка 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

3 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Вищої математики 

4 Основи економіки транспорту 
Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

 

Спеціальність  274  Автомобільний транспорт (2 курс, звичайний термін) 

274-18-1 

1 Конструкційні та експлуатаційні матеріали в 

автомобільній галузі 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

2 

Основи проектування механізмів 

технологічного обладнання автомобільного 

транспорту 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

3 Термодинаміка автомобільних двигунів 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 Автомобілі 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

 

Спеціальність  274  Автомобільний транспорт (2 курс, скорочений термін) 

274-18ск-1 

1 Безпека дорожнього руху та екологія на 

автотранспорті 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

2 Гідро- і пневмопривіди автомобілів та 

автодорожніх транспортних засобів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

3 Конструкційні та експлуатаційні матеріали в 

автомобільній галузі 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 Електронне та електричне обладнання 

автомобілів і його технічна експлуатація 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

5 Основи проектування механізмів 

технологічного обладнання автомобільного 

транспорту 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 
Експлуатація та обслуговування машин 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (2 курс, звичайний термін) 

133-18-1 

1 
Опір матеріалів 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

2 Гідравліка та гідропривід Гірничої механіки 

3 Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 
Деталі машин 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 Технологічні умови використання виробів 

гірничого машинобудування 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

6 Методи моделювання при проектуванні 

гірничих машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (2 курс, скорочений термін) 

133-18ск-1 

1 
Гірничі машини та комплекси 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

2 
Основи проектування машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

3 
Курсовий проект з основ проектування машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4 Проектування стаціонарних установок 

гірничих підприємств 
Гірничої механіки 

5 
Підйомно-транспортні машини 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

6 
Засади монтажу гірничих машин і обладнання 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, звичайний термін) 

184-18-1 ММФ 

1 Геотехнологія Відкритих гірничих робіт 

2 Основи електропостачання гірничих 

підприємств 
Електротехніки 

3 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 Матеріалознавство Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, скорочений термін) 

184-18ск-1 ММФ 

1 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

2 Теплообмін та теплоенергетичні установки  Гірничої механіки 

3 Гідравліка та гідропривод гірничих машин Гірничої механіки 

4 Водовідливні та вентиляторні установки Гірничої механіки 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

5 Гідротранспорт на гірничих підприємствах Гірничої механіки 

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (2 курс, звичайний термін) 

131-18-1 

1 
Опір матеріалів 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

2 Гідравліка та гідропривід Гірничої механіки 

3 Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 
Деталі машин 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Металооброблювальні верстати з ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (2 курс, скорочений термін) 

131-18ск-1 

1 
Деталі машин 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

2 
Технологія машинобудування 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 
Металооброблювальні верстати з ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 
Програмування багатовісних верстатів з ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 Керуючі САМ- програми для фрезерування на 

верстатах з ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (2 курс, звичайний термін) 

132-18-3 

1 
Опір матеріалів 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

2 Гідравліка та гідропривід Гірничої механіки 

3 Взаємозамінність, стандартизація і технічні 

вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 
Деталі машин 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Основи динаміки машин 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (2 курс, скорочений термін) 

132-18ск-1 

1 
Деталі машин 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

2 
Надійність промислового обладнання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Механіка композитних матеріалів Будівельної, теоретичної та прикладної 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

механіки 

4 Ремонт і обслуговування електроприводу та 

електронних приладів промислового 

обладнання 

Електропривода 

5 Передремонтна діагностика та дефектація 

обладнання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

6 
Монтаж і наладка промислового обладнання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 (2 курс, звичайний термін) 

275-18-1 ММФ 

1 Основи теорії транспортних процесів і систем Управління на транспорті 

2 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Вищої математики 

3 Дослідження операцій Системного аналізу та управління 

4 
Основи економіки транспорту 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

5 Транспортні системи промислових 

підприємств (ТСПП) 
Управління на транспорті 

 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 (2 курс, скорочений термін) 

275-18ск-1 

1 Основи теорії транспортних процесів і систем Управління на транспорті 

2 Дослідження операцій Системного аналізу та управління 

3 Пасажирські перевезення Управління на транспорті 

4 Міжнародні транспортні коридори Управління на транспорті 

5 Планування діяльності транспортного 

комплексу 
Управління на транспорті 

 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (3 курс, звичайний термін) 

274-17-1, 274-17-2 

1 Гідро- і пневмопривіди автомобілів та 

автодорожніх транспортних засобів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

274-17-1 

1 Безпека дорожнього руху та екологія на 

автотранспорті 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

2 Електронне та електричне обладнання 

автомобілів і його технічна експлуатація 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

3 
Експлуатація та обслуговування машин 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 Методи та засоби дизайнерських рішень. 

Частина 1: графіка 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

274-17-2 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

1 Фізика Фізики 

2 Хімія Хімії 

3 Вища математика Вищої математики 

 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (3 курс, скорочений термін) 

274-17ск-1 

1 
Технічна експлуатація автомобілів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

2 Математичне моделювання технологічних 

процесів підприємств автомобільного 

транспорту 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

3 
Технологічні процеси на СТО 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 Основи технології виробництва та ремонту 

автомобілів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

5 Технологічні процеси на автомобільному 

транспорті 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (3 курс, звичайний термін) 

133-17-1 

1 
Гірничі машини та комплекси 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

2 
Основи проектування машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

3 
Курсовий проект з основ проектування машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4 Проектування стаціонарних установок 

гірничих підприємств 
Гірничої механіки 

5 
Підйомно-транспортні машини 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (3 курс, скорочений термін) 

133-17ск-1 

1 
Експлуатація  та обслуговування машин  

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

2 Забезпечення якості конструкторської 

документації  

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

3 
Надійність гірничих машин і комплексів 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4 
Міжнародні стандарти в машинобудуванні 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

5 
Промислові роботи 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

 

Спеціальність 184 Гірництво (3 курс, скорочений термін) 

184-17ск-1 ММФ 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

1 
Економіка гірництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 Охорона праці в гірництві Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Гідротранспорт на гірничих підприємствах Гірничої механіки 

4 Електрообладнання гірничих машин і 

установок 
Електропривода 

5 
Надійність гірничого обладнання 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

6 Діагностика гірничого обладнання Гірничої механіки 

7 Безпека експлуатації гірничого обладання Охорони праці та цивільної безпеки 

 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 (3 курс, звичайний термін) 

275-17-1 

1 Основи маркетингу Управління на транспорті 

2 Основи менеджменту Менеджменту 

3 Пасажирські перевезення Управління на транспорті 

4 Міжнародні транспортні коридори Управління на транспорті 

5 Планування діяльності транспортного 

комплексу 
Управління на транспорті 

6 Автомобільні шляхи Управління на транспорті 

 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  

(3 курс, скорочений термін) 

275-17ск-1 

1 Автоматизовані системи управління на 

транспорті 
Управління на транспорті 

2 Основи маркетингу Управління на транспорті 

3 Склади і термінали Управління на транспорті 

4 Планування діяльності транспортного 

комплексу 
Управління на транспорті 

5 Міжнародні перевезення Управління на транспорті 

6 Аналіз господарської діяльності логістичних 

операторів 
Управління на транспорті 

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (3 курс, звичайний термін) 

131-17-1 

1 
Технологія машинобудування 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

2 
Програмування багатовісних верстатів з ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Керуючі САМ- програми для фрезерування на 

верстатах з ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 Електротехніка Електротехніки 

5 Методи та засоби дизайнерських рішень. Конструювання, технічної естетики і 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

Частина 1: графіка дизайну 

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (3 курс, скорочений термін) 

131-17ск-1 

1 
Економіка підприємства 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 Основи проектування техпроцесів з 

використанням СКБД 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Комп'ютерна підготовка технологічної 

документації 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 Гідравліка та гідропневмопривід верстатів з 

ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 (4 курс, звичайний термін) 

275-16-1 

1 Автоматизовані системи управління на 

транспорті 
Управління на транспорті 

2 Склади і термінали Управління на транспорті 

3 Аналіз господарської діяльності логістичних 

операторів 
Управління на транспорті 

4 Міжнародні перевезення Управління на транспорті 

5 
Транспортна екологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 184 Гірництво (4 курс, звичайний термін) 

184-16-1 ММФ,  184-16-2 ММФ 

1 Охорона праці в гірництві Охорони праці та цивільної безпеки 

2 
Економіка гірництва 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

184-16-1 ММФ 

1 
Надійність гірничого обладнання 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

2 Безпека експлуатації гірничого обладання Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Діагностика гірничого обладнання Гірничої механіки 

4 Гідротранспорт на гірничих підприємствах Гірничої механіки 

184-16-2 ММФ 

1 Основи технологічного інжинірингу у 

збагаченні корисних копалин 

Технологічного інжинірингу переробки 

матеріалів 

2 Кондиціювання продуктів за вологістю та 

водозабезпечення технологій збагачення 

корисних копалин 

Технологічного інжинірингу переробки 

матеріалів 

3 Технологія переробки та збагачення корисних 

копалин 

Технологічного інжинірингу переробки 

матеріалів 

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (4 курс, звичайний термін) 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

131-16-1 

1 
Економіка підприємства 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 Комп'ютерна підготовка технологічної 

документації 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Основи проектування техпроцесів з 

використанням СКБД 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 Гідравліка та гідропневмопривід верстатів з 

ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

 

 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (4 курс) 

274-16-1, 274-16-2 

1 
Технічна експлуатація автомобілів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

2 
Технологічні процеси на СТО 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

3 Основи технології виробництва та ремонту 

автомобілів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 Математичне моделювання технологічних 

процесів підприємств автомобільного 

транспорту 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

5 
Економіка підприємства 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

6 Технологічні процеси на автомобільному 

транспорті 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (4 курс) 

133-16-1 

1 
Економіка підприємства 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 
Надійність гірничих машин і комплексів 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

3 Забезпечення якості конструкторської 

документації  

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4 
Експлуатація  та обслуговування машин  

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (магістри) 

133м-19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Введення до професійної діяльності фахівця 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

3 
Концептуальний аналіз технічних об'єктів 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4 
Системи автоматизованого проектування 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

5 Проектування машин для переробки і 

збагачення корисних копалин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

 

Спеціальність 184 Гірництво (магістри) 

184м-19-1 ММФ, 184м-19-2 ММФ 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 Проектування в гірництві Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

184м-19-1 ММФ 

1 Проектування енергомеханічних комплексів 

гірничих підприємств 
Гірничої механіки 

2 Електропостачання гірничих підприємств Електроенергетики 

3 Динаміка стаціонарних установок шахт Гірничої механіки 

184м-19-2 ММФ 

1 Синтез технологій збагачення корисних 

копалин 

Технологічного інжинірингу переробки 

матеріалів 

2 Перспективні технології збагачення корисних 

копалин 

Технологічного інжинірингу переробки 

матеріалів 

3 
Гідрометалургія 

Технологічного інжинірингу переробки 

матеріалів 

 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (магістри) 

131м-19-1, 131м-19н-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Професійні функції і задачі магістра 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Конструювання засобів технологічного 

оснащення 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 Імітаційно-статистичне моделювання 

контрольно-вимірювальних систем 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

131м-19-1 

1 
Комунікативний дизайн 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

131м-19н-1 

1 Аналіз шляхів інтенсифікації процесів Технологій машинобудування та 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

механічної обробки матеріалознавства 

 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (магістри) 

275м-19-1 ММФ 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 

Охорони праці та цивільної безпеки 

 

3 Ефективність транспортних процесів Управління на транспорті 

4 Автострахування Управління на транспорті 

5 Дослідження ринку транспортних послуг Управління на транспорті 

6 Безпека руху і автотранспортна експертиза Управління на транспорті 

7 Транспортне проектування та моделювання Управління на транспорті 

 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (магістри) 

132м-19-2 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Методи подібності та розмірності у механіці 

Будівельної, теоретичної та прикладної 

механіки 

3 
Основи створення фірмового стилю 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 
Організація і технологія випробувань 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

5 Проектування взаємодії та рендерінг 

виробничого обладнання 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 
Продакт-дизайн 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

7 
Хмарні технології в промисловому дизайні 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2019/2020 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  

 

ІНСТИТУТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 015 Професійна освіта (Гірництво) (1 курс, звичайний термін) 

015-19-1 ІП 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Риторика Філософії і педагогіки 

4 Фізика1 Фізики 

5 Основи гірничого виробництва Гірничої інженерії та освіти 

6 Математика 2 Вищої математики 

 

Спеціальність 015 Професійна освіта (Гірництво) (1 курс, скорочений термін) 

015-19ск-1 ІП 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 Риторика Філософії і педагогіки 

3 Фізика1 Фізики 

4 
Методика професійного навчання 

Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

5 Основи гірничого виробництва Гірничої інженерії та освіти 

6 Математика 2 Вищої математики 

 

Спеціальність 091 Біологія (1 курс, звичайний термін) 

091-19-1 ІП 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Фізика Фізики 

4 
Загальна біологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 
Ботаніка 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

6 
Біометрія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, звичайний термін) 

184-19-2 ІП, 184-19-3 ІП, 184-19-6 ІП, 184-19-7 ІП 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Фізика1 Фізики 

4 
Основи гірничого виробництва 

Гірничої інженерії та освіти 

 

5 Геологія Геології та розвідки родовищ 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

корисних копалин 

6 Математика 2 Вищої математики 

 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, скорочений термін) 

184-19ск-1 ІП, 184-19ск-2 ІП, 184-19ск-3 ІП, 184-19ск-4 ІП, 184-19ск-6 ІП 

1 Матеріалознавство Гірничої інженерії та освіти 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Фізика1 Фізики 

4 Геотехнологія Відкритих гірничих робіт 

5 Математика 2 Вищої математики 

 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (1 курс, звичайний термін) 

263-19-1  

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Фізика1 Фізики 

4 Основи охорони праці Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Медицина надзвичайних ситуацій Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Психофізіологічні основи безпеки праці Охорони праці та цивільної безпеки 

 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (1 курс, скорочений термін) 

263-19ск-1  

1 Основи охорони праці Охорони праці та цивільної безпеки 

2 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

3 Медицина надзвичайних ситуацій Охорони праці та цивільної безпеки 

4 Системи контролю та спостереження за 

надзвичайними ситуаціями 
Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Державне соціальне страхування Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Засоби протиаварійного захисту Охорони праці та цивільної безпеки 

 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (2 курс, звичайний термін) 

263-18-1  

1 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

2 Геотехнологія Відкритих гірничих робіт 

3 Транспортні системи та технології Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Техноекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Контроль умов праці Охорони праці та цивільної безпеки 

 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (3 курс, звичайний термін) 

263-17-1 

1 Системи очищення повітря від шкідливих речовин Охорони праці та цивільної безпеки 

2 Теорія горіння та вибуху Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Організація наглядової діяльності в галузі охорони 

праці 
Охорони праці та цивільної безпеки 

4 Система протиаварійного захисту Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Аерологія гірничих і промислових підприємств Охорони праці та цивільної безпеки 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність  263 Цивільна безпека (магістри) 

263м-19-1 ІП 

1 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

2 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Методика проведення та презентація результатів 

наукових досліджень 
Охорони праці та цивільної безпеки 

4 Міжнародне співробітництво в галузі цивільної 

безпеки 
Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Проектування систем захисту від надзвичайних 

ситуацій 
Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Проектування засобів колективного та 

індивідуального захисту працюючих 
Охорони праці та цивільної безпеки 

 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, звичайний термін) 

184-18-1 ГФ, 184-18-2 ГФ, 184-18-3 ГФ, 184-18-6 ГФ, 184-18-7 ГФ 

1 
Матеріалознавство 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

2 Геотехнологія Відкритих гірничих робіт 

3 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

4 Основи електропостачання гірничих підприємств Електротехніки 

 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, скорочений термін) 

184-18ск-2 ГФ, 184-18ск-3 ГФ, 184-18ск-4 ГФ, 184-18ск-6 ГФ  

1 
Деталі машин і механізмів 

Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

184-18ск-6 ГФ 

1 Гірничо-комп'ютерна графіка Охорони праці та цивільної безпеки 

2 Транспортні системи гірничих підприємств Транспортних систем і технологій 

3 Гігієна праці та виробнича санітарія Охорони праці та цивільної безпеки 

184-18ск-3 ГФ 

1 Бізнес інжиніринг Гірничої інженерії та освіти 

2 Механіка гірських порід Гірничої інженерії та освіти 

3 Процеси гірничих робіт Гірничої інженерії та освіти 

 184-18ск-4 ГФ 

1 Механіка гірських порід Гірничої інженерії та освіти 

2 Процеси гірничих робіт Гірничої інженерії та освіти 

3 Інформаційні технології при відкритих гірничих 

роботах 
Відкритих гірничих робіт 

4 Транспортні системи гірничих підприємств Транспортних систем і технологій 

184-18ск-2 ГФ 

1 Механіка гірських порід Гірничої інженерії та освіти 

2 Процеси гірничих робіт Гірничої інженерії та освіти 

3 Теорія геодинамічних явищ Гірничої інженерії та освіти 

4 Транспортні системи гірничих підприємств Транспортних систем і технологій 

 

Спеціальність 184 Гірництво (3 курс, скорочений термін) 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

184-17ск-2 ГФ, 184-17ск-3 ГФ, 184-17ск-4 ГФ, 184-17ск-5 ГФ, 184-17ск-6 ГФ 

1 Охорона праці в гірництві Охорони праці та цивільної безпеки 

2 

Економіка гірництва 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

3 Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва Гірничої механіки 

184-17ск-2 ГФ 

1 Технологія підземної розробки родовищ корисних 

копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

2 Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 

3 Технологія підземної розробки рудних родовищ Гірничої інженерії та освіти 

4 Організація та планування підземних гірничих робіт Гірничої інженерії та освіти 

184-17ск-3 ГФ 

4 Технологія підземної розробки родовищ корисних 

копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

5 Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 

6 Технологічний інжиніринг Гірничої інженерії та освіти 

184-17ск-4 ГФ 

1 Технологія підземної розробки родовищ корисних 

копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

2 Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 

3 Комп'ютерні технології в гірництві Відкритих гірничих робіт 

4 Організація та планування відкритих гірничих робіт Відкритих гірничих робіт 

184-17ск-5 ГФ 

1 Технологія підземної розробки родовищ корисних 

копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

2 Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 

3 Основи діагностики транспортних систем Транспортних систем і технологій 

4 Експлуатація транспортних комплексів гірничих 

підприємств 
Транспортних систем і технологій 

184-17ск-6 ГФ 

1 Технологія підземної розробки родовищ корисних 

копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

2 Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 

3 Електробезпека Охорони праці та цивільної безпеки 

 

Спеціальність 184 Гірництво (4 курс, звичайний термін) 

184-16-7 ГФ, 184-16-6 ГФ, 184-16-4 ГФ, 184-16-2 ГФ, 184-16-5 ГФ, 184-16-3 ГФ, 184-16-9 ГФ 

1 Охорона праці в гірництві Охорони праці та цивільної безпеки 

2 

Економіка гірництва 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

3 Технологія підземної розробки родовищ корисних 

копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

4 Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

184-16-7 ГФ 

1 Організація та планування відкритих гірничих робіт Відкритих гірничих робіт 

2 Інформаційні технології при відкритих гірничих 

роботах 
Відкритих гірничих робіт 

184-16-6 ГФ 

1 Електробезпека Охорони праці та цивільної безпеки 

2 
Енергоефективність будівель 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

184-16-4 ГФ 

1 Організація та планування підземних гірничих робіт Гірничої інженерії та освіти 

2 Технологія підземної розробки рудних родовищ Гірничої інженерії та освіти 

184-16-2 ГФ 

1 Моделювання об'єктів гірничого виробництва Гірничої інженерії та освіти 

2 
Енергоефективність будівель 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

184-16-5 ГФ 

1 Технологічний інжиніринг Гірничої інженерії та освіти 

2 
Енергоефективність будівель 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

184-16-3 ГФ 

1 Професійна англійська мова гірничого інженера Гірничої інженерії та освіти 

184-16-9 ГФ 

1 Основи діагностики транспортних систем Транспортних систем і технологій 

2 Експлуатація транспортних комплексів гірничих 

підприємств 
Транспортних систем і технологій 

 

Спеціальність 184 Гірництво (магістри) 

184м-19-2 ІП, 184м-19-4 ІП,  

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Проектування в гірництві 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

5 Особливості  підземної розробки рудних родовищ Гірничої інженерії та освіти 

6 Проектування рудних шахт Гірничої інженерії та освіти 

7 Проектування вугільних шахт Гірничої інженерії та освіти 

184м-19-1 ІП 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Проектування в гірництві 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

5 Проектування транспортних систем і комплексів Транспортних систем і технологій 

6 Організація та планування гірничотранспортних 

систем 
Транспортних систем і технологій 

7 Інноваційний розвиток гірничотранспортних систем Транспортних систем і технологій 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

184м-19-6 ІП, 184м-19-7 ІП 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Проектування в гірництві 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

5 Основи гірничорятувальної справи Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Основи гірничорятувальної справи Охорони праці та цивільної безпеки 

7 Проектування засобів колективного та 

індивідуального захисту працюючих 
Охорони праці та цивільної безпеки 

184м-19-8 ІП  

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Проектування в гірництві 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

5 Українська мова як іноземна (спецкурс)  

(для студентів-іноземців) 
Філології та мовної комунікації 

6 Проектування гірничого виробництва Відкритих гірничих робіт 

7 Добування і переробка будівельних гірських порід Відкритих гірничих робіт 

8 Надрокористування при відкритих гірничих роботах Відкритих гірничих робіт 

184м-19н-1 ІП  

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Проектування в гірництві 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

5 Проектування вугільних шахт Гірничої інженерії та освіти 

6 Проектування рудних шахт Гірничої інженерії та освіти 

7 Особливості  підземної розробки рудних родовищ Гірничої інженерії та освіти 

184м-19н-2 ІП 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Проектування в гірництві 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

5 Проектування гірничого виробництва Відкритих гірничих робіт 

6 Добування і переробка будівельних гірських порід Відкритих гірничих робіт 

7 Надрокористування при відкритих гірничих роботах Відкритих гірничих робіт 

 

Спеціальність 101 Екологія (1 курс, звичайний термін)  

101-19-1 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 

Іноземних мов 

2 Українська мова  Філології та мовної комунікації 

 

3 Фізика Фізики 

4 Біологія Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Біометрія Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 101 Екологія (1 курс, скорочений термін) 

101-19cк-1 

1 
Біологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Біометрія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 
Радіоекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 
Техноекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 101 Екологія (2 курс, звичайний термін) 

101-18-1 

1 
Техноекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Радіоекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 
Організація управління в екологічній діяльності 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 101 Екологія (2 курс, скорочений термін) 

101-18ск-1 

1 
Оцінка впливу на довкілля 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Технології утилізації відходів та рециклінг 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 
Технології захисту грунтів і надр 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 101 Екологія (3 курс, звичайний термін) 

101-17-1 

1 
Оцінка впливу на довкілля 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Технології утилізації відходів та рециклінг 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 
Технології захисту грунтів і надр 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 101 Екологія (3 курс, скорочений термін) 

101-17ск-1 

1 Нормування антропогенного навантаження на Екології та технологій захисту 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

природне середовище навколишнього середовища 

2 
Біотехнології в екології 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 
Технології захисту атмосферного повітря 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 
Міське комунальне господарство 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 101 Екологія (4 курс, звичайний термін) 

101-16-1 

1 Нормування антропогенного навантаження на 

природне середовище 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Технології захисту атмосферного повітря 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 
Біотехнології в екології 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 
Міське комунальне господарство 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 101 Екологія (магістри) 

101м-19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Екологічна та техногенна безпека 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Системний аналіз якості навколишнього 

середовища 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

6 
Біомайнінг 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

7 
Ландшафтний дизайн промислових територій 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (1 курс, звичайний термін) 

183-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Фізика1 Фізики 

4 
Біологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 
Біометрія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

6 

Прикладна комп'ютерна графіка 

Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

 

 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (1 курс, скорочений термін) 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

183-19ск-1 

1 
Біологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Біометрія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 
Техноекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Транспортні системи та технології Нафтогазової інженерії та буріння 

5 
Радіоекологія 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

6 Прикладна комп'ютерна графіка 

 

 

Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (2 курс, звичайний термін) 

183-18-1 

1 Техноекологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 Транспортні системи та технології Нафтогазової інженерії та буріння 

3 Організація управління в екологічній діяльності 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Радіоекологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (2 курс, скорочений термін) 

183-18ск-1 

1 Прикладна комп'ютерна графіка 
Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

2 Техноекологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Оцінка впливу на довкілля 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Технології захисту грунтів і надр 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Технології утилізації відходів та рециклінг 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

6 
Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 

 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (3 курс, звичайний термін) 

183-17-1 

1 Технології захисту грунтів і надр 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 Оцінка впливу на довкілля 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Технології утилізації відходів та рециклінг 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 
Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 

 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (3 курс, скорочений термін) 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

183-17ск-1 

1 Технології захисту атмосферного повітря 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Нормування антропогенного навантаження на 

природне середовище 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Міське комунальне господарство 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Охорона праці в галузі Охорони праці та цивільної безпеки 

 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (магістри) 

183м-19н-1 ІП, 183м-19-1 ІП 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інтелектуальна власність Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 
Ландшафтний дизайн промислових територій 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

183м-19-1 ІП 

1 
Технології переробки промислових відходів 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

183м-19н-1 ІП 

1 
Біомайнінг 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 Екологозберігаючі технології ліквідації гірничих 

підприємств 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2019/2020 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (1 курс, звичайний термін) 

123-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

3 Українська мова як іноземна  

(для студентів-іноземців) 
Філології та мовної комунікації 

4 Вища математика Вищої математики 

5 
Теорія електричних та магнітних кіл 

Електротехніки 

 

6 Програмування Безпеки інформації та телекомунікацій 

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (1 курс, скорочений термін) 

123-19ск-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

3 Вища математика Вищої математики 

4 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

5 Програмування Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Архітектура комп'ютерів Інформаційних систем та технологій 

7 Комп'ютерне моделювання процесів і систем Автоматизації та приладобудування 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (1 курс, звичайний термін) 

122-19-1, 122-19-2, 122-19-3,122-19-4 

1 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

2 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Вища математика Вищої математики 

4 
Алгоритмізація та програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Архітектура комп'ютерів Автоматизації та приладобудування 

6 Алгоритми та структури даних Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (1 курс, скорочений термін)  

122-19ск-1, 122-19ск-2  

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

3 
Організація баз даних та знань 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Комп'ютерні мережі Інформаційних систем та технологій 

5 Проектування та тестування інформаційних 

систем 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 
Програмування на Java 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 125 Кібербезпека  (1 курс, звичайний термін)  

125-19-1, 125-19-2 

1 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

2 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Вища математика Вищої математики 

4 Фізика Фізики 

5 Програмування і алгоритмічні мови Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 
Архітектура комп'ютерів 

Автоматизації та приладобудування 

 

 

Спеціальність 125 Кібербезпека  (1 курс, скорочений термін)  

125-19ск-1 

1 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

2 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Вища математика Вищої математики 

4 Фізика Фізики 

5 Програмування і алгоритмічні мови Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Архітектура комп'ютерів Автоматизації та приладобудування 

7 Спеціальні розділи з математики Безпеки інформації та телекомунікацій 

8 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 124 Системний аналіз (1 курс, звичайний термін) 

124-19-1, 124-19-2 

1 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

2 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Алгебра та геометрія Системного аналізу та управління 

4 Математичний аналіз Системного аналізу та управління 

5 Програмування та алгоритмічні мови Системного аналізу та управління 

6 Архітектура комп'ютерів Автоматизації та приладобудування 

7 Алгоритми та структури даних Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 124 Системний аналіз (1 курс, скорочений термін) 

124-19ск-1 

1 Алгебра та геометрія Системного аналізу та управління 

2 Математичний аналіз Системного аналізу та управління 

3 Функціональний аналіз Системного аналізу та управління 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

4 Випадкові процеси Системного аналізу та управління 

5 Методи обчислень Системного аналізу та управління 

6 Алгоритми та структури даних Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (1 курс, звичайний термін) 

126-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Вищої математики 

3 
Алгоритмізація та програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Архітектура комп'ютерів Автоматизації та приладобудування 

5 Алгоритми та структури даних Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 172 Телекомунікації (1 курс, звичайний термін) 

172-19-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Вищої математики 

3 Фізика Фізики 

4 Програмування і алгоритмічні мови Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Теорія електричних кіл та сигналів Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Оптика та електродинаміка Фізики 

 

Спеціальність 172 Телекомунікації (1 курс, скорочений термін) 

172-19ск-1 

1 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Оптика та електродинаміка Фізики 

3 Вища математика Вищої математики 

4 Програмування і алгоритмічні мови Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Теорія електричних кіл та сигналів Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 
Комп'ютерні мережі 

Інформаційних систем та технологій,  

Автоматизації та приладобудування 

7 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (1 курс, звичайний термін) 

121-19-1, 121-19-2 

1 Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

2 Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Вища математика Вищої математики 

4 
Алгоритмізація та програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Архітектура комп'ютерів Автоматизації та приладобудування 

6 Алгоритми та структури даних Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (1 курс, скорочений термін) 

121-19ск-1 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

1 Вища математика Вищої математики 

2 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

3 
Алгоритмізація та програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Архітектура комп'ютерів Автоматизації та приладобудування 

5 Алгоритми та структури даних Інформаційних систем та технологій 

6 
Проектування програмного забезпечення 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (2 курс, звичайний термін) 

123-18-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

3 Комп'ютерні мережі Інформаційних систем та технологій 

4 Архітектура комп'ютерів Інформаційних систем та технологій 

5 Комп'ютерна електроніка Інформаційних систем та технологій 

6 Комп'ютерне моделювання процесів і систем Автоматизації та приладобудування 

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (2 курс, скорочений термін) 

123-18ск-1 

1 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

2 Комп'ютерні мережі Інформаційних систем та технологій 

3 Комп'ютерні системи Інформаційних систем та технологій 

4 Основи збирання, обробки і передачі 

інформації 
Автоматизації та приладобудування 

5 Комп'ютерне моделювання процесів і систем Автоматизації та приладобудування 

6 Основи комп'ютерно-інтегрованого 

керування 
Автоматизації та приладобудування 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (2 курс, звичайний термін) 

122-18-1 ФІТ, 122-18-2 ФІТ, 122-18-3 ФІТ 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

3 
Організація баз даних та знань 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Комп'ютерні мережі Інформаційних систем та технологій 

5 Проектування та тестування інформаційних 

систем 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 
Програмування на Java 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (2 курс, скорочений термін) 

122-18ск-1 ФІТ, 122-18ск-2 ФІТ 

1 Проектування та тестування інформаційних 

систем 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
WEB-технології та WEB-дизайн 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

3 
Інтелектуальний аналіз даних 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Адміністрування та моніторинг 

комп'ютерних мережевих систем 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 
Розробка і створення ігрових застосунків 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Технології, архітектура і застосунки для 

великих даних (Big Data) 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 125 Кібербезпека (2 курс, звичайний термін) 

125-18-1, 125-18-2, 125-18-3 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

3 Спеціальні розділи з математики Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Мережеві технології і протоколи Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 125 Кібербезпека (2 курс, скорочений термін) 

125-18ск-1 

1 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

2 Мережеві технології і протоколи Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Прикладна криптологія Вищої математики 

4 Організаційне забезпечення  захисту 

інформації та спеціального діловодства 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Системи технічного захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Аналіз безпеки програмного забезпечення Безпеки інформації та телекомунікацій 

7 Кібероперації Безпеки інформації та телекомунікацій 

 

Спеціальність 124 Системний аналіз (2 курс, звичайний термін) 

124-18-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Функціональний аналіз Системного аналізу та управління 

3 Випадкові процеси Системного аналізу та управління 

4 Методи обчислень Системного аналізу та управління 

5 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 124 Системний аналіз (2 курс, скорочений термін) 

124-18ск-1 

1 Методи оптимізації та дослідження операцій Системного аналізу та управління 

2 Основи системного аналізу Системного аналізу та управління 

3 Системний аналіз в управлінні Системного аналізу та управління 

4 Системи та методи прогнозування Системного аналізу та управління 

5 Моделювання економічних, екологічних та 

соціальних процесів 
Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (2 курс, звичайний термін) 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

126-18-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

3 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 

4 Комп'ютерні мережі Інформаційних систем та технологій 

5 Комп'ютерна математика Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (2 курс, звичайний термін) 

172-18-1 

1 Основи схемотехніки Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Сигнали та процеси в радіотехніці та зв'язку Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Комп'ютерні мережі Інформаційних систем та технологій 

4 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (2 курс, скорочений термін) 

172-18ск-1 

1 Теорія електричних кіл та сигналів Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Телекомунікаційні системи передачі Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 

4 Сигнали та процеси в радіотехніці та зв'язку Безпеки інформації та телекомунікацій 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (2 курс, звичайний термін) 

121-18-1, 121-18-2 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

3 
Проектування програмного забезпечення 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 
Організація баз даних та знань 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Комп'ютерні мережі Інформаційних систем та технологій 

6 
Програмування на Java 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (2 курс, скорочений термін) 

121-18ск-1 

1 
Розробка Web-застосунків 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
Мережеве програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 
Інтелектуальний аналіз даних 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Тестування та верифікація програмного 

забезпечення 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 
Скриптові мови програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Системне програмування Програмного забезпечення комп'ютерних 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

систем 

 

Спеціальність 125 Кібербезпека  (3 курс, звичайний термін)  

125-17-1 

1 Прикладна криптологія Вищої математики 

2 Іноземна мова (для професійних цілей) Іноземних мов 

3 Організаційне забезпечення  захисту 

інформації та спеціального діловодства 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Системи технічного захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Аналіз безпеки програмного забезпечення Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Кібероперації Безпеки інформації та телекомунікацій 

7 Методи та засоби дизайнерських рішень. 

Частина 1: графіка 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

8 Риторика Філософії і педагогіки 

 

Спеціальність 124 Системний аналіз (3 курс, звичайний термін) 

124-17-1, 124-17-2 

1 Методи оптимізації та дослідження операцій Системного аналізу та управління 

2 Основи системного аналізу Системного аналізу та управління 

3 Системний аналіз в управлінні Системного аналізу та управління 

4 Системи та методи прогнозування Системного аналізу та управління 

5 Моделювання економічних, екологічних та 

соціальних процесів 
Системного аналізу та управління 

6 Комп'ютерні мережі та Internet Системного аналізу та управління 

7 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 

8 Методи та засоби дизайнерських рішень. 

Частина 1: графіка 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

 

Спеціальність 124 Системний аналіз (3 курс, скорочений термін) 

124-17ск-1 

1 Математична економіка Системного аналізу та управління 

2 
Економіка і управління підприємством 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

3 Аналіз програмного забезпечення Системного аналізу та управління 

4 Еволюційні технології прийняття рішень в 

умовах невизначеності 
Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (3 курс, звичайний термін) 

123-17-1 

1 Комп'ютерна схемотехніка Інформаційних систем та технологій 

2 Основи збирання, обробки і передачі 

інформації 
Автоматизації та приладобудування 

3 Комп'ютерне моделювання процесів і систем Автоматизації та приладобудування 

4 Теорія керування та ідентифікація в 

комп'ютерних системах 
Інформаційних систем та технологій 

5 Програмування промислових інтерфейсів  Автоматизації та приладобудування 

6 Риторика Філософії і педагогіки 

7 Комп'ютерні мережі та Internet Системного аналізу та управління 

 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (3 курс, скорочений термін) 

123-17ск-1 

1 
Проектування комп'ютерних систем та мереж 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 Комп'ютеризовані системи керування та 

автоматика 
Автоматизації та приладобудування 

3 
Організація баз даних 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 
Локальні мережі 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (3 курс, звичайний термін) 

121-17-1 

1 
Розробка Web-застосунків 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
Інтелектуальний аналіз даних 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Тестування та верифікація програмного 

забезпечення 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 
Скриптові мови програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 
Інфраструктура інноваційної діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

7 Етика ділового спілкування Філософії і педагогіки 

8 Діагностика дорогоцінного каміння Загальної та структурної геології 

9 Методи та засоби дизайнерських рішень. 

Частина 1: графіка 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (3 курс, скорочений термін) 

121-17ск-1 

1 
Крос-платформне програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
Програмування Інтернет 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 
WEB-технології та WEB-дизайн 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 
Мережні Java-технології 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Проектування та обслуговування локальних 

обчислювальних мереж 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Англійська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (3 курс, звичайний термін) 

122-17-1 ФІТ, 122-17-2 ФІТ, 122-17-3 ФІТ 

1 
WEB-технології та WEB-дизайн 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
Інтелектуальний аналіз даних 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

3 Адміністрування та моніторинг 

комп'ютерних мережевих систем 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 
Інфраструктура інноваційної діяльності 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

6 Технології, архітектура і застосунки для 

великих даних (Big Data) 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Риторика Філософії і педагогіки 

8 Етика ділового спілкування Філософії і педагогіки 

9 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 

10 Комп'ютерні мережі та Internet Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (3 курс, скорочений термін) 

122-17ск-1 ФІТ, 122-17ск-2 ФІТ 

1 
Крос-платформне програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
Управління IT-проектами 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 
Чисельні методи в інформатиці 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 
Мережні Java-технології 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Проектування та обслуговування локальних 

обчислювальних мереж 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Англійська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (3 курс, звичайний термін) 

126-17-1 

1 WEB-технології та WEB-дизайн Інформаційних систем та технологій 

2 Проектування інформаційних систем Інформаційних систем та технологій 

3 Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Інтелектуальний аналіз даних Інформаційних систем та технологій 

5 Інформаційні системи електронного бізнесу Інформаційних систем та технологій 

6 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 

7 Етика ділового спілкування Філософії і педагогіки 

8 Комп'ютерні мережі та Internet Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (3 курс, звичайний термін) 

172-17-1 

1 Телекомунікаційні системи передачі Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Основи поштового зв'язку Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Кінцеві пристрої абонентського доступу Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Методи та засоби дизайнерських рішень. 

Частина 1: графіка 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 Іноземна мова (англійська) для професійного 

спілкування 
Іноземних мов 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

6 Риторика Філософії і педагогіки 

 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (3 курс, скорочений термін) 

172-17ск-1 

1 Основи поштового зв'язку Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Основи теорії управління та адаптації в 

телекомунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Стандартизація і сертифікація 

телекомунікаційних систем 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Кінцеві пристрої абонентського доступу Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Теорія телетрафіка в телекомунікаціях Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 
Економіка і управління підприємством 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

7 Апаратно-програмне забезпечення систем 

зв'язку 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (4 курс, звичайний термін) 

121-16-1 

1 
Крос-платформне програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
Програмування Інтернет 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 
Мережні Java-технології 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Проектування та обслуговування локальних 

обчислювальних мереж 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (4 курс, звичайний термін) 

122-16-1 ФІТ, 122-16-2 ФІТ, 122-16-3 ФІТ 

1 
Крос-платформне програмування 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
Управління IT-проектами 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 
Мережні Java-технології 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Проектування та обслуговування локальних 

обчислювальних мереж 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (4 курс, звичайний термін) 

123-16-1 

1 Технології проектування комп'ютерних 

систем 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Мережеві програмні засоби керування Інформаційних систем та технологій 

4 Комп'ютерне моделювання процесів і систем Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 124 Системний аналіз (4 курс, звичайний термін) 

124-16-1, 124-16-2 

1 Математична економіка Системного аналізу та управління 

2 Економіка і управління підприємством Прикладної економіки, підприємництва 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

та публічного управління 

3 Еволюційні технології прийняття рішень в 

умовах невизначеності 
Системного аналізу та управління 

4 Аналіз програмного забезпечення Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 125 Кібербезпека  (4 курс, звичайний термін)  

125-16-1, 125-16-2, 125-16-3 

1 
Економіка і управління підприємством 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

1 Комплексні системи захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Кіберзахист Безпеки інформації та телекомунікацій 

 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (4 курс, звичайний термін) 

172-16-1 

1 
Економіка і управління підприємством 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

2 Основи теорії управління та адаптації в 

телекомунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Стандартизація і сертифікація 

телекомунікаційних систем 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Теорія телетрафіка в телекомунікаціях Безпеки інформації та телекомунікацій 

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (магістри) 

123м-19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Методологія наукових досліджень  Автоматизації та приладобудування 

4 Дослідження та проектування комп'ютерних 

систем та мереж 
Інформаційних систем та технологій 

5 Глобальні компютерні мережі Інформаційних систем та технологій 

6 Обробка  графічної інформації Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (магістри) 

122м-19-1, 122м-19-2 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 
Проблемно-орієнтовані програмні системи 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Автоматизовані системи комп`ютеризованої 

обробки графічної інформації 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 
Сучасні пошукові системи 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Інтелектуальні агенти та мультиагентні 

системи 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

Спеціальність 125 Кібербезпека (магістри)  

125м-19-1, 125м-19-2 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 
Управління інноваційними проектами 

Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 Аудит інформаційної безпеки Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Захист інформації в розподілених системах Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Інтелектуальні системи кіберзахисту Безпеки інформації та телекомунікацій 

 

Спеціальність 124 Системний аналіз (магістри) 

124м-19-1  

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Основи логістики Системного аналізу та управління 

4 Інтелектуальний аналіз даних Системного аналізу та управління 

5 Спеціальні розділи математики Системного аналізу та управління 

6 Самонавчання складних систем Системного аналізу та управління 

 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (магістри) 

126м-19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Програмування в системах обробки 

просторових даних 
Інформаційних систем та технологій 

3 Просторовий аналіз і моделювання в 

геоінформаційних системах 
Інформаційних систем та технологій 

4 Транспортно-навігаційні ГІС Інформаційних систем та технологій 

 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістри) 

172м-19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Сучасні технології бездротового та 

мобільного зв'язку 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Системи керування телекомунікаційних 

систем та мереж 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Сучасні методи обробки інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Теорія адаптивної фільтрації Безпеки інформації та телекомунікацій 

 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (магістри) 

121м-19-1 

1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Інформаційні технології в управлінні Програмного забезпечення комп'ютерних 



№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Кафедра, що іі викладає 

проектами систем 

4 
Системи управління знаннями 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 
Розробка Agile програмного забезпечення 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Інтелектуальні агенти та мультиагентні 

системи 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

 

 

 
 


