


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 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 її викладає 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (1 курс, нормативний термін) 

131-22-1 

1 Вища математика Прикладної математики 

2 Фізика Фізики 

3 Інженерна графіка 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 
Інформаційні системи і технології в 

інженерії 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Термічна обробка машинобудівних 

матеріалів 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (1 курс, скорочений термін) 

131-22ск-1 

1 Вища математика Прикладної математики 

2 Фізика Фізики 

3 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 Опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

5 Різальний інструмент 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (1 курс, нормативний термін) 

132-22-1, 132-22-2, 132-22-3, 132-22-4, 132-22-5 

1 Вища математика Прикладної математики 

2 Фізика Фізики 

3 Інженерна графіка 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 Кристалографія і фізика твердого тіла 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 Фізико-хімічні методи аналізу матеріалів Хімії 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (1 курс, скорочений термін) 

132-22ск-1 

1 Фізика Фізики 

2 Вища математика Прикладної математики 

3 Опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

4 Кристалографія і фізика твердого тіла 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 

Передремонтна діагностика стану 

матеріалів деталей механічного 

обладнання та їх дефектація 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

6 Експлуатаційна документація Технологій машинобудування та 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

матеріалознавства 

7 Неметалеві та функціональні матеріали 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

132-22ск-2 

1 Вища математика Прикладної математики 

2 Фізика Фізики 

3 Опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

4 Кристалографія і фізика твердого тіла 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 Пропедевтика 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 Сучасні методи дизайну 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

7 Технічна біоніка 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

8 Інноваційні медичні матеріали Механічної та біомедичної інженерії 

132-22ск-3 

1 Вища математика Прикладної математики 

2 Фізика Фізики 

3 Опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

4 Кристалографія і фізика твердого тіла 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 Наноматеріали в біотехнічних системах Механічної та біомедичної інженерії 

6 Покриття та їх властивості Механічної та біомедичної інженерії 

7 Інноваційні медичні матеріали Механічної та біомедичної інженерії 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (1 курс, нормативний термін) 

133-22-1, 133-22-2 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Прикладної 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) 

133-22ск-1 

1 Вища математика Прикладної математики 

2 Фізика Фізики 

3 Опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

4 Гідравліка та гідропривід 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

5 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

6 Основи комп'ютерного інжинірингу 
Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

7 
Методи моделювання при проектуванні 

машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (1 курс, нормативний термін) 

274-22-1, 274-22-2 

1 Автомобілі 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

2 Основи механіки твердого тіла 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

3 
Конструкційні та експлуатаційні матеріали 

в автомобільній галузі 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 САПР машин і транспортних засобів 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (1 курс, скорочений термін) 

274-22ск-1  

1 
Гідро- і пневмопривіди автомобілів та 

автодорожніх транспортних засобів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

2 Автомобілі 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

3 
Основи теплотехніки та термодинаміка 

автомобільних двигунів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 
Електронне та електричне обладнання 

автомобілів і його технічна експлуатація 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

5 
Технологічні процеси на автомобільному 

транспорті 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

6 

Технологічне обладнання для 

обслуговування та ремонту автомобілів та 

основи його розрахунків 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

7 
Конструкційні та експлуатаційні матеріали 

в автомобільній галузі 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

8 Основи механіки твердого тіла 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)   

(1 курс, нормативний термін) 

275-22-1, 275-22-2 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Прикладної математики 

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

дизайну 

4 Транспортні засоби Управління на транспорті 

5 Сервіс на транспорті Управління на транспорті 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)   

(1 курс, скорочений термін) 

275-22ск-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

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

дизайну 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

3 
Основи теорії транспортних процесів і 

систем 
Управління на транспорті 

4 Дослідження операцій Системного аналізу та управління 

5 Технічна біоніка 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 Митно-тарифне регулювання Управління на транспорті 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (2 курс, нормативний термін)  

131-21-1 

1 Опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

2 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 Конструкторська документація 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 Різальний інструмент 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

6 Технологія машинобудування 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (2 курс, скорочений термін)  

131-21ск-1 

1 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

2 Технологія машинобудування 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 
Керуючі САМ- програми для 

фрезерування на верстатах з ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 
Гібридне моделювання в CAD-системах 

(твердотільне) 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 
Основи проектування техпроцесів з 

використанням СКБД 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (2 курс, нормативний термін) 

132-21-1 

1 Опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

2 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 
Кваліметрія та контроль якості матеріалів і 

виробів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Теорія тепло- та масопереносу в 

матеріалах 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 

Передремонтна діагностика стану 

матеріалів деталей механічного 

обладнання та їх дефектація 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

7 Експлуатаційна документація 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

132-21-2 

1 Опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

2 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 
Теорія тепло- та масопереносу в 

матеріалах 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Кваліметрія та контроль якості матеріалів і 

виробів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 Ергономіка та технічна естетика 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

7 Сучасні методи дизайну 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

132-21-3 

1 Опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

2 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 
Теорія тепло- та масопереносу в 

матеріалах 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Кваліметрія та контроль якості матеріалів і 

виробів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 Медичне матеріалознавство Механічної та біомедичної інженерії 

7 Наноматеріали в біотехнічних системах Механічної та біомедичної інженерії 

8 Механічні випробування матеріалів Механічної та біомедичної інженерії 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (2 курс, скорочений термін) 

132-21ск-1 

1 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

2 
Кваліметрія та контроль якості матеріалів і 

виробів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

3 Композиційні матеріали Механічної та біомедичної інженерії 

4 
Механічні властивості та конструкційна 

міцність матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

5 
Теорія тепло- та масопереносу в 

матеріалах 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 
Гібридне моделювання в CAD-системах 

(твердотільне) 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

7 
Система планово-попереджувальних 

ремонтів 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

132-21ск-2 

1 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

2 Композиційні матеріали Механічної та біомедичної інженерії 

3 Механічні властивості та конструкційна Механічної та біомедичної інженерії 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

міцність матеріалів 

4 
Теорія тепло- та масопереносу в 

матеріалах 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Кваліметрія та контроль якості матеріалів і 

виробів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 Ергономіка та технічна естетика 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

7 UX дизайн і сучасні Web-технології 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

132-21ск-3 

1 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

2 Композиційні матеріали Механічної та біомедичної інженерії 

3 
Механічні властивості та конструкційна 

міцність матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

4 
Теорія тепло- та масопереносу в 

матеріалах 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Кваліметрія та контроль якості матеріалів і 

виробів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 Медичне матеріалознавство Механічної та біомедичної інженерії 

7 Біологічно сумісні матеріали та імпланти 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

8 Основи фізики біологічних об'єктів Механічної та біомедичної інженерії 

9 
Прикладні обчислювальні програми і 

комплекси в матеріалознавстві 
Механічної та біомедичної інженерії 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (2 курс, нормативний термін) 

133-21-1 

1 Опір матеріалів Механічної та біомедичної інженерії 

2 Гідравліка та гідропривід 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

 

3 
Взаємозамінність, стандартизація і 

технічні вимірювання 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Технологічні умови використання виробів 

машинобудування 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

6 
Методи моделювання при проектуванні 

машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (2 курс, скорочений термін) 

133-21ск-1 

1 Деталі машин 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

2 CALS технології в машинобудуванні 
Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

3 Виробничі машини та комплекси 
Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4 
Комп'ютерний інжиніринг підйомно-

транспортних машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

5 Засади монтажу машин і устаткування 
Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (2 курс, нормативний термін) 

274-21-1  

1 
Електронне та електричне обладнання 

автомобілів і його технічна експлуатація 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

2 
Гідро- і пневмопривіди автомобілів та 

автодорожніх транспортних засобів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

3 

Технологічне обладнання для 

обслуговування та ремонту автомобілів та 

основи його розрахунків 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 Автомобільні двигуни 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

5 
Технологічні процеси на автомобільному 

транспорті 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

6 
Теорія експлуатаційних властивостей та 

розрахунків автомобілів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (2 курс, скорочений термін) 

274-21ск-1  

1 Технічна експлуатація автомобілів 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

2 
Теорія експлуатаційних властивостей та 

розрахунків автомобілів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

3 
Діагностика дорожніх транспортних 

засобів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 
Основи технології виробництва та 

ремонту автомобілів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

5 Системи керування автомобілем 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

6 Автотроніка 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

7 Механіка автомобіля Механічної та біомедичної інженерії 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  

(2 курс, нормативний термін) 

275-21-1  

1 
Основи теорії транспортних процесів і 

систем 
Управління на транспорті 

2 Дослідження операцій Системного аналізу та управління 

3 Економічні аспекти логістики Управління на транспорті 

4 Митно-тарифне регулювання Управління на транспорті 

5 Міжнародні транспортні коридори Управління на транспорті 

6 
Транспортні системи промислових 

підприємств (ТСПП) 
Управління на транспорті 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  

(2 курс, скорочений термін) 

275-21ск-1  

1 Пасажирські перевезення Управління на транспорті 

2 Міжнародні транспортні коридори Управління на транспорті 

3 Сучасні логістичні концепції Управління на транспорті 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

4 Автотроніка 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

5 Системи керування автомобілем 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (3 курс, нормативний термін) 

131-20-1  

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Технологія машинобудування 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

3 Технологічна  оснастка 
Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

4 
Керуючі САМ- програми для 

фрезерування на верстатах з ЧПК 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 
Основи проектування техпроцесів з 

використанням СКБД 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (3 курс, нормативний термін) 

132-20-2  

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Фізичні властивості та методи 

дослідження матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

3 
Кваліметрія та контроль якості матеріалів і 

виробів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 Енергоефективні технології та матеріали 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 UX дизайн і сучасні Web-технології 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

132-20-4 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Фізичні властивості та методи 

дослідження матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

3 3D моделювання та візуалізація Механічної та біомедичної інженерії 

4 Основи фізики біологічних об'єктів Механічної та біомедичної інженерії 

5 
Прикладні обчислювальні програми і 

комплекси в матеріалознавстві 
Механічної та біомедичної інженерії 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (3 курс, нормативний термін) 

133-20-1  

1 Основи проектування машин 
Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

2 Виробничі машини та комплекси 
Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

3 Засади монтажу машин і устаткування 
Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4 
Комп'ютерний інжиніринг підйомно-

транспортних машин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (3 курс, нормативний термін) 

274-20-1  



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Діагностика дорожніх транспортних 

засобів 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

3 
Технологічні процеси на автомобільному 

транспорті 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

4 Технічна експлуатація автомобілів 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

5 
Документообіг на автотранспортному 

підприємстві 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

6 Системи керування автомобілем 
Автомобілів та автомобільного 

господарства 

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  

(3 курс, нормативний термін) 

275-20-1, 275-20-2  

1 Основи маркетингу Управління на транспорті 

2 Пасажирські перевезення Управління на транспорті 

3 Сучасні логістичні концепції Управління на транспорті 

Спеціальність 131 Прикладна механіка (магістри) 

131м-22н-1  

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Концепт-презентація і копірайтинг 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

3 Хмарні технології в промисловому дизайні 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 
САІ-система в технології 

машинобудування 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

5 

Моделювання нелінійної динаміки 

технологічних процесів механічної 

обробки 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

Спеціальність 132 Матеріалознавство (магістри) 

132м-22-1, 132м-22-2 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Проектування взаємодії та рендерінг 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

3 Концепт-презентація і копірайтинг 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 Прикладне матеріалознавство 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 Хмарні технології в промисловому дизайні 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

6 
Синергетика та математичне моделювання 

структури матеріалів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

7 
Сучасні технології отримання і 

оброблення матеріалів 

Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

8 
Аналіз і розрахунок надійності на етапі 

проектування 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (магістри) 

133м-21-1  

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 

Інжиніринг гірничих машин та комплексів 

для підводного видобутку корисних 

копалин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

3 

Інжиніринг гірничих машин та комплексів 

для переробки і збагачення корисних 

копалин 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4 
Навички Soft Skills в інженерній 

діяльності 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

5 
Аналіз і розрахунок надійності на етапі 

проектування 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

6 Аналіз та синтез виробничих систем 
Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

7 Хмарні технології в промисловому дизайні 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

133м-22-2 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Розробка VR-застосунків (застосунків 

віртуальної реальності)  

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

3 
Розробка AR-застосунків (застосунків 

доповненої реальності) 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

4 
Навички Soft Skills в інженерній 

діяльності 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

5 
Аналіз і розрахунок надійності на етапі 

проектування 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

6 Аналіз та синтез виробничих систем 
Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

7 Хмарні технології в промисловому дизайні 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

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

275м-22-1, 275м-22-2 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Методологія прийняття управлінських 

рішень 
Управління на транспорті 

3 Ефективність транспортних процесів Управління на транспорті 

4 Іміджмейкінг Нафтогазової інженерії та буріння 

5 Автострахування Управління на транспорті 

6 Дослідження ринку транспортних послуг Управління на транспорті 

7 Безпека руху і автотранспортна експертиза Управління на транспорті 

8 
Транспортне проектування та 

моделювання 
Управління на транспорті 

9 Транспортне планування міста Управління на транспорті 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

 

№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

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

032-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Всесвітня історія Історії та політичної теорії 

3 Історична географія Історії та політичної теорії 

4 Історія первісного суспільства Історії та політичної теорії 

5 Історія України Історії та політичної теорії 

6 Етнологія Історії та політичної теорії 

Спеціальність 033 Філософія (1 курс, нормативний термін) 

033-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Прикладні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

3 Логіка Філософії і педагогіки 

4 Політологія Історії та політичної теорії 

5 Культурологія Філософії і педагогіки 

6 Історія європейської філософії Філософії і педагогіки 

Спеціальність 034 Культурологія (1 курс, нормативний термін) 

034-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Прикладні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

3 Історія мистецтв Філософії і педагогіки 

4 Історія європейської культури Філософії і педагогіки 

5 Культура Стародавнього Сходу Філософії і педагогіки 

6 Музеєзнавство Філософії і педагогіки 

Спеціальність 035 Філологія (1 курс, нормативний термін) 

035-22-1 ІГСН 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Прикладні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

3 Історія зарубіжної літератури Філології та мовної комунікації 

4 Українська діалектологія Філології та мовної комунікації 

5 Історія української літератури Філології та мовної комунікації 

6 Сучасна українська літературна мова Філології та мовної комунікації 

7 Орфографічний практикум Філології та мовної комунікації 

Спеціальність 052 Політологія (1 курс, нормативний термін) 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

052-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології 

Інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

3 Політичні системи Історії та політичної теорії 

4 Історія політичної думки Історії та політичної теорії 

5 Економічна теорія Туризму та економіки підприємства 

6 Психологія Філософії і педагогіки 

Спеціальність 081 Право (1 курс, нормативний термін) 

081-22-1, 081-22-2 

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 032 Історія та археологія (2 курс, нормативний термін) 

032-21-1 

1 Психологія Філософії і педагогіки 

2 Риторика Філософії і педагогіки 

3 Джерелознавство Історії та політичної теорії 

4 Історіографія та історіософія Історії та політичної теорії 

5 Новітня історія Європи та Америки Історії та політичної теорії 

6 Історія Азії та Африки Історії та політичної теорії 

7 Економічна теорія 
Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

Спеціальність 033 Філософія (2 курс, нормативний термін) 

033-21-1 

1 Психологія Філософії і педагогіки 

2 Методологія гуманітарних наук Філософії і педагогіки 

3 Історія європейської філософії Філософії і педагогіки 

4 Філософська антропологія Філософії і педагогіки 

5 Онтологія та метафізика Філософії і педагогіки 

Спеціальність 034 Культурологія (2 курс, нормативний термін) 

034-21-1 

1 Психологія Філософії і педагогіки 

2 Методологія гуманітарних наук Філософії і педагогіки 

3 Історія європейської культури Філософії і педагогіки 

4 Загальна теорія мистецтв Філософії і педагогіки 

5 Філософська антропологія Філософії і педагогіки 

Спеціальність 035 Філологія (2 курс, нормативний термін) 

035-21-1 ІГСН 

1 Психологія Філософії і педагогіки 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

2 Історія зарубіжної літератури Філології та мовної комунікації 

3 
Методика навчання української мови в 

закладах середньої освіти 
Філології та мовної комунікації 

4 Історія української літератури Філології та мовної комунікації 

5 Сучасна українська літературна мова Філології та мовної комунікації 

6 Польська мова Філології та мовної комунікації 

7 Чеська мова Філології та мовної комунікації 

Спеціальність 052 Політологія (2 курс, нормативний термін) 

052-21-1  

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

3 Державне управління 
Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 Світова політика та економіка 
Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

5 Політичні інститути Історії та політичної теорії 

6 Риторика Філософії і педагогіки 

Спеціальність 081 Право (2 курс, нормативний термін) 

081-21-1, 081-21-2 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Екологічне право 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

3 Цивільне право (загальна частина) 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

4 Кримінальне право (загальна частина) Публічного права 

5 Право соціального забезпечення 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

6 
Етико-правові засади юридичної 

діяльності 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

7 Муніципальне право Публічного права 

8 Сімейне право 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

9 
Правові основи реєстрації актів 

цивільного стану 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

10 Спадкове право 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

Спеціальність 032 Історія та археологія (3 курс, нормативний термін) 

032-20-1 

1 Спеціальні історичні дисципліни Історії та політичної теорії 

2 Політична історія СРСР Історії та політичної теорії 

3 Публічна історія Історії та політичної теорії 

Спеціальність 033 Філософія (3 курс, нормативний термін) 

033-20-1 

1 Історія європейської філософії Філософії і педагогіки 

2 Соціальна філософія Філософії і педагогіки 

3 Соціокультурна ідентичність Філософії і педагогіки 

4 Основи теорії гендеру Філософії і педагогіки 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

5 Медіа культура Філософії і педагогіки 

6 Постмодерна політична філософія Філософії і педагогіки 

Спеціальність 034 Культурологія (3 курс, нормативний термін) 

034-20-1 

1 Загальна теорія мистецтв Філософії і педагогіки 

2 
Етнологія та культурний ландшафт 

Придніпров’я 
Філософії і педагогіки 

3 Сучасні прес-референції Філософії і педагогіки 

4 Соціокультурна ідентичність Філософії і педагогіки 

5 Основи теорії гендеру Філософії і педагогіки 

6 Медіа культура Філософії і педагогіки 

Спеціальність 035 Філологія (3 курс, нормативний термін) 

035-20-1 ІГСН 

1 Педагогіка Філософії і педагогіки 

2 Історія української літератури Філології та мовної комунікації 

3 Сучасна українська літературна мова Філології та мовної комунікації 

4 
Методика навчання української літератури 

в закладах середньої освіти 
Філології та мовної комунікації 

5 Лінгвістична прагматика Філології та мовної комунікації 

6 Медіалінгвістика та копірайтинг Філології та мовної комунікації 

7 
Практика усного і писемного мовлення 

польської мови 
Філології та мовної комунікації 

8 
Практика усного і писемного мовлення 

чеської мови 
Філології та мовної комунікації 

9 Українська готична проза Філології та мовної комунікації 

10 Лінгвістичні основи документознавства Філології та мовної комунікації 

11 
Лінгвопоетичний дискурс в слов'янському 

контексті 
Філології та мовної комунікації 

Спеціальність 052 Політологія (3 курс, нормативний термін) 

052-20-1 

1 Друга іноземна мова Іноземних мов 

2 Політична футурологія Історії та політичної теорії 

3 Політична психологія Філософії і педагогіки 

4 Політичні системи античності Історії та політичної теорії 

Спеціальність 081 Право (3 курс, нормативний термін) 

081-20-1, 081-20-2 

1 Риторика Філософії і педагогіки 

2 Кримінальне право (особлива частина) Публічного права 

3 
Адміністративне право та 

адміністративний процес 
Публічного права 

4 Фінансове право 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

5 Цивільне право (особлива частина) 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

6 Цивільний процес 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

7 Міжнародне приватне право 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

8 
Захист публічних інтересів особи в 

судовому порядку 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (магістри) 

011м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Проектування і управління освітнім 

процесом 
Філософії і педагогіки 

3 
Історія європейської та вітчизняної 

педагогіки 
Філософії і педагогіки 

4 
Державне управління системою освіти: 

європейський та вітчизняний досвід 
Філософії і педагогіки 

5 Педагогічна майстерність Філософії і педагогіки 

Спеціальність 035 Філологія (магістри) 

035м-22-1  ІГСН 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Український науковий дискурс Філології та мовної комунікації 

3 Теорія та історія ліро-епічних жанрів Філології та мовної комунікації 

4 Від міфу до фентазі Філології та мовної комунікації 

5 Література української діаспори Філології та мовної комунікації 

6 Мова і міжкультурна комунікація Філології та мовної комунікації 

7 Мовні аспекти публічної комунікації Філології та мовної комунікації 

8 
Сучасний український мовленнєвий 

етикет 
Філології та мовної комунікації 

Спеціальність 052 Політологія (магістри) 

052м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Регіоналістика та етнодемографія Історії та політичної теорії 

3 Глобальне управління і демократія Історії та політичної теорії 

4 Зовнішня політика України Історії та політичної теорії 

5 
Національна антикорупційна політика і 

реформи 
Історії та політичної теорії 

Спеціальність 081 Право (магістри) 

081м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Правове забезпечення інформаційної 

безпеки 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

3 Корпоративне право 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

4 Інвестиційне право 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

5 Публічна служба Публічного права 

6 
Правове регулювання протидії злочинам в 

економічній сфері 
Публічного права 

7 Правові засоби протидії корупції Публічного права 
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8 Аграрне право 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

9 Основи медіації 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

10 Цифрова наукова комунікація 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  
 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

Спеціальність 231 Соціальна робота (1 курс, нормативний термін) 

231-22-1 

1 
Іноземна мова професійного  спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Загальна психологія Філософії і педагогіки 

4 Основи соціальної роботи 
Державного управління і місцевого 

самоврядування 

5 Загальна соціологія 
Державного управління і місцевого 

самоврядування 

6 Інформаційно-комунікаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (магістри) 

281м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Комунікації в публічному управлінні 
Державного управління і місцевого 

самоврядування 

3 Державна безпека і правопорядок 
Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

4 Лідерство на публічній службі 
Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

5 Публічне право в країнах Європейського Союзу 
Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

6 
Публічне управління у сфері національної 

безпеки 

Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

7 
Цифрові моделі ризикменеджменту в 

публічноуправлінській діяльності 

Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

8 
Цифрові технології документообігу та 

комунікації в публічному управлінні 

Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

281м-22-2 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Комунікації в публічному управлінні 
Державного управління і місцевого 

самоврядування 

3 
Державне управління демографічними 

процесами 

Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

4 Лідерство на публічній службі 
Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

5 
Основи галузевого управління в системі 

державної влади 

Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

6 Професійна мобільність персоналу 
Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

7 
Цифрові моделі ризикменеджменту в 

публічноуправлінській діяльності 

Державного управління і  місцевого 

самоврядування 



№ 
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8 
Цифрові технології документообігу та 

комунікації в публічному управлінні 

Державного управління і  місцевого 

самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 навчального року передбачено самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

Спеціальність 014 Середня освіта (1 курс, нормативний термін) 

014-22-1 ІП 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Риторика Філософії і педагогіки 

4 Вища математика Прикладної математики 

5 Алгоритми та структури даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Об'єктно-орієнтоване програмування 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 091 Біологія (1 курс, нормативний термін) 

091-22-1 ІП 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Цитологія з основами гістології 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Фізика Фізики 

5 Біометрія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 101 Екологія (1 курс, нормативний термін) 

101-22-1 ІП 

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 

6 Метеорологія і кліматологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 101 Екологія (1 курс, скорочений термін) 

101-22ск-1 ІП 

1 Біологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 Біометрія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Метеорологія і кліматологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Біогеохімія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Екологічна безпека 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

6 
Нормування антропогенного навантаження на 

природне середовище 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (1 курс, нормативний 

термін) 

183-22-1 ІП, 183-22-2 ІП 

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 183 Технології захисту навколишнього середовища (1 курс, скорочений 

термін) 

183-22ск-1 ІП 

1 Біологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 Біометрія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Екологічна безпека 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Організація управління в екологічній діяльності 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Техноекологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, нормативний термін) 

184-22-1 ІП, 184-22-2 ІП, 184-22-3 ІП, 184-22-4 ІП, 184-22-5 ІП, 184-22-7 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 Математика 2 Прикладної математики 

6 Родовища природного каміння Загальної та структурної геології 

Спеціальність 184 Гірництво (1 курс, скорочений термін) 

184-22ск-1 ІП ,184-22ск-2 ІП 

1 Геодезія Геодезії 

2 Технологія та безпека виконання підривних робіт 
Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

3 Фізика1 Фізики 

4 Математика 2 Прикладної математики 

5 Родовища природного каміння Загальної та структурної геології 

6 Маркшейдерія Геодезії 

7 Збагачення корисних копалин 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (1 курс, нормативний термін) 

263-22-1 ІП 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Фізика Фізики 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

4 Гігієна праці та виробнича санітарія Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Медицина надзвичайних ситуацій Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Менеджмент охорони праці Охорони праці та цивільної безпеки 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (1 курс, скорочений термін) 

263-22ск-1 ІП 

1 Деталі машин і механізмів 
Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

2 
Системи контролю та спостереження за 

надзвичайними ситуаціями 
Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Гігієна праці та виробнича санітарія Охорони праці та цивільної безпеки 

4 Менеджмент охорони праці Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Промислова вентиляція та кондиціювання повітря Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Безпека експлуатації виробничого обладнання Охорони праці та цивільної безпеки 

7 Цивільний захист Охорони праці та цивільної безпеки 

Спеціальність 091 Біологія (2 курс, нормативний термін) 

091-21-1 ІП 

1 Органічна хімія Хімії 

2 Біохімія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Зоологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Мікробіологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 101 Екологія (2 курс, нормативний термін) 

101-21-1 ІП 

1 Біогеохімія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 Екологічна безпека 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 
Методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Організація управління в екологічній діяльності 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (2 курс, нормативний 

термін) 

183-21-1 ІП 

1 Екологічна безпека 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 
Методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Організація управління в екологічній діяльності 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Оцінка впливу на довкілля 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (2 курс, скорочений 

термін) 

183-21ск-1 ІП 

1 
Методи вимірювання параметрів навколишнього 

середовища 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

2 Технології утилізації відходів та рециклінг 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

3 Оцінка впливу на довкілля 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Грунтознавство 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, нормативний термін) 

184-21-1*ММФ, 184-21-2 ІП, 184-21-3 ІП, 184-21-6 ІП, 184-21-7 ІП 

1 Маркшейдерія Геодезії 

2 Збагачення корисних копалин 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Деталі машин і механізмів 
Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

4 Основи електропостачання гірничих підприємств Електротехніки 

5 Технологія та безпека виконання підривних робіт 
Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

6 Процеси гірничих робіт Гірничої інженерії та освіти 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, скорочений термін) 

184-21ск-1*ММФ, 184-21ск-2 ІП, 184-21ск-4 ІП, 184-21ск-6 ІП 

1 Деталі машин і механізмів 
Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

2 
Технологія підземної розробки родовищ корисних 

копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

3 
Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 

4 Економіка гірництва 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

184-21ск-1*ММФ 

5 Теплообмін та теплоенергетичні установки  
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

6 Водовідливні та вентиляторні установки 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

184-21ск-2 ІП 

5 Механіка гірських порід Гірничої інженерії та освіти 

6 Технологія підземної розробки рудних родовищ Гірничої інженерії та освіти 

7 Метрологія, стандартизація та сертифікація Відкритих гірничих робіт 

8 Цивільний захист Охорони праці та цивільної безпеки 

184-21ск-4 ІП 

5 Метрологія, стандартизація та сертифікація Відкритих гірничих робіт 

6 Графічне проектування відкритих гірничих робіт Відкритих гірничих робіт 

7 
Технологія будівництва горизонтальних і похилих 

виробок 

Будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

184-21ск-6 ІП 

5 Безпека експлуатації виробничого обладнання Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Державне соціальне страхування Охорони праці та цивільної безпеки 

7 
Організація наглядової діяльності в галузі охорони 

праці 
Охорони праці та цивільної безпеки 

8 Цивільний захист Охорони праці та цивільної безпеки 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (2 курс, нормативний термін) 

263-21-1 ІП 

1 Техноекологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 
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2 Деталі машин і механізмів 
Конструювання, технічної естетики 

і дизайну 

3 
Системи контролю та спостереження за 

надзвичайними ситуаціями 
Охорони праці та цивільної безпеки 

4 
Організація наглядової діяльності в галузі охорони 

праці 
Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Психофізіологічні основи безпеки праці Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Цивільний захист Охорони праці та цивільної безпеки 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (2 курс, скорочений термін) 

263-21ск-1 ІП 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

3 Атестація робочих місць за умовами праці Охорони праці та цивільної безпеки 

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

5 Безпека транспортних систем Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Теорія ризиків Охорони праці та цивільної безпеки 

Спеціальність 101 Екологія (3 курс, нормативний термін) 

101-20-1 ІП 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 Технології утилізації відходів та рециклінг 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Оцінка впливу на довкілля 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Радіоекологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Техноекологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

6 Технології захисту грунтів і надр 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (3 курс, нормативний 

термін) 

183-20-1 ІП 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 Технології утилізації відходів та рециклінг 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Гірничотехнічна англійська мова Гірничої інженерії та освіти 

4 Радіоекологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Біогеохімія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

6 Технології захисту грунтів і надр 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

7 Метеорологія і кліматологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

8 Техноекологія 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 184 Гірництво (3 курс, нормативний термін) 

184-20-1*ММФ, 184-20-2 ІП, 184-20-3 ІП, 184-20-6 ІП, 184-20-7 ІП 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

2 
Технологія підземної розробки родовищ корисних 

копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

3 
Технологія відкритої розробки родовищ корисних 

копалин 
Відкритих гірничих робіт 

4 Енергомеханічні комплекси гірничого виробництва 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

5 Економіка гірництва 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

184-20-1*ММФ 

6 Теплообмін та теплоенергетичні установки  
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

7 Водовідливні та вентиляторні установки 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

184-20-2 ІП, 184-20-3 ІП 

6 Гірничотехнічна англійська мова Гірничої інженерії та освіти 

7 Механіка гірських порід Гірничої інженерії та освіти 

8 Технологія підземної розробки рудних родовищ Гірничої інженерії та освіти 

9 Історія Землі Загальної та структурної геології 

10 Гігієна праці та виробнича санітарія Охорони праці та цивільної безпеки 

11 Морські нафтогазові технології Нафтогазової інженерії та буріння 

184-20-6 ІП 

6 Теорія ризиків Охорони праці та цивільної безпеки 

7 Гігієна праці та виробнича санітарія Охорони праці та цивільної безпеки 

8 Менеджмент охорони праці Охорони праці та цивільної безпеки 

9 
Організація наглядової діяльності в галузі охорони 

праці 
Охорони праці та цивільної безпеки 

10 Безпека транспортних систем Охорони праці та цивільної безпеки 

184-20-7 ІП 

6 Гірничотехнічна англійська мова Гірничої інженерії та освіти 

7 Метрологія, стандартизація та сертифікація Відкритих гірничих робіт 

8 Графічне проектування відкритих гірничих робіт Відкритих гірничих робіт 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (3 курс, нормативний термін) 

263-20-1 ІП 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

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

3 Атестація робочих місць за умовами праці Охорони праці та цивільної безпеки 

4 Аерологія гірничих і промислових підприємств Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Теорія ризиків Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Безпека транспортних систем Охорони праці та цивільної безпеки 

Спеціальність 101 Екологія (магістри) Цивільний захист 

101м-22-1 ІП 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Ландшафтний дизайн промислових територій 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Проектний менеджмент в екології 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Технології водопідготовки та водовідведення 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

5 Технології пилогазоочистки 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища (магістри) 

183м-22-1 ІП, 183м-22н-1 ІП 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Моделювання екосистем і  процесів 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Проектний менеджмент в екології 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Технології водопідготовки та водовідведення 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Технології пилогазоочистки 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Спеціальність 184 Гірництво (магістри) 

184м-22-1 ІП, 184м-22-2 ІП, 184м-22-3 ІП, 184м-22-7 ІП, 184м-22-8 ІП 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Комп'ютерні технології в гірництві Гірничої інженерії та освіти 

3 
Прийняття технологічних рішень у гірничому 

виробництві 
Гірничої інженерії та освіти 

4 Спеціальні способи добування корисних копалин Гірничої інженерії та освіти 

5 Основи критичного мислення  
Економіки та економічної 

кібернетики 

6 Патентознавство 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

7 Професійна польська мова Гірничої інженерії та освіти 

8 
Створення інноваційних систем розробки 

мінеральних ресурсів на Місяці, Марсі та астероїдах 
Гірничої інженерії та освіти 

9 
Сучасні аспекти використання георесурсів при 

закритті шахт 
Гірничої інженерії та освіти 

10 
Цифрові технології при руйнуванні геоматерілів 

вибухом 
Гірничої інженерії та освіти 

11 Проектний менеджмент в гірництві Гірничої інженерії та освіти 

12 Експертиза професійних ризиків Охорони праці та цивільної безпеки 

13 
Інвестиційний менеджмент відкритого гірничого 

виробництва 
Відкритих гірничих робіт 

14 
Інформаційно-комунікаційні технології для 

презентації наукових робіт 
Відкритих гірничих робіт 

15 Новітні технології закладки виробленого простору 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

16 
Організація та планування гірничотранспортних 

систем 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

17 Основи гірничорятувальної справи Охорони праці та цивільної безпеки 

18 
Прийняття раціональних технологічних рішень у 

гірничому виробництві 
Відкритих гірничих робіт 

19 Управління вантажопотоками гірничих підприємств 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

Спеціальність 184 Гірництво (магістри) 

184м-22-4 ІП 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

2 Надрокористування при відкритих гірничих роботах Відкритих гірничих робіт 

3 Управління стійкістю відвалів і бортів кар'єру Відкритих гірничих робіт 

4 
Відкритий видобуток і переробка будівельних 

гірських порід  
Відкритих гірничих робіт 

5 "Зелена" промисловість 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

6 Основи критичного мислення  
Економіки та економічної 

кібернетики 

7 
Інвестиційний менеджмент відкритого гірничого 

виробництва 
Відкритих гірничих робіт 

8 
Інформаційно-комунікаційні технології для 

презентації наукових робіт 
Відкритих гірничих робіт 

9 
Прийняття раціональних технологічних рішень у 

гірничому виробництві 
Відкритих гірничих робіт 

10 
Природоохоронні технології відкритої розробки 

родовищ 
Відкритих гірничих робіт 

11 Проектування відкритого гірничого виробництва Відкритих гірничих робіт 

Спеціальність 184 Гірництво (магістри) 

184м-22-5 ІП, 184м-22-9 ІП 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Ремонт, монтаж, наладка та експлуатація гірничого 

обладнання 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

3 Електропостачання гірничих підприємств Електроенергетики 

4 
Проектування енергомеханічних комплексів 

гірничих підприємств 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

5 Патентознавство 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

6 
Транспортно-складська логістика гірничих 

підприємств 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

7 
Сучасні енергомеханічні комплекси для 

буропідривних робіт 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

8 
Моніторинг технічного стану енергомеханічного 

обладнання 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

9 Динаміка стаціонарних установок шахт 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

Спеціальність 184 Гірництво (магістри) 

184м-22-6 ІП, 184м-22-10 ІП 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Проектування вентиляції гірничих підприємств  Охорони праці та цивільної безпеки 

3 Моніторинг умов праці Охорони праці та цивільної безпеки 

4 
Проектування засобів колективного та 

індивідуального захисту працюючих 
Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Експертиза професійних ризиків Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Ергономічний аналіз умов праці Охорони праці та цивільної безпеки 

7 Основи гірничорятувальної справи Охорони праці та цивільної безпеки 

8 Технічна експертиза об'єктів підвищеної небезпеки Охорони праці та цивільної безпеки 

9 
Моніторинг технічного стану енергомеханічного 

обладнання 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

Спеціальність 263 Цивільна безпека (магістри) 

263м-22-1 ІП. 263м-22-2 ІП, 263м-22-3 ІП 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її 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 
Інноваційні заходи та засоби колективного й 

індивідуального захисту 
Охорони праці та цивільної безпеки 

4 Моделювання надзвичайних ситуацій Охорони праці та цивільної безпеки 

5 Аудит системи цивільної безпеки Охорони праці та цивільної безпеки 

6 Експертиза професійних ризиків Охорони праці та цивільної безпеки 

7 Інтегровані системи управління Охорони праці та цивільної безпеки 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  

 

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ,БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

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

192-22-1 ФАБЗУ, 192-22-2 ФАБЗУ 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Фізика Фізики 

5 Гідрогеологія та інженерна геологія Гідрогеології та інженерної геології 

6 Інженерна геодезія Геодезії 

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

192-22ск-1 ФАБЗУ 

1 
Технологія і організація будівельного 

виробництва 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

2 Будівельна механіка Механічної та біомедичної інженерії 

3 Будівельна механіка Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 
Проєктування територій, об'єктів 

інфраструктури і міського господарства 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 Охорона праці та безпека життєдіяльності Охорони праці та цивільної безпеки 

6 
Будівництво в складних інженерно-

геологічних умовах 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

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

193-22-1 ФАБЗУ 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Вища математика 
Прикладної математики 

 

4 Фізика Фізики 

5 Геодезія Геодезії 

6 Геологія та геоморфологія Загальної та структурної геології 

7 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 

Прикладної математики 

 

Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (1 

курс, нормативний термін) 

194-22-1 ФАБЗУ 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Фізика Фізики 

5 Гідрогеологія та інженерна геологія Гідрогеології та інженерної геології 

6 Інженерна геодезія Геодезії 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

7 Використання та охорона водних ресурсів Гідрогеології та інженерної геології 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, нормативний термін) 

184-21-1 ФБ 

1 Маркшейдерія Геодезії 

2 Збагачення корисних копалин 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Деталі машин і механізмів 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

4 
Основи електропостачання гірничих 

підприємств 
Електротехніки 

5 
Технологія та безпека виконання підривних 

робіт 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

6 Процеси гірничих робіт Гірничої інженерії та освіти 

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

192-21-1 ФБ 

1 Архітектура будівель та споруд Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

2 
Технологія і організація будівельного 

виробництва 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Будівельна механіка Механічної та біомедичної інженерії 

4 
Екологія та охорона навколишнього 

середовища 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5 Будівельна механіка Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

6 Архітектура будівель та споруд (спецкурс) Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

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

192-21ск-1 ФБ 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 Металеві конструкції Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 
Проєктування територій, об'єктів 

інфраструктури і міського господарства 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Інженерні мережі Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 Водопостачання і водовідведення Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

6 Інженерні вишукування Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

7 
Інженерні розвідування і проектування в 

геобудівництві 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

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

193-21-1 ФБ 

1 Топографія Геодезії 

2 Фотограмметрія Геодезії 

3 Математична обробка геодезичних вимірів Геодезії 

4 
Інформатика, алгоритмізація та 

програмування 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 
Супутникова геодезія та сучасні геодезичні 

технології 
Геодезії 

Спеціальність 184 Гірництво (3 курс, нормативний термін) 

184-20-2 ФБ 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

2 
Технологія підземної розробки родовищ 

корисних копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

3 
Технологія відкритої розробки родовищ 

корисних копалин 
Відкритих гірничих робіт 

4 
Енергомеханічні комплекси гірничого 

виробництва 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

5 Економіка гірництва 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

6 Маркшейдерські та геодезичні прилади Геодезії 

7 
Маркшейдерські роботи при розробці 

родовищ підземним способом 
Геодезії 

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

192-20-1 ФБ 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

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

3 Металеві конструкції Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Водопостачання і водовідведення Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 Санітарно-технічне обладнання будівель Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

6 
Інженерні розвідування і проектування в 

геобудівництві 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

7 Спеціальні будівельні геотехнології Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

8 Інженерні вишукування Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

9 Земельне право Геодезії 

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

193-20-1 ФБ 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 Інженерна геодезія Геодезії 

3 Оцінка землі та інвестиційний аналіз Геодезії 

4 Оцінка землі та інвестиційний аналіз 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

5 Земельне право Геодезії 

6 Інженерні вишукування Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

7 
Інженерні розвідування і проектування в 

геобудівництві 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (магістри) 

192м-22-1 ФАБЗУ, 192м-22-2 ФАБЗУ 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Інформаційне моделювання будівельного 

об'єкту (ВІМ) 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Гірничотехнічні будівлі і споруди Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

4 Енергетичний аудит будівель Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 
Натурні досліди у будівельних 

геотехнологіях 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

6 
Технологія виробництва будівельних 

матеріалів і конструкцій 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

7 
Проєктування територій, об'єктів 

інфраструктури і міського господарства 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій (магістри) 

193м-22-1 ФАБЗУ 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Практикум з реєстрації земельних ділянок Геодезії 

3 Менеджмент будівельним підприємством Геодезії 

4 
Натурні досліди у будівельних 

геотехнологіях 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

5 
Стратегічне планування у територіальному 

управлінні 
Геодезії 

6 Сталий розвиток земель Геодезії 

7 
Методологія наукових досліджень у 

геодезії та землеустрої 
Геодезії 

8 Організація і управління в геобудівництві Геодезії 

9 
Проєктування територій, об'єктів 

інфраструктури і міського господарства 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 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 її викладає 

Спеціальність 051 Економіка (1 курс, нормативний термін) 

051-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Менеджмент Менеджменту 

3 Економічна статистика Економіки та економічної кібернетики  

4 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Економіки та економічної кібернетики  

5 Мікроекономіка 
Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

Спеціальність 061 Журналістика (1 курс, нормативний термін) 

061-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Сучасна українська мова в засобах масової 

інформації 
Філології та мовної комунікації 

3 Основи медіа грамотності  Маркетингу 

4 Журналістська етика Маркетингу 

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

071-22-1 

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 Теорія бухгалтерського обліку Міжнародних відносин і аудиту 

5 Теорія оподаткування Міжнародних відносин і аудиту 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(1 курс, нормативний термін) 

072-22-1 

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 Фінансова корпоративна культура Економічного аналізу та фінансів 

5 Гроші та кредит Економічного аналізу та фінансів 

Спеціальність 075 Маркетинг (1 курс, нормативний термін) 

075-22-1, 075-22-2, 075-22-3 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Мікроекономіка 
Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

3 Етика маркетингу Маркетингу 

4 Маркетинг Маркетингу 

Спеціальність 242 Туризм (1 курс, нормативний термін) 

242-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Транспортне забезпечення туристичних 

послуг 
Туризму та економіки підприємства 

3 
Економіка та організація туристичної 

діяльності 
Туризму та економіки підприємства 

4 Основи країнознавства Туризму та економіки підприємства 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  

(1 курс, нормативний термін) 

291-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Друга іноземна мова (німецька) Іноземних мов 

3 
Транскордонне співробітництво та 

міжнародні організації 
Міжнародних відносин і аудиту 

4 Суспільні комунікації Міжнародних відносин і аудиту 

5 
Зовнішня політика та міжнародні відносини 

країн Африки 
Міжнародних відносин і аудиту 

Спеціальність 051 Економіка (2 курс, нормативний термін) 

051-21-1 

1 Економетрика Економіки та економічної кібернетики  

2 
Зовнішня економічна діяльність 

 
Економіки та економічної кібернетики  

3 
Економіка праці та соціально-трудові 

відносини 
Економіки та економічної кібернетики  

4 Економіка підприємства Економіки та економічної кібернетики 

5 Оцінка вартості майна підприємства Економіки та економічної кібернетики 

6 Електронна комерція Маркетингу 

7 Міжнародний PR Міжнародних відносин і аудиту 

8 Міжнародні фінансові відносини Економічного аналізу і фінансів 

9 Тренінг-курс 'Створення власного бізнесу' Економіки та економічної кібернетики 

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

071-21-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 Фінансовий облік 2 Міжнародних відносин і аудиту 

3 
Інформаційні системи і технології в обліку 

та оподаткуванні 
Міжнародних відносин і аудиту 

4 Нормативні основи аудиту Міжнародних відносин і аудиту 

5 Міжнародні фінансові відносини Економічного аналізу і фінансів 

6 Тренінг-курс 'Створення власного бізнесу' Економіки та економічної кібернетики 
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7 Оцінка вартості майна підприємства Економіки та економічної кібернетики 

8 Міжнародний лобізм Міжнародних відносин і аудиту 

9 Електронна комерція Маркетингу 

10 Економіка підприємства Економіки та економічної кібернетики 

11 
Бухгалтерський облік і аналіз в бюджетних 

установах 
Міжнародних відносин і аудиту 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування   

(2 курс, нормативний термін) 

072-21-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 Фінанси Економічного аналізу та фінансів 

3 Економіка  підприємства Туризму та економіки підприємства 

4 Теорія бухгалтерського обліку Міжнародних відносин і аудиту 

Спеціальність 075 Маркетинг  (2 курс, нормативний термін) 

075-21-1, 075-21-2, 075-21-3, 075-21-4 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

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

3 Маркетингове ціноутворення Маркетингу 

4 
Маркетингове діагностування господарської 

діяльності 
Маркетингу 

5 Електронна комерція Маркетингу 

6 Копірайтинг Маркетингу 

7 Тренінг-курс 'Створення власного бізнесу' Економіки та економічної кібернетики 

8 Економіка підприємства Економіки та економічної кібернетики 

9 Оцінка вартості майна підприємства Економіки та економічної кібернетики 

10 Туристичні ресурси світу Туризму та економіки підприємства 

11 Міжнародні фінансові відносини Економічного аналізу і фінансів 

12 
Бухгалтерський облік і аналіз в бюджетних 

установах 
Міжнародних відносин і аудиту 

Спеціальність 242 Туризм (2 курс, нормативний термін) 

242-21-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 
Стандартизація і сертифікація туристичних 

послуг 
Туризму та економіки підприємства 

3 
Корпоративна культура на підприємствах 

туризму 
Туризму та економіки підприємства 

4 Туристичні ринки Туризму та економіки підприємства 

5 
Організація розміщення та харчування 

туристів 
Туризму та економіки підприємства 

6 Копірайтинг Маркетингу 

7 Міжнародний PR Міжнародних відносин і аудиту 

8 Міжнародний лобізм Міжнародних відносин і аудиту 

9 Туристичні ресурси світу Туризму та економіки підприємства 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  

(2 курс, нормативний термін) 

291-21-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Міжнародний PR Міжнародних відносин і аудиту 

4 Друга іноземна мова (німецька) Іноземних мов 

5 Туристичні ресурси світу Туризму та економіки підприємства 

6 Міжнародний лобізм Міжнародних відносин і аудиту 

7 Електронна комерція Маркетингу 

Спеціальність 051 Економіка (3 курс, нормативний термін) 

051-20-1  

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 Електронна економіка Економіки та економічної кібернетики  

3 Ціноутворення Міжнародних відносин і аудиту 

4 Національна та інституціональна економіка 
Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

5 
Методи кредитних, біржових і фондових 

операцій 
Економіки та економічної кібернетики 

6 Маркетингова бізнес-аналітика Маркетингу 

7 Рекламна діяльність Маркетингу 

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

071-20-1  

1 Облік і звітність в оподаткуванні Міжнародних відносин і аудиту 

2 Аудит Міжнародних відносин і аудиту 

3 Облік і аудит в банках Міжнародних відносин і аудиту 

4 
Законодавче регулювання бухгалтерського 

обліку та оподаткування 
Міжнародних відносин і аудиту 

5 Аудит фінансової звітності Міжнародних відносин і аудиту 

6 Маркетингова бізнес-аналітика Маркетингу 

7 
Інформаційні системи та технології у 

фінансах 
Економічного аналізу і фінансів 

8 
Методи кредитних, біржових і фондових 

операцій 
Економіки та економічної кібернетики 

9 Рекламна діяльність Маркетингу 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(3 курс, нормативний термін) 

072-20-1, 072-20-2  

1 Маркетингова бізнес-аналітика Маркетингу 

2 Інвестування Економічного аналізу та фінансів 

3 Банківська система Економічного аналізу та фінансів 

4 Економічний аналіз Економічного аналізу та фінансів 

5 
Законодавче регулювання бухгалтерського 

обліку та оподаткування 
Міжнародних відносин і аудиту 

6 
Методи кредитних, біржових і фондових 

операцій 
Економіки та економічної кібернетики 

7 Міжнародні фінансові відносини Економічного аналізу і фінансів 

8 Рекламна діяльність Маркетингу 

9 
Фундаментальний аналіз національної та 

світової економіки 
Економічного аналізу і фінансів 

10 Політична прогностика Міжнародних відносин і аудиту 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

11 
Оптимальні рішення в інвестиційному 

проектуванні 
Економіки та економічної кібернетики 

Спеціальність 075 Маркетинг (3 курс, нормативний термін) 

075-20-1, 075-20-2, 075-20-3  

1 Маркетингові системи розподілу Маркетингу 

2 Поведінка споживача Маркетингу 

3 Міжнародний маркетинг Маркетингу 

4 "Зелений" маркетинг Маркетингу 

5 Соціологія ринків Маркетингу 

6 Маркетингова бізнес-аналітика Маркетингу 

7 Культурний та етнічний туризм Туризму та економіки підприємства 

8 
Інформаційні системи та технології у 

фінансах 
Економічного аналізу і фінансів 

9 
Методи кредитних, біржових і фондових 

операцій 
Економіки та економічної кібернетики 

10 
Оптимальні рішення в інвестиційному 

проектуванні 
Економіки та економічної кібернетики 

11 Рекламна діяльність Маркетингу 

Спеціальність 242 Туризм (3 курс, нормативний термін) 

242-20-1  

1 Культурний та етнічний туризм Туризму та економіки підприємства 

2 Діловодство у туризмі Туризму та економіки підприємства 

3 Організація анімаційної діяльності Туризму та економіки підприємства 

4 Промисловий туризм  Туризму та економіки підприємства 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  

(3 курс, нормативний термін) 

291-20-1  

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Друга іноземна мова (німецька) Іноземних мов 

3 Політика та економіка країн Сходу Міжнародних відносин і аудиту 

4 International Relations Theory Міжнародних відносин і аудиту 

5 Соціологія ринків Маркетингу 

6 Політична прогностика Міжнародних відносин і аудиту 

7 Рекламна діяльність Маркетингу 

8 Маркетингова бізнес-аналітика Маркетингу 

9 Культурний та етнічний туризм Туризму та економіки підприємства 

Спеціальність 051 Економіка (магістри) 

051м-22-1  

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Моделювання економічної динаміки Економіки та економічної кібернетики  

3 
Нейронні мережі в моделюванні 

економічних систем 
Економіки та економічної кібернетики  

4 Економічна психологія Економіки та економічної кібернетики 

5 
Мистецтво презентації інвестиційних 

проєктів 
Економічного аналізу і фінансів 

6 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

7 
Інноваційне підприємництво та управління 

стартап проектами 
Економіки та економічної кібернетики 

8 
Інтернет трейдинг і біржові інформаційні 

системи 
Економіки та економічної кібернетики 

9 Креативна економіка Туризму та економіки підприємства 

10 Управління ефективністю підприємства Туризму та економіки підприємства 

11 
Актуальні проблеми зовнішньої політики 

України 
Міжнародних відносин і аудиту 

12 Гастрономічний туризм Туризму та економіки підприємства 

13 ЄС в системі міжнародних відносин Міжнародних відносин і аудиту 

14 Криптовалюти Економіки та економічної кібернетики 

15 Управління ресурсами підприємства Туризму та економіки підприємства 

16 
EUFIN: фінансові інновації в 

Європейському просторі 
Економічного аналізу і фінансів 

17 Eurasia in Contemporary World Politics Міжнародних відносин і аудиту 

Спеціальність 051 Економіка (магістри) 

051м-22-2  

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Управління потенціалом підприємства Туризму та економіки підприємства 

3 Рекреаційні та курортні ресурси України Туризму та економіки підприємства 

4 Гастрономічний туризм Туризму та економіки підприємства 

5 Управління ефективністю підприємства Туризму та економіки підприємства 

6 Управління ресурсами підприємства Туризму та економіки підприємства 

7 Креативна економіка Туризму та економіки підприємства 

8 Управління Spa та Wellness комплексами Туризму та економіки підприємства 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (магістри) 

071м-22-1  

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Бюджетування Міжнародних відносин і аудиту 

3 
Мистецтво презентації інвестиційних 

проєктів 
Економічного аналізу і фінансів 

4 Eurasia in Contemporary World Politics Міжнародних відносин і аудиту 

5 ЄС в системі міжнародних відносин Міжнародних відносин і аудиту 

6 
EUFIN: фінансові інновації в 

Європейському просторі 
Економічного аналізу і фінансів 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (магістри) 

072м-22-1  

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Методологія наукових досліджень Економічного аналізу та фінансів 

3 
Управління фінансовою санацією та 

банкрутством підприємств 
Економічного аналізу та фінансів 

4 Економічна психологія Економіки та економічної кібернетики 

5 
Мистецтво презентації інвестиційних 

проєктів 
Економічного аналізу і фінансів 

6 Корпоративне фінансове управління Економічного аналізу і фінансів 

7 Криптовалюти Економіки та економічної кібернетики 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

8 
Актуальні проблеми зовнішньої політики 

України 
Міжнародних відносин і аудиту 

9 ЄС в системі міжнародних відносин Міжнародних відносин і аудиту 

10 Інтернет-маркетингові дослідження Маркетингу 

11 
EUFIN: фінансові інновації в 

Європейському просторі 
Економічного аналізу і фінансів 

Спеціальність 075 Маркетинг (магістри) 

075м-22-1  

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Економічне обґрунтування маркетингових 

рішень 
Маркетингу 

3 Економічна психологія Економіки та економічної кібернетики 

4 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики 

5 Бренд-менеджмент Маркетингу 

6 Креативна економіка Туризму та економіки підприємства 

7 Рекламний менеджмент Маркетингу 

8 Управління ефективністю підприємства Туризму та економіки підприємства 

9 Інтернет-маркетингові дослідження Маркетингу 

10 
Актуальні проблеми зовнішньої політики 

України 
Міжнародних відносин і аудиту 

11 ЄС в системі міжнародних відносин Міжнародних відносин і аудиту 

12 
Інтернет трейдинг і біржові інформаційні 

системи 
Економіки та економічної кібернетики 

13 Криптовалюти Економіки та економічної кібернетики 

14 Управління ресурсами підприємства Туризму та економіки підприємства 

Спеціальність 242 Туризм (магістри) 

242м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Екологічне управління сферою 

обслуговування  
Туризму та економіки підприємства 

3 
Мистецтво презентації інвестиційних 

проєктів 
Економічного аналізу і фінансів 

4 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики 

5 Рекреаційні та курортні ресурси України Туризму та економіки підприємства 

6 Гастрономічний туризм Туризму та економіки підприємства 

7 Управління Spa та Wellness комплексами Туризму та економіки підприємства 

8 Управління ресурсами підприємства Туризму та економіки підприємства 

9 Креативна економіка Туризму та економіки підприємства 

10 Управління ефективністю підприємства Туризму та економіки підприємства 

11 
Інноваційне підприємництво та управління 

стартап проектами 
Економіки та економічної кібернетики 

12 Криптовалюти Економіки та економічної кібернетики 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  

(магістри) 

291м-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

2 
Професійні дослідження та інновації в 

умовах невизначеності 
Міжнародних відносин і аудиту 

3 Міжнародні проєкти та програми Міжнародних відносин і аудиту 

4 Економічна психологія Економіки та економічної кібернетики 

5 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики 

6 Eurasia in Contemporary World Politics Міжнародних відносин і аудиту 

7 ЄС в системі міжнародних відносин Міжнародних відносин і аудиту 

8 
EUFIN: фінансові інновації в 

Європейському просторі 
Економічного аналізу і фінансів 

9 Управління ресурсами підприємства Туризму та економіки підприємства 

10 Управління ефективністю підприємства Туризму та економіки підприємства 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 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 її викладає 

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

121-22-1, 121-22-2, 121-22-3 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Алгоритми та структури даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 Об'єктно-орієнтоване програмування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Організація баз даних та знань 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Архітектура комп'ютерів 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

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

121-22ск-1 

1 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

2 WEB-технології та WEB-дизайн 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 Алгоритми та структури даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

4 Інженерія програмного забезпечення 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Організація баз даних та знань 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Архітектура комп'ютерів 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

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

122-22-1, 122-22-2, 122-22-3, 122-22-4, 122-22-5, 122-22-6 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Алгоритмізація та програмування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Комп'ютерні мережі 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Операційні системи 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

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

122-22ск-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

3 WEB-технології та WEB-дизайн 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Організація баз даних та знань 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Системний аналіз Системного аналізу та управління 

6 Адміністрування баз даних 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 
Створення та візуалізація текстової та 

графічної інформації 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

8 Комп'ютерна графіка 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

9 Комп'ютерне моделювання систем і мереж 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

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

123-22-1, 123-22-2 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Операційні системи 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 Об'єктно-орієнтоване програмування 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Комп'ютерна електроніка 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

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

123-22ск-1 

1 
Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

2 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Об'єктно-орієнтоване програмування 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 Комп'ютерні мережі 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 
Створення та візуалізація текстової та 

графічної інформації 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

7 Комп'ютерна графіка 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

8 Комп'ютерне моделювання систем і мереж 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 124 Системний аналіз (1 курс, нормативний термін) 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

124-22-1,124-22-2 

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 Алгоритми та структури даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 124 Системний аналіз (1 курс, скорочений термін) 

124-22ск-1 

1 Алгебра та геометрія Системного аналізу та управління 

2 Математичний аналіз Системного аналізу та управління 

3 Функціональний аналіз Системного аналізу та управління 

4 
Теорія ймовірностей, математична 

статистика та випадкові процеси 
Системного аналізу та управління 

5 Нечітка математика Системного аналізу та управління 

6 
Програмне забезпечення електронно-

обчислювальних машин 
Системного аналізу та управління 

Спеціальність 125 Кібербезпека (1 курс, нормативний термін) 

125-22-1, 125-22-2, 125-22-3, 125-22-4, 125-22-5 

1 
Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Фізика Фізики 

5 Програмування і алгоритмічні мови Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Архітектура комп'ютерів 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 125 Кібербезпека (1 курс, скорочений термін) 

125-22ск-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Прикладної математики 

3 Програмування і алгоритмічні мови Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Спеціальні розділи з математики Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Архітектура комп'ютерів 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Комп'ютерна графіка 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Адміністрування баз даних 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

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

126-22-1, 126-22-2 

1 
Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Алгоритми та структури даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 Операційні системи 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Об'єктно-орієнтоване програмування 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (1 курс, нормативний термін) 

172-22-1  

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Прикладної математики 

3 Фізика Фізики 

4 Програмування і алгоритмічні мови Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Оптика та електродинаміка Фізики 

6 Теорія електричних кіл та сигналів Безпеки інформації та телекомунікацій 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (1 курс, скорочений термін) 

172-22ск-1  

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Програмування і алгоритмічні мови Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Оптика та електродинаміка Фізики 

5 Теорія електричних кіл та сигналів Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Адміністрування баз даних 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Комп'ютерна графіка 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

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

121-21-1, 121-21-2  

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

3 Організація баз даних та знань 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 WEB-технології та WEB-дизайн 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 
Аналіз вимог до програмного 

забезпечення 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Програмування на Java 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Адміністрування баз даних 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

8 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

9 Технології комп'ютерного проектування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 



№ 
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Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

10 Комп'ютерні мережі 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

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

121-21ск-1 

1 Організація баз даних та знань 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 Проектування програмного забезпечення 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 Крос-платформне програмування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 
Аналіз вимог до програмного 

забезпечення 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Безпека програм та даних Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Програмування на Java 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Технології комп'ютерного проектування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

8 
Організаційне забезпечення  захисту 

інформації та спеціального діловодства 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

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

122-21-1, 122-21-2, 122-21-3, 122-21-4 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Системного аналізу та управління 

3 Організація баз даних та знань 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Системний аналіз Системного аналізу та управління 

5 WEB-технології та WEB-дизайн 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Програмування на Java 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Адміністрування баз даних 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

8 Нечітка математика Системного аналізу та управління 

9 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

10 Технології комп'ютерного проектування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

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

122-21ск-1 

1 Крос-платформне програмування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Проектування інформаційних систем 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 
Бізнес-аналітика в інформаційних 

технологіях 
Системного аналізу та управління 
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5 Економіка та підприємництво Економіки та економічної кібернетики 

6 Програмування на Java 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

8 
Організаційне забезпечення  захисту 

інформації та спеціального діловодства 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

9 Створення та візуалізація відеоінформації 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

10 Технології комп'ютерного проектування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

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

123-21-1, 123-21-2 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 Комп'ютерні мережі 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

3 Комп'ютерна логіка 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

4 
Програмування комп'ютерних систем 

мовою Python 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 Програмування на Java 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

7 Технології хмарних обчислень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

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

123-21ск-1 

1 Комп'ютерні мережі 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

2 
Програмування комп'ютерних систем 

мовою Python 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

3 
Адміністрування та масштабування 

корпоративних мереж 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

4 Технології хмарних обчислень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 Програмування на Java 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Створення та візуалізація відеоінформації 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

7 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

8 Економіка та підприємництво Економіки та економічної кібернетики 

Спеціальність 124 Системний аналіз (2 курс, нормативний термін) 

124-21-1, 124-21-2 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 Функціональний аналіз Системного аналізу та управління 

3 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 
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4 
Теорія ймовірностей, математична 

статистика та випадкові процеси 
Системного аналізу та управління 

5 Нечітка математика Системного аналізу та управління 

6 Адміністрування баз даних 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Технології комп'ютерного проектування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

Спеціальність 124 Системний аналіз (2 курс, скорочений термін) 

124-21ск-1 

1 
Методи оптимізації та дослідження 

операцій 
Системного аналізу та управління 

2 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 

3 Системний аналіз в управлінні Системного аналізу та управління 

4 Системи та методи прогнозування Системного аналізу та управління 

5 
Моделювання та реінжиніринг бізнес 

процесів 
Системного аналізу та управління 

6 
Бізнес-аналітика в інформаційних 

технологіях 
Системного аналізу та управління 

7 Технології комп'ютерного проектування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

8 Економіка та підприємництво Економіки та економічної кібернетики 

Спеціальність 125 Кібербезпека (2 курс, нормативний термін) 

125-21-1, 125-21-2, 125-21-3,125-21-4, 125-21-5 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

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 

6 Комп'ютерні мережі 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

7 Нечітка математика Системного аналізу та управління 

8 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

9 Технології комп'ютерного проектування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

10 Технології хмарних обчислень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 125 Кібербезпека (2 курс, скорочений термін) 

125-21ск-1 

1 Мережеві технології і протоколи Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Прикладна криптологія Прикладної математики 

3 
Організаційне забезпечення  захисту 

інформації та спеціального діловодства 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 Технології комп'ютерного проектування 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 
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6 Технології хмарних обчислень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

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

126-21-1, 126-21-2 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 
Програмування комп'ютерних систем 

мовою Python 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

3 Комп'ютерні мережі 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

4 Архітектура інформаційних систем 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 Комп'ютерна математика 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Адміністрування баз даних 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Програмування на Java 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

8 Комп'ютерне моделювання систем і мереж 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

9 Нечітка математика Системного аналізу та управління 

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

172-21-1 

1 Основи схемотехніки Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 
Сигнали та процеси в радіотехніці та 

зв'язку 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Програмування на Java 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Організація баз даних та знань Системного аналізу та управління 

5 Комп'ютерні мережі 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

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

172-21ск-1 

1 
Сигнали та процеси в радіотехніці та 

зв'язку 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Телекомунікаційні системи передачі Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

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

121-20-1, 121-20-2 

1 
Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Інтелектуальний аналіз даних 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 Проектування програмного забезпечення 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Розробка ігрових додатків на мові Python 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 
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5 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 
Поглиблене програмування в середовищі 

Java 
Системного аналізу та управління 

7 Кібероперації Безпеки інформації та телекомунікацій 

8 
Методи та технології розпізнавання 

образів 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

9 Створення та візуалізація відеоінформації 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

10 
Створення та візуалізація текстової та 

графічної інформації 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

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

122-20-1, 122-20-2, 122-20-3, 122-20-4 

1 Інтелектуальний аналіз даних 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

2 
Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Проектування інформаційних систем 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Розробка ігрових додатків на мові Python 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 
Методи та технології розпізнавання 

образів 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Теорія ризиків Безпеки інформації та телекомунікацій 

8 Мікропроцесорні системи Безпеки інформації та телекомунікацій 

9 Кібероперації Безпеки інформації та телекомунікацій 

10 
Бізнес-аналітика в інформаційних 

технологіях 
Системного аналізу та управління 

11 
Поглиблене програмування в середовищі 

Java 
Системного аналізу та управління 

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

123-20-1, 123-20-2 

1 
Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 
Адміністрування та масштабування 

корпоративних мереж 

Інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

3 Розробка ігрових додатків на мові Python 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Технології хмарних обчислень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 
Бізнес-аналітика в інформаційних 

технологіях 
Системного аналізу та управління 

7 Кібероперації Безпеки інформації та телекомунікацій 

8 Комп'ютерна графіка 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 
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9 
Методи та технології розпізнавання 

образів 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

10 
Поглиблене програмування в середовищі 

Java 
Системного аналізу та управління 

11 Створення та візуалізація відеоінформації 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

12 
Створення та візуалізація текстової та 

графічної інформації 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 124 Системний аналіз (3 курс, нормативний термін) 

124-20-1, 124-20-2 

1 
Методи оптимізації та дослідження 

операцій 
Системного аналізу та управління 

2 Системний аналіз в управлінні Системного аналізу та управління 

3 
Моделювання та реінжиніринг бізнес 

процесів 
Системного аналізу та управління 

4 
Бізнес-аналітика в інформаційних 

технологіях 
Системного аналізу та управління 

5 Засоби офісного програмування Системного аналізу та управління 

6 
Поглиблене програмування в середовищі 

Java 
Системного аналізу та управління 

7 Економіка та підприємництво Економіки та економічної кібернетики 

8 
Методи та технології розпізнавання 

образів 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

9 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

10 Розробка ігрових додатків на мові Python 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

11 Створення та візуалізація відеоінформації 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

12 
Створення та візуалізація текстової та 

графічної інформації 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

13 Теорія ризиків Безпеки інформації та телекомунікацій 

Спеціальність 125 Кібербезпека (3 курс, нормативний термін) 

125-20-1, 125-20-2, 125-20-3 

1 Прикладна криптологія Прикладної математики 

2 Іноземна мова (для професійних цілей) Іноземних мов 

3 Теорія ризиків Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Мікропроцесорні системи Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Системи технічного захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Кібероперації Безпеки інформації та телекомунікацій 

7 
Організаційне забезпечення  захисту 

інформації та спеціального діловодства 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

8 
Бізнес-аналітика в інформаційних 

технологіях 
Системного аналізу та управління 

9 Основи поштового зв'язку Безпеки інформації та телекомунікацій 

10 
Основи теорії управління та адаптації в 

телекомунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

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

126-20-1 
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1 
Захист інформації в інформаційно-

комунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Проектування інформаційних систем 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

3 Обробка зображень та комп'ютерний зір 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

4 Кібероперації Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 Комп'ютерна графіка 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Створення та візуалізація відеоінформації 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

7 
Створення та візуалізація текстової та 

графічної інформації 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

8 Розробка ігрових додатків на мові Python 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

9 Технології хмарних обчислень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

10 
Бізнес-аналітика в інформаційних 

технологіях 
Системного аналізу та управління 

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

172-20-1 

1 Телекомунікаційні системи передачі Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Основи поштового зв’язку Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 
Організаційне забезпечення  захисту 

інформації та спеціального діловодства 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 
Бізнес-аналітика в інформаційних 

технологіях 
Системного аналізу та управління 

5 Кібероперації Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 
Основи теорії управління та адаптації в 

телекомунікаційних системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

7 Системи технічного захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (магістри) 

121м-22-1, 121м-22-2, 121м-22-3 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Модифікація та тестування програмного 

забезпечення 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

3 Теорія надійності програмних систем 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

4 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики 

5 Автоматизоване тестування веб-додатків 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

6 Доповнена реальність 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 
Захист інформації в комп'ютерних 

системах 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

8 
Захист інформації в розподілених 

системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 
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9 
Інноваційні програмно-технічні засоби 

Industry 4.0 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

10 Методи побудови і аналізу криптосистем Безпеки інформації та телекомунікацій 

11 Методи та техніки аналізу великих даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

12 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

13 Нереляційні бази даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

14 Онлайн аналітика Системного аналізу та управління 

15 Програмні методи захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

16 Теорія та методи прийняття рішень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

17 
Управління та менеджмент якості бізнес-

процесів ІТ-підприємств 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (магістри) 

122м-22-1, 122м-22-2, 122м-22-3, 122м-22-4 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Управління та менеджмент якості бізнес-

процесів ІТ-підприємств 

Інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

3 

Проектування хмарних систем і сервісів 

для реалізації хмарних обчислень (Cloud 

Computing) 

Програмного забезпечення комп’ютерних 

систем 

4 Економічна психологія Економіки та економічної кібернетики 

5 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики 

6 Рекреаційні та курортні ресурси України Туризму та економіки підприємства 

7 Аудит інформаційної безпеки Безпеки інформації та телекомунікацій 

8 Доповнена реальність 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

9 
Захист інформації в комп'ютерних 

системах 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

10 
Захист інформації в розподілених 

системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

11 
Інноваційні програмно-технічні засоби 

Industry 4.0 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

12 Інтелектуальні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

13 

Ліцензування, атестація та сертифікація у 

сфері безпеки об'єктів інформаційної 

діяльності 

Безпеки інформації та телекомунікацій 

14 Методи побудови і аналізу криптосистем Безпеки інформації та телекомунікацій 

15 Методи та техніки аналізу великих даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

16 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

17 Нереляційні бази даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

18 Онлайн аналітика Системного аналізу та управління 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

19 
Основи аналітики даних (Business 

intelligence) 
Системного аналізу та управління 

20 Програмні методи захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

21 Теорія та методи прийняття рішень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (магістри) 

123м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Проектування комп’ютерних систем та 

мереж 

Інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

3 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики 

4 
Захист інформації в комп'ютерних 

системах 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

5 Нереляційні бази даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Доповнена реальність 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Методи побудови і аналізу криптосистем Безпеки інформації та телекомунікацій 

8 Автоматизоване тестування веб-додатків 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

9 Теорія та методи прийняття рішень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

10 
Управління та менеджмент якості бізнес-

процесів ІТ-підприємств 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

11 Методи та техніки аналізу великих даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

12 Інтелектуальні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

13 Онлайн аналітика Системного аналізу та управління 

14 
Основи аналітики даних (Business 

intelligence) 
Системного аналізу та управління 

15 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

16 
Математичне моделювання і аналіз 

динамічних систем 
Системного аналізу та управління 

17 
Захист інформації в розподілених 

системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

18 Аудит інформаційної безпеки Безпеки інформації та телекомунікацій 

Спеціальність 124 Системний аналіз (магістри) 

124м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Презентація бізнес-проектів Системного аналізу та управління 

3 Інтелектуальний аналіз даних Системного аналізу та управління 

4 Економічна психологія Економіки та економічної кібернетики 

5 
Математичне моделювання і аналіз 

динамічних систем 
Системного аналізу та управління 

6 Онлайн аналітика Системного аналізу та управління 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

7 
Основи аналітики даних (Business 

intelligence) 
Системного аналізу та управління 

8 Програмні методи захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

9 Нереляційні бази даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

10 Автоматизоване тестування веб-додатків 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

11 Аудит інформаційної безпеки Безпеки інформації та телекомунікацій 

12 Інтелектуальні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

13 
Захист інформації в комп'ютерних 

системах 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

14 

Ліцензування, атестація та сертифікація у 

сфері безпеки об'єктів інформаційної 

діяльності 

Безпеки інформації та телекомунікацій 

15 Методи побудови і аналізу криптосистем Безпеки інформації та телекомунікацій 

16 Методи та техніки аналізу великих даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

17 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

18 Теорія та методи прийняття рішень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

19 
Управління та менеджмент якості бізнес-

процесів ІТ-підприємств 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 125 Кібербезпека (магістри) 

125м-22-1, 125м-22-2 

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 
Моделювання складних нелінійних 

процесів в кібербезпеці 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики  

5 Економічна психологія Економіки та економічної кібернетики 

6 Аудит інформаційної безпеки Безпеки інформації та телекомунікацій 

7 Автоматизоване тестування веб-додатків 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

8 
Захист інформації в комп'ютерних 

системах 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

9 Нереляційні бази даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

10 Програмні методи захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

11 Доповнена реальність 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

12 
Захист інформації в розподілених 

системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

13 
Інноваційні програмно-технічні засоби 

Industry 4.0 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

14 Інтелектуальні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

15 

Ліцензування, атестація та сертифікація у 

сфері безпеки об'єктів інформаційної 

діяльності 

Безпеки інформації та телекомунікацій 

16 Методи побудови і аналізу криптосистем Безпеки інформації та телекомунікацій 

17 Методи та техніки аналізу великих даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

18 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

19 Онлайн аналітика Системного аналізу та управління 

20 
Основи аналітики даних (Business 

intelligence) 
Системного аналізу та управління 

21 Теорія та методи прийняття рішень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

22 
Управління та менеджмент якості бізнес-

процесів ІТ-підприємств 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (магістри) 

126м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики 

3 Рекреаційні та курортні ресурси України Туризму та економіки підприємства 

4 Доповнена реальність 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

5 Методи та техніки аналізу великих даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Нейронні мережі 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

7 Нереляційні бази даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

8 Методи побудови і аналізу криптосистем Безпеки інформації та телекомунікацій 

9 Теорія та методи прийняття рішень 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

10 Автоматизоване тестування веб-додатків 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

11 
Управління та менеджмент якості бізнес-

процесів ІТ-підприємств 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

12 Програмні методи захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

13 Онлайн аналітика Системного аналізу та управління 

14 Аудит інформаційної безпеки Безпеки інформації та телекомунікацій 

15 
Захист інформації в комп'ютерних 

системах 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

16 
Інноваційні програмно-технічні засоби 

Industry 4.0 

Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

17 Інтелектуальні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

18 
Основи аналітики даних (Business 

intelligence) 
Системного аналізу та управління 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (магістри) 

172м-22-1 

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 методи обробки інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

4 Аудит інформаційної безпеки Безпеки інформації та телекомунікацій 

5 

Ліцензування, атестація та сертифікація у 

сфері безпеки об'єктів інформаційної 

діяльності 

Безпеки інформації та телекомунікацій 

6 Методи побудови і аналізу криптосистем Безпеки інформації та телекомунікацій 

7 Програмні методи захисту інформації Безпеки інформації та телекомунікацій 

8 Автоматизоване тестування веб-додатків 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

9 Доповнена реальність 
Програмного забезпечення комп'ютерних 

систем 

10 
Захист інформації в розподілених 

системах 
Безпеки інформації та телекомунікацій 

11 Інтелектуальні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

12 
Управління та менеджмент якості бізнес-

процесів ІТ-підприємств 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 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 її викладає 

Спеціальність 073 Менеджмент (1 курс, нормативний термін) 

073-22-1, 073-22-2, 073-22-3 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Економіки та економічної кібернетики  

3 Макроекономіка 
Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

4 Психологія  управління Менеджменту 

5 Менеджмент Менеджменту 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(1 курс, нормативний термін)  

076-22-1, 076-22-2, 076-22-3 

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 

5 Лідерство 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (1 курс, нормативний 

термін) 

281-22-1 ФМ 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Основи публічного управління 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

4 Лідерство в публічній сфері 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

5 
Антикорупційна політика в органах публічної 

влади 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

6 
Інформаційні технології в публічному 

управлінні 

Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

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

292-22-1 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

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 Друга іноземна мова Іноземних мов 

5 Політологія Історії та політичної теорії 

Спеціальність 073 Менеджмент (2 курс, нормативний термін) 

073-21-1, 073-21-2, 073-21-3, 073-21-4 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 Ділова іноземна мова  Іноземних мов 

3 Фінанси  підприємств Економічного аналізу і фінансів 

4 Управління персоналом Менеджменту 

5 
Моделювання та прогнозування в 

менеджменті 
Менеджменту 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(2 курс, нормативний термін)  

076-21-1, 076-21-2, 076-21-3 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 Підприємництво 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

3 Економіка та організація торгівлі 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

4 Рекрутинг 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (2 курс, нормативний 

термін) 

281-21-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

2 Політологія Історії та політичної теорії 

3 Сталий розвиток 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

4 Публічна політика 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (2 курс, нормативний термін) 

292-21-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Ціннісні компетенції фахівця Менеджменту 

3 Основи міжнародної комунікації Міжнародних відносин і аудиту 

4 Економетрика Економіки та економічної кібернетики  

5 
Фірми, ринкові структури і стратегії у 

світовій економіці 
Туризму та економіки підприємства 

Спеціальність 073 Менеджмент (3 курс, нормативний термін) 

073-20-1, 073-20-2, 073-20-3, 073-20-4, 073-20-5, 073-20-6 

1 Інвестиційний та інноваційний менеджмент Менеджменту 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

2 Контролінг Менеджменту 

3 
Мотиваційний менеджмент та економіка 

праці 
Менеджменту 

4 
Мотиваційний менеджмент у 

зовнішньоекономічній діяльності 
Менеджменту 

5 Управління комерційною діяльністю Менеджменту 

6 Управління перевезеннями Менеджменту 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(3 курс, нормативний термін)  

076-20-1, 076-20-2, 076-20-3, 076-20-4 

1 Бізнес-планування 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

2 Економіка зеленого бізнесу 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

3 Інтернет-бізнес 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

4 Екаунтинг 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

5 Національні бізнес-культури 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

6 Технічне регулювання бізнесу 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

7 Управління змінами 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування (3 курс, нормативний 

термін) 

281-20-1 

1 
Управління проектами та програмами в 

публічній сфері 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

2 
Зв’язки з громадськістю та техніка 

проведення презентацій 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

3 Інтернет-бізнес 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

4 Екаунтинг 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

5 Економіка зеленого бізнесу 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

6 Національні бізнес-культури 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

7 Технічне регулювання бізнесу 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

8 Управління змінами 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини (3 курс, нормативний термін) 

292-20-1 

1 Національна та інституціональна економіка 
Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

2 
Міжнародні економічні відносини та світова 

політика 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

3 Економіка зеленого бізнесу 
Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

4 Інтернет-бізнес 
Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

5 Національні бізнес-культури 
Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

Спеціальність 073 Менеджмент (магістри) 

073м-22-1 ФМ 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Організаційний та логістичний менеджмент Менеджменту 

3 
Конкурентноспроможність ланцюгів 

постачання 
Менеджменту 

4 
Професійні та особисті компетентності 

менеджера 
Менеджменту 

5 Стратегічне управління сталим розвитком Менеджменту 

6 
Менеджмент міжнародної маркетингової 

діяльності 
Менеджменту 

073м-22-2 ФМ 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Міжнародні кредитно-розрахункові та 

валютні операції 
Менеджменту 

3 
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства 
Менеджменту 

4 
Професійні та особисті компетентності 

менеджера 
Менеджменту 

5 Стратегічне управління сталим розвитком Менеджменту 

6 
Менеджмент міжнародної маркетингової 

діяльності 
Менеджменту 

073м-22-3 ФМ 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Планування та організація проектної 

діяльності 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

3 Формування проєктної команди 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

4 
Економічне забезпечення управлінської 

діяльності 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

073м-22-4 ФМ 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Організація діяльності державного 

службовця 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

3 
Професійні та особисті компетентності 

менеджера 
Менеджменту 

4 
Економічне забезпечення управлінської 

діяльності 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

5 Формування проєктної команди 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (магістри) 

076м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Оцінювання товарів, продукції, робіт та 

послуг 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

3 
Економічне забезпечення управлінської 

діяльності 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

4 Міжнародний бізнес 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

5 Психологія управління в бізнесі 

Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 навчального року передбачене самостійне 

опрацювання матеріалу під керівництвом викладача із 

 застосовуванням технології дистанційного доступу до освітнього контенту  
 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

 

№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

Спеціальність 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа) (1 курс, нормативний термін) 

015-22-1 ФПНТ 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Риторика Філософії і педагогіки 

4 Фізика Фізики 

5 Основи гірничого виробництва Гірничої інженерії та освіти 

6 Основи нафтогазової справи Нафтогазової інженерії та буріння 

7 Матеріалознавство Гірничої інженерії та освіти 

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

103-22-1 ФПНТ 

1 Українська мова Філології та мовної комунікації 

2 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

3 Вища математика Прикладної математики 

4 Фізика Фізики 

5 Мінералогія 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

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

103-22ск-1 ФПНТ 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Прикладної математики 

3 Фізика Фізики 

4 Мінералогія 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

5 Методи обробки геоданих Гідрогеології та інженерної геології 

6 
Четвертинна геологія з основами 

геоморфології 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

7 Структурна геологія та геокартування Загальної та структурної геології 

8 Геологія нафтогазових родовищ 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

Спеціальність 113 Прикладна математика (1 курс, нормативний термін) 

113-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Цивілізаційні процеси в українському 

суспільстві 
Історії та політичної теорії 

3 Математичний аналіз Прикладної математики 

4 Математична статистика Прикладної математики 

5 Алгоритми та структури даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

6 Об'єктно-орієнтоване програмування 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

7 Теорія чисел Прикладної математики 

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

161-22-1 ФПНТ 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Загальна та неорганічна хімія Хімії 

4 Фізика Фізики 

5 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Прикладної математики 

6 Технічна механіка і опір матеріалів 
Механічної та біомедичної інженерії 

 

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

185-22-1 ФПНТ 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Українська мова Філології та мовної комунікації 

3 Фізика Фізики 

4 Основи нафтогазової справи Нафтогазової інженерії та буріння 

5 Основи геології родовищ нафти і газу 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

6 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Прикладної математики 

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

185-22ск-1 ФПНТ 

1 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
Прикладної математики 

2 Основи геології родовищ нафти і газу 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

3 Термодинаміка та теплопередача 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

4 
Основи транспортування і зберігання 

вуглеводнів 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

5 Нафтогазова механіка Нафтогазової інженерії та буріння 

6 
Автоматизація технологічних процесів у 

нафтогазовій галузі 
Нафтогазової інженерії та буріння 

Спеціальність 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа) (2 курс, нормативний термін) 

015-21-1 ФПНТ 

1 Транспортні системи та технології Нафтогазової інженерії та буріння 

2 Збагачення корисних копалин 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

3 Основи геодезії та маркшейдерської справи Геодезії 

4 Педагогіка професійної освіти 
Нафтогазової інженерії та буріння 

 

5 Дидактика професійної освіти Філософії і педагогіки 

6 Методика професійного навчання 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

7 Психологія Філософії і педагогіки 

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

103-21-1 

1 Структурна геологія та геокартування Загальної та структурної геології 

2 Літологія Геології та розвідки родовищ корисних 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

копалин 

3 Геологія родовищ корисних копалин 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

4 Методи обробки геоданих Гідрогеології та інженерної геології 

5 Геофізичні методи досліджень Геофізичних методів розвідки 

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

103-21ск-1 

1 Геологія родовищ корисних копалин 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

2 Геофізичні методи досліджень Геофізичних методів розвідки 

3 Літологія 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

4 
Геологічна зйомка, прогноз та пошуки 

родовищ корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

5 
Лабораторні методи вивчення рудних 

корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

6 Палеонтологія 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

7 
Промислові типи металевих корисних 

копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія (2 курс, нормативний термін) 

161-21-1 

1 Аналітична хімія Хімії 

2 Органічна хімія Хімії 

3 Фізична і колоїдна хімія Хімії 

4 Деталі машин і механізмів 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

Спеціальність 184 Гірництво (2 курс, нормативний термін) 

184-21-1 ФПНТ 

1 Маркшейдерія Геодезії 

2 
Технологія та безпека виконання підривних 

робіт 
Будівництва, геотехніки і геомеханіки 

3 Збагачення корисних копалин 
Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4 Деталі машин і механізмів 
Конструювання, технічної естетики і 

дизайну 

5 
Основи електропостачання гірничих 

підприємств 
Електротехніки 

6 Процеси гірничих робіт 
Гірничої інженерії та освіти 

 

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

185-21-1  

1 
Комп'ютерні технології в нафтогазовій 

інженерії 
Нафтогазової інженерії та буріння 

2 Термодинаміка та теплопередача 
Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

3 Нафтогазове обладнання Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Основи транспортування і зберігання 

вуглеводнів 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

5 Нафтогазова механіка Нафтогазової інженерії та буріння 

6 
Автоматизація технологічних процесів у 

нафтогазовій галузі 
Нафтогазової інженерії та буріння 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

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

185-21ск-1 

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

2 
Оцінка газоносності метановугільних 

родовищ 
Нафтогазової інженерії та буріння 

3 Буріння свердловин (на воду) Нафтогазової інженерії та буріння 

4 Морські нафтогазові технології Нафтогазової інженерії та буріння 

5 Трубопровідний транспорт Нафтогазової інженерії та буріння 

Спеціальність 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа) (3 курс, нормативний термін) 

015-20-1 ГРФ 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 Етика Філософії і педагогіки 

3 Технології видобування нафти і газу Нафтогазової інженерії та буріння 

4 Буріння свердловин (на воду) Нафтогазової інженерії та буріння 

5 
Комп'ютерні технології в нафтогазовій 

інженерії 
Нафтогазової інженерії та буріння 

6 Морські нафтогазові технології Нафтогазової інженерії та буріння 

7 Педагогічна майстерність викладача Нафтогазової інженерії та буріння 

8 Трубопровідний транспорт Нафтогазової інженерії та буріння 

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

103-20-1 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 
Четвертинна геологія з основами 

геоморфології 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

3 Геологія нафтогазових родовищ 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

4 
Лабораторні методи вивчення рудних 

корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

5 
Геологічна зйомка, прогноз та пошуки 

родовищ корисних копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

6 Палеонтологія 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

7 
Промислові типи металевих корисних 

копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

8 Динаміка підземних вод Гідрогеології та інженерної геології 

9 Меліоративна гідрогеологія Гідрогеології та інженерної геології 

10 Механіка грунтів Гідрогеології та інженерної геології 

11 Рекреаційна гідрогеологія Гідрогеології та інженерної геології 

12 Історія Землі Загальної та структурної геології 

13 Природно-ресурсний потенціал України Загальної та структурної геології 

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія (3 курс, нормативний термін) 

161-20-1 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 
Процеси та апарати хімічних виробництв 

енергонасичених матеріалів 
Хімії 

3 

Технічний аналіз, стандартизація, 

сертифікація та якість продукції хімічних 

технологій 

Хімії 

4 Основи біохімії Хімії 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

5 
Теоретичні основи процесів горіння, хімічна 

кінетика 
Хімії 

6 Основи біонеорганічної хімії Хімії 

Спеціальність 184 Гірництво (3 курс, нормативний термін) 

184-20-1 ГРФ 

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

2 
Технологія підземної розробки родовищ 

корисних копалин 
Гірничої інженерії та освіти 

3 
Технологія відкритої розробки родовищ 

корисних копалин 
Відкритих гірничих робіт 

4 
Енергомеханічні комплекси гірничого 

виробництва 

Транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

5 Економіка гірництва 
Прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління 

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

7 Історія Землі Загальної та структурної геології 

8 Природно-ресурсний потенціал України Загальної та структурної геології 

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

185-20-1  

1 Правознавство 
Цивільного, господарського та 

екологічного права 

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

3 
Оцінка газоносності метановугільних 

родовищ 
Нафтогазової інженерії та буріння 

4 Буріння свердловин (на воду) Нафтогазової інженерії та буріння 

5 
Комп'ютерні технології в нафтогазовій 

інженерії 
Нафтогазової інженерії та буріння 

6 Трубопровідний транспорт Нафтогазової інженерії та буріння 

7 Морські нафтогазові технології Нафтогазової інженерії та буріння 

Спеціальність 103 Науки про Землю (магістри) 

103м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Спеціальні методи дослідження корисних 

копалин 

Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

3 
Гідрогеоекологічний та геотехнічний 

моніторинг 
Гідрогеології та інженерної геології 

4 Основи критичного мислення  Економіки та економічної кібернетики 

5 
Психологія продажів на високотехнологічних 

ринках 
Маркетингу 

6 
Гідрогеологічне обгрунтування проектів 

будівництва 
Гідрогеології та інженерної геології 

7 Гірничопромислова гідрогеологія Гідрогеології та інженерної геології 

8 
Інженерно-геологічні дослідження для різних 

споруд 
Гідрогеології та інженерної геології 

9 Математичні методи в геоекології  Гідрогеології та інженерної геології 

10 Техногенна гідрогеохімія Гідрогеології та інженерної геології 

11 Звітні геологічні документи 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

12 Моніторинг якості енергетичної сировини 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що її викладає 

13 Технологічна мінераграфія 
Геології та розвідки родовищ корисних 

копалин 

14 
Охорона та раціональне використання 

підземних вод 
Гідрогеології та інженерної геології 

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології (магістри) 

185м-22-1, 185м-22-2  

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Попередження та ліквідація ускладнень і 

аварій в нафтогазових свердловинах 
Нафтогазової інженерії та буріння 

3 Іміджмейкінг Нафтогазової інженерії та буріння 

4 
Експлуатація бурового обладнання нафтових  

і газових свердловин 
Нафтогазової інженерії та буріння 

5 
Фізико-хімічні процеси видобутку 

вуглеводнів 
Нафтогазової інженерії та буріння 

6 
Дослідження процесів транспортування 

вуглеводнів 
Нафтогазової інженерії та буріння 

7 

Комп'ютерне моделювання і проектування 

конструктивних параметрів 

породоруйнуючих інструментів 

Нафтогазової інженерії та буріння 

8 
Інженерно-геологічні дослідження для різних 

споруд 
Гідрогеології та інженерної геології 

9 
Експлуатація та ремонт свердловин на нафту 

та газ 
Нафтогазової інженерії та буріння 

10 
Інноваційні технології буріння свердловин на 

воду 
Нафтогазової інженерії та буріння 

11 
Проектування технологічних програм при 

спорудженні свердловин 
Нафтогазової інженерії та буріння 

 



ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, 

за якими на початку третьої чверті 2022/2023 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 ЇЇ викладає 

Спеціальність 035 Філологія (1 курс, нормативний термін) 

 

035-22-1 ЕТФ, 035-22-2 ЕТФ 

1 Латинська мова Перекладу 

2 Прикладні інформаційні технології 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

3 Лексико-граматичні основи німецької мови Перекладу 

4 
Практичний курс основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

5 Історія світової літератури Перекладу 

Спеціальність 035 Філологія (2 курс, нормативний термін) 

 

035-21-1 ЕТФ, 035-21-2 ЕТФ, 035-21-3 ЕТФ 

1 Психологія Філософії і педагогіки 

2 
Практичний курс основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

3 
Порівняльна лексикологія англійської та 

української мов 
Перекладу 

4 
Практика перекладу з основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

5 
Порівняльна стилістика англійської та 

української мов 
Перекладу 

6 
Практичний курс другої іноземної 

(німецької) мови 
Перекладу 

7 Основи інжинірингу Перекладу 

Спеціальність 035 Філологія (3 курс, нормативний термін) 

 

035-20-1, 035-20-2 

1 Переклад ділового мовлення Перекладу 

2 
Практика перекладу з другої іноземної 

(німецької) мови 
Перекладу 

3 
Практика перекладу з основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

4 
Практичний курс основної іноземної 

(англійської) мови 
Перекладу 

5 
Практичний курс другої іноземної 

(німецької) мови 
Перекладу 

6 Англійське документування: мова та стиль Перекладу 

7 
Переклад у галузі економіки, менеджменту та 

права 
Перекладу 

8 
Практичний курс четвертої іноземної 

(іспанської) мови 
Перекладу 

9 Практичний  курс базової  французької мови Перекладу 

Спеціальність 035 Філологія (магістри) 

035м-22-1 ЕТФ 



№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни Кафедра, що ЇЇ викладає 

1 
Практика наукового і технічного перекладу з 

1-ої іноземної мови (англійської) 
Перекладу 

2 
Практика наукового і технічного перекладу з 

2-ої іноземної мови (німецької) 
Перекладу 

3 
Практика усного та писемного мовлення 

(англійська мова) 
Перекладу 

4 
Практика усного та писемного мовлення 

(німецька мова) 
Перекладу 

5 
Інформаційна культура перекладача у 

цифровому середовищі 
Перекладу 

6 
Порівняльна стилістика англійської та 

української мов 
Перекладу 

7 Особливості усного перекладу Перекладу 

8 Історія перекладу Перекладу 

9 
Психологія продажів на високотехнологічних 

ринках 

Маркетингу 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(1 курс, нормативний термін) 

141-22-1, 141-22-2, 141-22-4, 141-22-7 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Вищої математики 

3 Загальна фізика Фізики 

4 Обчислювальна техніка та програмування 
Інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

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

дизайну 

6 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(2 курс, нормативний термін) 

141-21-1, 141-21-2, 141-22-4, 141-21-7 

1 Електричні машини Електротехніки 

2 Основи електроприводу Електропривода 

3 
Основи виробництва, розподілу та 

споживання електроенергії 
Електроенергетики 

4 Технічна механіка Механічної та біомедичної інженерії 

5 
Електроніка, мікропроцесорна техніка та 

засоби автоматизації 
Електропривода 

6 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(3 курс, нормативний термін) 

141-20-1, 141-20-2, 141-20-7 

1 Охорона праці в електроустановках Охорони праці та цивільної безпеки 

2 Електроустаткування станцій та підстанцій 
Електроустаткування станцій та 

підстанцій 

3 Електричні системи та мережі Електричні системи та мережі 

4 Економіка та організація виробництва Економіка та організація виробництва 

5 
Перехідні процеси в системах 

електропостачання 
Електроенергетики 

6 
Сучасні засоби вимірювання, контролю та 

діагностики в енергетиці 
Електроенергетики 

7 Технічна термодинаміка та тепломасообмін Електроенергетики 
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8 Теорія електроприводу Електропривода 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

(1 курс, скорочений термін) 

141-22ск-1 

1 Вища математика Прикладної математики 

2 Загальна фізика Фізики 

3 Обчислювальна техніка та програмування 
Інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

4 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

5 Електричні машини Електротехніки 

6 
Основи виробництва, розподілу та 

споживання електроенергії 
Електроенергетики 

7 Основи електроприводу Електропривода 

8 Енергетичні мережі будівель та споруд Електроенергетики 

9 
Сучасні засоби вимірювання, контролю та 

діагностики в енергетиці 
Електроенергетики 

141-22ск-2 

1 Вища математика Прикладної математики 

2 Загальна фізика Фізики 

3 Обчислювальна техніка та програмування 
Інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

4 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

5 Електричні машини Електротехніки 

6 
Основи виробництва, розподілу та 

споживання електроенергії 
Електроенергетики 

7 Основи електроприводу Електропривода 

8 Енергетичні мережі будівель та споруд Електроенергетики 

9 
Сучасні засоби вимірювання, контролю та 

діагностики в енергетиці 
Електроенергетики 

10 Механіка машин Механічної та біомедичної інженерії 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

(2 курс, скорочений термін) 

141-21ск-1, 141-21ск-4 

1 
Електроніка, мікропроцесорна техніка та 

засоби автоматизації 
Електропривода 

2 Електроустаткування станцій та підстанцій Електроенергетики 

3 Електричні системи та мережі Електропривода 

4 Охорона праці в електроустановках Охорони праці та цивільної безпеки 

5 
Проектування та технічне обслуговування 

електромеханічних систем 
Електропривода 

6 
Перехідні процеси в системах 

електропостачання 
Електроенергетики 

7 Теорія електроприводу Електропривода 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістри) 

141м-22-1, 141м-22-2, 141м-22-4 

1 
Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

2 
Електромагнітна сумісність систем 

електропостачання 
Електроенергетики 

3 Сучасна перетворювальна техніка Електроенергетики 
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4 
Енергозбереження у промисловому та 

муніципальному секторах 
Електроенергетики 

5 Управління електроспоживанням Електроенергетики 

6 Моделювання об’єктів електроенергетики Електроенергетики 

7 Мережеві технології автоматизації Електропривода 

8 Інтелектуальні системи керування та захисту Електротехніки 

9 Сучасні методи синтезу систем керування Електропривода 

10 
Інноваційні теплові та електричні джерела 

енергії 
Електротехніки 

11 
Оптимізація процесів електромеханічного 

перетворення енергії 
Електропривода 

12 Сталий розвиток енергетики Електротехніки 

13 
Психологія продажів на високотехнологічних 

ринках 
Маркетингу 

14 Основи критичного мислення Економіки та економічної кібернетики 

141м-22-3 

1 
Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 
Охорони праці та цивільної безпеки 

2 
Оптимізація процесів електромеханічного 

перетворення енергії 
Електропривода 

3 Мережеві технології автоматизації Електропривода 

4 
Схемотехнічне проектування в 

електромеханіці 
Електропривода 

5 Інтелектуальні системи керування та захисту Електротехніки 

6 Сучасні методи синтезу систем керування Електропривода 

7 
Перспективні тенденції розвитку 

відновлюваної енергетики 
Електроенергетики 

8 Сучасна перетворювальна техніка Електроенергетики 

9 Управління електроспоживанням Електроенергетики 

10 
Енергозбереження у промисловому та 

муніципальному секторах 
Електроенергетики 

11 Основи критичного мислення Економіки та економічної кібернетики 

12 
Психологія продажів на високотехнологічних 

ринках 
Маркетингу 

13 Сталий розвиток енергетики Електротехніки 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(1 курс, нормативний термін) 

151-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Прикладної математики 

3 Комп'ютерні технології та програмування 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

4 
Теоретичні основи електротехніки та 

електромеханіки 
Електротехніки 

5 Вступ до інтернету речей 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

151-22-2 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Прикладної математики 
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3 Програмування 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

4 
Теоретичні основи електротехніки та 

електромеханіки 
Електротехніки 

5 Алгоритми та структури даних 
Інформаційних технологій та 

комп'ютерної інженерії 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(2 курс, нормативний термін) 

151-21-1 

1 Електроніка та мікросхемотехніка Безпеки інформації та телекомунікацій 

2 Метрологія  та вимірювання 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

3 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

4 
Ідентифікація та моделювання технологічних 

об'єктів автоматизації 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(3 курс, нормативний термін) 

151-20-1 

1 Теорія автоматичного керування 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

2 Технічні засоби автоматизації 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

3 Мікропроцесорна техніка 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

4 
Основи збирання, обробки і передачі 

інформації 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

5 Інформаційно-вимірювальні системи 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(1 курс, скорочений термін) 

151-22ск-1 

1 Ціннісні компетенції фахівця Філософії і педагогіки 

2 Вища математика Прикладної математики 

3 Технології інтернет речей 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

4 
Ідентифікація та моделювання технологічних 

об'єктів автоматизації 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

5 Комп'ютерні технології та програмування 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

6 
Теоретичні основи електротехніки та 

електромеханіки 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(2 курс, скорочений термін) 

151-21ск-1 

1 Мікропроцесорна техніка 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

2 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

3 
Ідентифікація та моделювання технологічних 

об'єктів автоматизації 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

4 Інформаційно-вимірювальні системи 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
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(магістри) 

151м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 
Проектування автоматизованих систем 

керування технологічними комплексами 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

3 Моделювання об'єктів і систем управління 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

4 

Використання методів машинного навчання 

комп'ютерно-інтегрованих систем інтернет 

речей користувачів 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

5 
Протоколи комп'ютеризованих систем 

індустріальних інтернет речей 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

6 
Інноваційні теплові та електричні джерела 

енергії 
Електротехніки 

7 Основи критичного мислення Економіки та економічної кібернетики 

8 
Психологія продажів на високотехнологічних 

ринках 
Маркетингу 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

(1 курс, нормативний термін) 

152-22-1 

1 
Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Вища математика Прикладної математики 

3 
Програмне забезпечення інформаційно-

вимірювальних технологій 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

4 
Теоретичні основи електротехніки та 

електромеханіки 
Електротехніки 

5 Мережеві технології 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

(2 курс, нормативний термін) 

152-21-1 

1 Метрологія  та вимірювання 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

2 Електроніка та мікросхемотехніка Безпеки інформації та телекомунікацій 

3 Теоретичні основи електротехніки Електротехніки 

4 Віртуальні вимірювальні пристрої 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (магістри) 

152м-22-1 

1 
Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська/німецька/французька) 
Іноземних мов 

2 Теорія експериментальних досліджень 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

3 Теорія вимірювань 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

4 Метрологічна експертиза та нормоконтроль 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

5 Інтелектуальні технології вимірювань 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 
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6 Інформаційно-вимірювальні системи 
Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

 


