
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ  

131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» ТА 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

на 2020/2021 н.р. 

 

Кафедра, 

яка пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 
Назва 

загальної 

компетент-

ності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонуються 

(лекції, прак-

тики, команд-

на робота, се-

мінар, проект-

на робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких пропо-

нується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 

студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на дисци-

пліну *
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семестру 

вивчення 
Лекції 

Семінарські 

та практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

1. Основи метрології, стандартизації та управління якістю 



Технологія 

машино-

будування, 

верстати та 

інструменти 

Денисенко 

Ю.О., 

 

Денисенко 

Ю.О., 

 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу. 

1. Знати основні 

принципи 

організації 

нормативного та 

метрологічного 

забезпечення 

виробництва. 

2. 

Використовуват

и методи 

оцінювання 

якості продукції 

та процесів 

виробництва. 

3. Поводити 

метрологічну 

експертизу 

процесів 

виробництва. 

4. Здійснювати 

визначення 

фактичного 

рівня уніфікації 

та стандар-

тизації виробів 

або/та послуг. 

Лекції, 

Практичні 

роботи, 

 

Перший 

(бакалавр-

ський) 

131 

«Прикладна 

механіка», 

133 

«Галузеве 

машино-

будування» 

60 

Мультиме

дійна 

аудиторія 

4 

2. Електротехніка та електропривід 



Електроенер

гетики 

 

Волохін 

В.В. 
Волохін В.В. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу. 

1. Знати 

класифікацію 

електричних 

приладів, їхній 

склад та область 

використання; 

2. Складати 

електричні 

схеми; 

3. Підбирати 

електричне 

обладнання під 

задані умови; 

4. Знімати 

покази і 

користуватися 

електровимірюва

льними 

приладами 

Лекції, 

Лабораторні 

роботи, 

 

Перший 

(бакалавр-

ський) 

131 

«Прикладна 

механіка», 

133 

«Галузеве 

машино-

будування» 

60 

Мультиме

дійна 

аудиторія, 

Спеціалізо

вана 

лабораторі

я (М-305) 

для 

лаборатор

них занять 

3 

3. Електротехнічні та комп’ютерні технології у машинобудуванні 



Процесів та 

обладнання 

хімічних і 

нафтоперероб

них 

виробництв 

Скиданенко 

М.С. 
Скиданенко 

М.С. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

1. Підбирати 

багатофункціонал

ьні контролери, 

що 

застосовуються в 

промисловості; 

2. Програмуват

и мікропроцесорні 

контролери для 

автоматичного 

регулювання та 

логічного 

управління 

технологічними 

процесами; 

3. Проектувати 

високоефективні 

системи аналізу, 

обробки, передачі 

та керування 

сучасними 

системами 

управління 

технологічними 

процесами 

Лекції, 

практики 

Перший 

(бакалавр-

ський) 

131 

«Прикладна 

механіка», 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Наявність 

комп’ютер

ної 

аудиторії 

Без 

обмежень 

4. Основи наукових досліджень 



Прикладної 

гідроаеромеха

ніки 

Колісніченк

о Е.В. 
Колісніченко 

Е.В. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

1. обирати 

напрямок 

наукового 

дослідження; 

2. проводити 

вибір методів 

дослідження; 

3. оформлюват

и отримані 

результати 

наукової праці 

Лекції, 

практики 
Перший 

131 

«Прикладна 

механіка», 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Мультиме

дійна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

5. Системи герметизації роторних машин 

Загальної 

механіки та 

динаміки 

машин 

Загорулько 

А.В. 
Совенко Н.В. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

1. знати 

конструкції 

систем 

герметизації 

роторних машин, 

2. проводити 

розрахунки 

систем 

герметизації 

роторних машин 

3. знати  

основи 

обслуговування і 

експлуатації 

систем 

герметизації 

роторних машин 

Лекції, 

практики, 

проектна 

робота 

Перший 

рівень 

131. 

Прикладна 

механіка 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Без 

обмежень / 

Мультиме

дійна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

 


