
Українська мова за професійним спрямуванням 

Підручник: Караман С."Українська мова за професійним спрямуванням" 

1. Професіоналізм (відповідно до напрямку професії) 

Завдання: виписати десять професіоналізмів і пояснити їх значення. 

2. Типи термінологічних словників.  

Завдання: письмово пояснити відмінність термінів і професіоналізміві де 

вони використовуються. Опрацювати матеріал на с. 201. 

3. Точність і доречність мовлення. Складні випадки словотворення. 

Завдання: опрацювати матеріал на с.126-127 

4. Пароніми і омоніми.  

Завдання: опрацювати тему за підручником"Українська мова" Л. Мацько, 

с. 115-118. 

5. Синоніми. Вибір синонімів. 

Завдання: Опрацювати тему за підручником "Українська мова" Л. 

Мацько, с. 106-111. 

6. Орфографічні і орфоепічні норми сучасної української літературної мови. 

Завдання: Опрацювати, законспектувати матеріали до теми за 

підручником Караман С."Українська мова за професійним 

спрямуванням". Розділ 3,4. 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

1. Граматичний матеріал: часи групи Perfect (завершений час) 

Завдання: виконати впр. 93 с. 252 за підручником Г.В.Верба "Граматика 

сучасної англійської мови".  

2. Теорія змінного струму.  



Завдання: опрацювати матеріал за посібником "Навчальний посібник для 

студентів електриків", с. 8, текст. 

3. Робота з лексичним матеріалом. 

Завдання: опрацювати матеріал за посібником "Навчальний посібник для 

студентів електриків", виконати впр. 1, ст. 9. 

4. Стилістична обробка і редагування перекладу.  

Завдання: опрацювати матеріал за посібником "Навчальний посібник для 

студентів електриків", виконати впр. 2, ст. 12. 

5. Постійний і змінний струм.  

Завдання: опрацювати матеріал за посібником "Навчальний посібник для 

студентів електриків", виконати впр. 3, ст. 10. 

6. Граматичний матеріал: Неособові форми дієслова. Інфінітив. 

Завдання: виконати впр. 214 с. 298 за підручником Г.В.Верба "Граматика 

сучасної англійської мови".  

7. Терміни і визначення. Робота з лексичним матеріалом. 

Завдання: повторити матеріал за конспектом. 

 

Вища математика 

Література: В. П. Дубовик, І. І. Юрик. Вища математика. Навчальний 

посібник. Київ. 2013. 

Завдання: самостійно опрацювати матеріал за підручником 

1. Похідна функції в точці, її геометричний і механічний зміст. Гл. 5, §1. 

2. Похідні вищих порядків. Диференціал функції. Гл. 5, §2. 

Завдання: виконати №1025, 1027. 



3. Основні теореми диференціального числення (Теорема Ферма і Ролля, 

Коші і Лагранжа). §3. 

4. Правила Лопіталя. Розкриття невизначеностей. §4. 

5. Дослідження функції за допомогою похідної. §5.  

Завдання: виконати №1248, 1249. 

6. Функції декількох змінних. Частинні похідні. Градієнт. §6. 

 

Електропостачання підприємств і цивільних споруд 

1. Розрахунок електричних навантажень цеху  

Завдання: виконати розрахунок цеху відповідно до виданих завдань. 

Література: "Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з 

предмету "Електропостачання підприємств і цивільних споруд", с. 42-53. 

 

Основи електроприводу 

1. Електромеханічні та механічні характеристики електродвигунів. 

Завдання: виконати розрахунок пускових і гальмівних пристроїв 

електродвигунів постійного струму паралельного і незалежного 

збудження згідно варіанту. 

Література: конспект, Дяков В.Т. "типові розрахунки по 

електроустаткуванню". 

 

Електроустаткування підприємств та цивільних споруд 

1. Електроустаткування токарних верстатів. 

Література: "Електроустаткування підприємств і цивільних споруд. 

Скорочений курс лекцій", с. 44-61. 



 

Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування 

1. Ремонт електричних мереж. 

Література: Принц М.В., Цимбалістий В.М. Електричні мережі. Монтаж, 

обслуговування та ремонт. Львів, 2003. 

 

Надійність електроприводів 

Література: Я.А.Ріпс, Б.А.Савельєв «Аналіз і розрахунок надійності СУЕП» 

1. Показники,необхідні для розрахунку комплекту запасних елементів. 

2. Методика розрахунку запасних елементів. 

3. Загальні положення про проектування  надійних СУЕП. 

4. Аналіз вимог до системи. 

5. Розробка функціональної схеми. 

6.Розробка принципових схем вузлів. 

7. Вибір елементів. 

8. Конструювання вузлів і блоків. 

9. Вихідні дані для розрахунку надійності. 

10.Порядок розрахунку надійності системи. 

11. Визначення ознак відказу системи і її функціональних вузлів. 

12. Складання логічної схеми для розрахунку надійності системи. 

 

Електричні машини 

Література: М.В.Загірняк, Б.І.Невзлін «Електричні машини», Київ, «Знання», 2009 

Сторінки 227-282.  

Сучасні системи керування електротехнічними комплексами 

Література: «Технічні засоби автоматизації», Навчальний посібник, Івано-Франківський 

НТУ нафти і газу, Івано-Франківськ, 200) 



1. Устаткування автоматичних верстатних ліній. 

2. Розробка і конструювання автоматичних ліній. 

3. Автоматичні лінії зі спеціальних, спеціалізованих верстатів і верстатів з програмним 

керуванням. 

4. Роторні автоматичні лінії. 

5.Транспортні  засоби автоматичних ліній. 

6.Гнучкі виробничі системи (ГВС) та їх класифікація. 

7. Функціональна структура ГВС. 

8. Системи гнучкості ГВС. 

9. Використання багатоцільових верстатів та верстатів з ЧПК. 

10. Автоматизація конвеєрних ліній. 

11.Автоматизація водонасосних установок з використанням мікроконтролерів. 

12.Автоматизація вентиляційних установок. 

Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та 

автоматики 

Література: «Основы промышленной електроники» під. редакцією проф. В.Г.Герасимова, 

М., Вища школа,1986 

Сторінки  91 – 174. 

 

Технічна механіка 

Самостійно опрацювати тему: «Деталі машин і механізмів». Питання: вали та 

осі, проектний розрахунок валів, перевірочний розрахунок валів, підшипники 

ковзання, підшипники кочення, їх призначення і класифікація, муфти. 

Матеріали: 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83

%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%

B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf 

 

http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD.pdf

