
Іноземна мова за професійним спрямуванням 

 

Самостійно опрацювати теми: 

1. Вибір антени.(Types of Submersible) 

2. Типи питальних речень. 

3. Телебачення. (Brief Analysis of the Television System) 

4. Телевізійний приймач. (Screen-Grid Tube) 

5. Структура зображення. (Basic Structure of a Picture) 

6. Кінескоп. (Cathode-Ray Tubes) 

7. Принципи телебачення. (The Television) 

8. Розгортка зображення. (Vision at Distance) 

9. Опрацювати лексичний та граматичний матеріал за підручником 

“Граматика сучасної англійської мови”,  Верба Г.В. 

 

 

Українська мова за професійним спрямуванням 

Підручник: Потелло Н.Л. Українська мова і ділове мовлення, к., 1998 р. 

1. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. Стор. 

192-205. 

2. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів. 

Стор. 180-192). 

3. Укладання фахових документів відповідно до напрямку підготовки. 

Завдання: скласти акт, протокол, довідку, доповідну записку, 

пояснювальну записку, службовий лист, положення, статут, 

інструкцію, правила, постанову, розпорядження, наказ, вказівку. 

 

Економіка промисловості 

Самостійно опрацювати наступні теми: 

1. Виробничий цикл. 

2. Типи виробництва: одиничне, серійне, масове, змішане. 

3. Витрати підприємства, їх класифікація. 

4. Собівартість продукції. Кошторис виробництва. 

5. Калькуляція. 

6. Фактори зниження собівартості продукції. 

7. Залікова робота.  

Дайте відповіді на наступні 3 питання на вибір: 

1. Поясніть необхідність нормування витрат праці. 



2. Які форми та системи оплати праці діють в Україні? 

Охарактеризуйте їх. 

3. Як держава регулює оплату праці в Україні? 

4. Поясніть поняття виробничого циклу та необхідність його 

скорочення. 

5. Охарактеризуйте кожен тип виробництва продукції з точки зору 

величини собівартості продукції, механізації виробничих процесів. 

6. Що таке собівартість продукції, що впливає на її величину? 

7. Поясніть різницю між кошторисом та калькуляцією продукції. 

8. Як можна зменшити собівартість продукції, вкладаючи кошти у 

підприємство? 

9. Як можна зменшити собівартість продукції, не вкладаючи коштів у 

виробництво? 

 

Охорона праці в галузі 

Література: Д.В.Зеркалов Охорона праці в галузі. 

https://uchebnik-online.net/book/412-oxorona-praci-v-galuzi-navchalnij-

posibnik-d-v-zerkalov.html 

Самостійно опрацювати наступні теми: 

1. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об'єктах. (6.1-

6.18) 

2. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. 

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві. (7.1-

7.4). 

 

Соціологія 

Теми для опрацювання: 

«Соціологія сімї. Сімя як обєкт соціологічного вивчення» 

«Соціологія праці та управління» 

«Предмет і галузь досліджень соціології політики» 

«Соціологія культури» 

«Особливості соціології релігії як галузевої соціологічної теорії» 

«Соціологія конфлікту» 

https://uchebnik-online.net/book/412-oxorona-praci-v-galuzi-navchalnij-posibnik-d-v-zerkalov.html
https://uchebnik-online.net/book/412-oxorona-praci-v-galuzi-navchalnij-posibnik-d-v-zerkalov.html


«Соціологія громадської думки» 

«Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види» 

«Програма і робочий план соціологічного дослідження» 

«Методи збирання первинної інформації: спостереження та експеримент» 

«Опитування як метод збирання соціологічної інформації, його 

особливості» 

«Аналіз документів як метод збору інформації» 

«Аналіз результатів соціологічного дослідження» 

Література:  

● Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навчальний 

посібник. – К.: Лібра, 2000.  

● Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі. Львів: «Новий світ-2000», 

2002.  

● Будь-який інший навчальний посібник по соціології 

● Шукати в «Конспекти уроків» на Сайт Людмили Бражник 

 

Інженерна та комп’ютерна графіка 

Продовжити роботу над курсовим проектом згідно виданих завдань. 

Консультації індивідуально по телефону. 

 

 

 


