
Культурологія 

Теми для опрацювання: 

«Художні стилі Просвітництва (бароко, класицизм, реалізм, рококо)» 

«Культурний розвиток Західної Європи в ХІХ ст.» 

«Культурний розвиток Західної Європи в ХХ ст.» 

«Культура стародавнього населення України» 

«Культура дохристиянської Русі» 

«Культура Київської Русі» 

«Ідеї ренесансу в Україні» 

«Українська культура козацько-гетьманської доби» 

«Українська культура в умовах національного Відродження» 

«Формування нової української літератури та мистецтва» 

«Українська культура ХХ ст.» 

Література:  

• Музальов О. О. Культурологія : навчальний посібник для 

• учнів, студентів і викладачів. -  Львів :, 2012. 185 с. 

• Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. Культурологія. 

Навчальний посібник / К.: Центр навчальної літератури, 2007.- 392 c 
• Будь-який інший підручник по культурології 

Інтернет – ресурси:  

• Культурологія. - Режим доступу: http://kulturolog.org.ua/  

• Підручники з культурології. - Режим доступу: http://studme.com.ua/  

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Завдання:  

• Написання ділового листа. Завдання:Написати діловий лист з 

використанням Інтернет-ресурсів. 

• Завдання: Повторити лексико-граматичний матеріал. 

http://kulturolog.org.ua/
http://studme.com.ua/


• Критерії відбору працівників на виробництві. 

Навчальний посібник для студентів електриків. Стор. 4. Завдання: 

Виписати кілька критеріїв. 

• Робота з текстом. 

Навчальний посібник для студентів електриків. Впр. 1, стор. 29 

• Завдання: скласти діалог на тему “На виробництві”. 

• Завдання: повторити граматичні часові форми. 

• Вказівки щодо подальшого вивчення іноземної мови. Завдання: 

створити презентацію про важливість вивчення іноземної мови. 

• Повторити лексико-граматичний матеріал за курс навчання. 

 

Екологія 

Література: С.С.Малимон. Основи екології. 

http://agrokom.at.ua/Oxpimenko/eco/osnovi_ekologiji_pidruchnik_mlimon.pdf 

 

• Навколишнє середовище і здоров’я населення (стор. 170) 

• Основи економіки природокористування (стор. 190) 

• Організаційна та стратегічна системи раціонального 

природокористування (стор. 205) 
 

Комп’ютерна графіка 

Самостійно опрацювати тему: «Методи редагування простих та 

складних об’єктів в програмі AUTOCAD».  Основні питання: Методи вибору 

та виділення об’єктів. Копіювання і переміщення об’єктів, масиви об’єктів. 

Дзеркальне відбиття об’єктів. Подібність об’єктів. Обертання об’єктів. 

Редагування форми та розмірів об’єктів. Редагування за допомогою ручок. 

Редагування форми та розмірів об’єктів. Використати матеріали навчального 

посібника. 

Основи проектування та конструювання електроустановок                           

Література: МОН України, ВПУ-17, м. Дніпропетровськ «Курс лекцій, 

завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи» 

1.Насоси: Загальні відомості та основні параметри. 

2.Поршневі насоси. 

3.Відцентрові насоси. 

http://agrokom.at.ua/Oxpimenko/eco/osnovi_ekologiji_pidruchnik_mlimon.pdf


4.Спільна робота насосів. Спеціальні типи поршневих і відцентрових насосів. 

5.Насоси інших типів. 

6.Компресори: призначення і класифікація. 

7.Поршневі компресори. Промислові компресори. 

8.Освітлення. Види освітлення. Виконання освітлення. Схеми освітлення. 

9.Конструкція освітлювальних установок. 

10.Вибір системи освітлення, джерел світла та їх розміщення. 

11.Розрахунок освітлення. 

 

Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та 

автоматики 

Література:  1.В.В.Стрыгин «Основы автоматики и вычислительной 

техники», М., «Энергоиздат», 1981; 2.«Основы промышленной електроники» 

под. редакцией проф. В.Г.Герасимова, М., Высшая школа,1986 ) 

1. Індуктивні та ємнісні датчики. 

2. Тензометричні датчики. 

3. Термістори. Термопари. 

4. П̛ єзоелектричні датчики.  

5.Тахогенератори. 

6.Загальні відомості про електричні виконавчі механізми. 

7.Загальні відомості про електричні реле та їх класифікація. 

8.Електромагнітні реле постійного і змінного струму. 

9. Магнітоелектричні реле. 

10.Теплові реле. 

11. Фотореле. Електронні реле. 

 

БЖД 

Література: навчальні матеріали онлайн 

https://pidruchniki.com/1584072050807/bzhd/bezpeka_zhittyediyalnosti 

 

Завдання: самостійно опрацювати теми. 

• Ризик (Стор. 331). 

• Менеджмент безпеки, правове забезпечення та захист населення у НС. 

(Стор. 388). 

• Управління силами та засобами під час НС. (стор. 423) 

https://pidruchniki.com/1584072050807/bzhd/bezpeka_zhittyediyalnosti


 

 

Електроустаткування підприємств і цивільних споруд  

Література: Електроустаткування підприємств і цивільних споруд 

(скорочений курс лекцій). Стор. 141-156. 

Завдання: самостійно опрацювати тему: 

• Електроустаткування ковально-пресових машин, компресорів і 

вентиляторів та насосних установок. 

 

Системи керування електричними приводами 

Література: Є.В.Арменський. Автоматизований електропривод. Розділ 9. 

Завдання: самостійно опрацювати тему: 

• Комплексні електроприводи. 

 

Налагодження електроустаткування 

Література: В.В.Солдаткін. Налагодження електроустановок. Розділ 8 

Завдання: самостійно опрацювати тему: 

• 1. Перевірка і випрбування вимірювальних трансформаторів. 

 

Економічна теорія 

 

Завдання: самостійно підготувати та здати реферати на тему "Нові 

види підприємницької діяльності в Україні і в світі" 


