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ВИБІРКОВИЙ КУРС 4 (7 СЕМЕСТР) 
для скороченого терміну навчання 3 семестр 

 
Кораблебудівний навчально-науковий інститут 

ОКЕАНОТЕХНІКА II (Михайло Гук) 

Автор курсу: Михайло Гук, кандидат технічних наук, доцент кафедри  морських 
технологій та океанотехніки. 

Анотація курсу 

Обізнаність з основами проєктування, конструювання, монтажу, ремонту, 
реновації, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації різних типів 
суден, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки та інших об’єктів, які 
належать до сфери професійної діяльності, їх основних конструктивних елементів, 
енергетичних та електротехнічних установок, систем, пристроїв. 

Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та 
методи для проєктування, конструювання, виготовлення, ремонту, реновації, 
обслуговування, утилізації суден різних типів, морських плавучих споруд, засобів 
океанотехніки, суднових енергетичних установок, систем електроенергетики і 
автоматизації суден та інших об’єктів і процесів суднобудування відповідно до 
спеціалізації» 

У курсі вивчаються: Морське підводне буріння, склад і особливості споруд  
континентального шельфу: стаціонарні гідротехнічні споруди, стаціонарні 
гідротехнічні споруди для морського  буріння, рухливі бурові установки (заглибні 
і самопіднімальні), напівзаглибні плавучі бурові установки, напівзаглибні плавучі 
бурові установки з гнучкими,  попередньо напруженими зв'язками, і плавучі 
установки для  буріння на замерзаючих морях, причали, сховища і трубопроводи 
на морських нафтогазопромислах. Споруди  для марікультурі. Хвильові, приливні 
і термальні електростанції. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ (Олександр Дубовий) 

Автор курсу: Олександр Дубовий, доктор технічних наук, професор кафедри  
матеріалознавства і технології металів. 

Анотація курсу 

Забезпечує теоретичну і технологічну підготовку студентів щодо порошків, 
дротів, стрижнів для напилення та нанесення покриттів іншими методами; 
засвоєння методики вибору матеріалів для зміцнювальних і відновлювальних 
покриттів. Надає можливість засвоїти основні вимоги техніки безпеки. Студенти 
мають можливість навчитися  визначати економічну ефективність застосування 
нанесених покриттів.  



 
Курс в цілому зорієнтований на  набуття знань властивостей основних 

матеріалів для нанесення покриттів та навичок їх вибору. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ (Наталія Магась) 

Автор курсу: Наталія Магась, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології 
та природоохоронних технології 

Анотація курсу 

Серед превентивних заходів, які повинні гарантувати екологічну безпеку, 
велика роль належить природоохоронному інспектуванню. Основним змістом 
інспектування є попередження і виявлення порушень законодавства про охорону 
навколишнього середовища незалежно від суб’єкта права.  

Метою дисципліни «Екологічне інспектування» є надати студентам знання 
про структуру органів екологічного контролю в Україні, загальну характеристику 
державних екологічних інспекцій, їх завдання, права і повноваження, а також 
нормативні документи, що регламентують умови інспекторської перевірки 
додержання підприємствами, установами і організаціями екологічного 
законодавства. 

Вивчення курсу дасть змогу сформувати навики застосування екологічного 
законодавства на практиці, планування, організації, проведення і оформлення 
інспекторської перевірки суб’єктів господарювання, а також визначення розмірів 
відшкодування збитків, заподіяних державі, внаслідок порушення 
природоохоронного законодавства. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БЕЗПЕКИ 
ПРАЦІ (Іріна Ремешевська) 

Автор курсу: Іріна Ремешевська, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
екологічної хімії 

Анотація курсу 

Вивчає теоретичні основи побудови інтегрованих систем екологічного 
менеджменту, цілі і стратегію їх формування; практичний досвід впровадження 
міжнародних стандартів на промислових підприємствах і в організаціях; методику 
проведення аудиту інтегрованої системи менеджменту; підходи до мінімізації 
ризику, підвищення рівня безпеки завдяки системі моніторингу загроз та ризиків, 
удосконалення управління безпекою праці. 

Курс зорієнтований на засвоєння студентами основних принципів 
формування інтегрованої системи екологічного менеджменту та безпеки праці на 
промислових підприємствах, як ефективного інструменту для комплексного 
вирішення завдання забезпечення якості продукції, охорони довкілля, професійної 



безпеки виробництва і відповідальності підприємства перед суспільством та 
сприяння інтегруванню України у світове співтовариство. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА РИЗИКОЛОГІЯ (Олександр Маринець) 

Автор курсу: Олександр Маринець, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
екології та природоохоронних технології. 

Анотація курсу 

Енвайронментологія та її технічний напрямок Енвайронменталістика, як 
метанауки, включають масиви знань відповідно про охорону навколишнього 
природного середовища та средовищезахисні технології.  

Ризикологія як метанаука, що вивчає сутність ризику, його критерії, методи 
аналізу, оцінки та управління всіма видами ризику (екологічним, економічним, 
технічним, політичним, соціальним, індивідуальним та ін.)  у всіх його проявах, 
стосується без винятку всіх сфер людської практики. 

Енвайронментальна ризикологія - конкретна наука про екологічні ризики, 
ризики в сфері охорони навколишнього середовища та технологій його захисту. 

Дисципліна «Енвайронментальна ризикологія»: 
 спрямована на формування у  студентів професійних знань та умінь з 

управління ризиками в сфері екології, охорони навколишнього 
середовища та технологій захисту навколишнього середовища. 

 зорієнтована на освоєння основних принципів та інструментів 
ризикології; вивчення специфіки різних методів аналізу й оцінки ризиків; 
набуття вмінь правильного їх застосування, проведення необхідних 
аналітичних розрахунків, узагальнення результатів та продукування 
висновків. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ (Оксана Савіна) 

Автор курсу: Оксана Савіна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
техногенної та цивільної безпеки;. 

Анотація курсу 

На сьогодні питання травматизму залишається одним з актуальних проблем 
сучасності. Більшість осіб, що загинули внаслідок нещасних випадків та 
надзвичайних ситуацій, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно 
надали першу медичну допомогу, здійснили заходи щодо оживлення або 
своєчасно забезпечили доставку до медичного закладу. Своєчасно надана та 
правильно проведена перша медична допомога не лише рятує життя потерпілому, 
а й забезпечує подальше успішне лікування, запобігає розвиткові важких 



ускладнень, а після завершення лікування зменшує втрату працездатності або 
ступінь каліцтва. 

Курс базується на вивченні, опануванні, засвоєнні та відпрацюванні 
комплексу загальнотеоретичних положень, завдань і загальних принципів надання 
домедичної допомоги, клінічних проявів різних травм й невідкладних станів, 
послідовності та обсягу домедичної допомоги, профілактики ускладнень тощо. 

При вивченні курсу студенти набувають компетенцій щодо: 
 припинення дії зовнішніх шкідливих факторів із дотриманням особистої 

безпеки (електричного струму, високих та низьких температур, стискання 
постраждалого важкими предметами тощо), евакуації потерпілих з 
вищеперерахованих несприятливих умов, в які вони потрапили; 

 надання першої медичної допомоги потерпілим залежно від характеру та 
виду травми, нещасного випадку або захворювання, що виникло 
зненацька (кризові стани, штучне дихання, непряма компресія грудної 
клітки, зупинка кровотечі, накладання пов’язки на рану тощо); 

 організації оперативного транспортування хворого або постраждалого до 
лікувального закладу. 

Набуті знання, уміння й навички сприятимуть формуванню цілісної 
особистості, яка не тільки володіє елементами культури безпеки особистості, є 
психологічно та морально підготовленою до виконання прийомів домедичної 
допомоги, а й здатна застосовувати такі знання на практиці в екстремальних 
умовах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОМП’ЮТЕРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ (Сергій Копійка) 

Автор курсу: Сергій Копійка, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
проєктування  та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів. 

Анотація курсу 

Метою курсу є вивчення перспективних технологічних методів переробки 
полімерних та полімерних композиційних матеріалів. Вимоги до якості підготовки 
інженерів передбачають вільне використання бакалаврами сучасних 
технологічних процесів із застосуванням ефективної елементної бази. Розвиток 
мікропроцесорної техніки, робототехніки складають передумови інтенсифікації 
багатьох процесів розробки конструкцій з полімерних та полімерних 
композиційних матеріалів але реалізація можливості інтенсифікації можлива за 
умови отримання поглиблених знань в області полімерознавства, поведінки 
матеріалів при експлуатації, реологічних властивостей компонентів.  

Знання знадобяться майбутнім фахівцям в області використання та 
модернізації технологічних процесів переробки полімерних та інших матеріалів. 

Надає знання: з основних принципів технологій, які використовують 2D та 
3D координатні системи позиціонування: 3D-друк, 3D-фрезерування, 3D-лазерна 



обробка, 3D-намотування та інші; знання діапазонів технологічних можливостей 
технологій; знання номенклатури існуючих та перспективних для переробки 
полімерних та полімерних композиційних матеріалів. 

Надає вміння: направленого використання та модифікування існуючого 
приладо-апаратного оснащення; вміння користуватися специфічним програмним 
забезпеченням ПЗ та направлено втручатися в параметри ПЗ для досягнення 
оптимальних результатів роботи. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ (Євген Бутурля) 

Автор курсу: Євген Бутурля, доктор філософії кафедри зварювального 
виробництва. 

Анотація курсу 

Вибіркова навчальна дисципліна “Основи конструювання акумуляторних 
батарей” призначена для студентів, які прагнуть опанувати компетенції, які 
дозволять самостійно конструювати акумуляторні батареї загального призначення, 
від powerbank-ів до більш складних систем.  

Зміст навчальної дисципліни “Основи конструювання акумуляторних 
батарей” передбачає ознайомлення слухачів з основними типами акумуляторів, які 
використовуються для побутових потреб, принципами розробки акумуляторних 
систем 12-24 вольта та простими методами їх розрахунку при конструюванні 
електричної схеми. Вивчаються питання щодо основних вимог до акумуляторних 
батарей, забезпечення умов ефективного їх використання та заряджання від різних 
способів джерел енергії, організації безпечної експлуатації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



Машинобудівний навчально-науковий інститут 

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ШВИДКОГО СТВОРЕННЯ ВИРОБІВ СКЛАДНОЇ  
ФОРМИ (Михайло Ткач) 

Автор курсу: Михайло Ткач, доктор технічних наук, завідувач кафедри 
інженерної механіки та технології машинобудування. 

Анотація курсу 

Дозволяє оволодіти знаннями та навичками, необхідними для вирішення 
питань робочих процесів генеративного формоутворення виробів, органічного 
поєднання комп’ютерних технологій просторового моделювання, віртуального 
інжинірингу та адитивних технологій виготовлення деталей машин з метою 
забезпечення високих показників їх якості.  

Курс зорієнтований на оволодіння основними принципами розробки та 
реалізації сучасних технологій створення складних виробів машинобудування, 
технічних засобів їх реалізації; забезпечення отримання студентами необхідного 
рівня знань щодо можливостей та використання таких технологій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ РЕСУРСАМИ (Богдан Личко) 

Автор курсу: Богдан Личко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Управління морськими ресурсами» вивчає вплив людського 
фактору в професійній діяльності працівників річкового та морського транспорту, 
питання соціально-психологічного клімату, процесів прийняття рішень та 
керування роботою команди в сучасних багатонаціональних екіпажах суден.  

Курс має прикладний характер формує знання, вміння та навички 
управлінської діяльності на судні, для забезпечення безаварійної роботи команд на 
судах торговельного флоту та мінімізації ризику аварій шляхом формування 
відповідальної та безпечної поведінки в екстремальних умовах, формування 
позитивних стосунків між офіцерами і рядовими членами екіпажу, сприяння 
ефективному спілкуванню та адекватному сприйняттю команд і рекомендацій 
офіцерів у командній роботі, виховання зразкових лідерських умінь і дотриманню 
стандартних процедур у прийнятті рішень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
 



ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ (Світлана Боду) 

Автор курсу: Світлана Боду, старший викладач кафедра інженерної механіки та 
технології машинобудування. 

Анотація курсу 

Дозволяє оволодіти комплексом мінімально необхідних знань та придбати 
практичні навички з технології виробництва машин і механізмів: ознайомитись з 
основними технічними вимогами до машини та її складальних одиниць, 
класифікацією типових деталей машин та механізмів, з основними технічними 
методами виготовлення деталей та складання машин, методами забезпечення 
точності та якості виробів, основними застосовуваними конструкційними 
матеріалами.  

Курс орієнтований на надання знань та вмінь визначати тип виробництва, 
здійснювати конструкторське кодування та декодування об’єктів виробництва по 
конструктивним ознакам, розраховувати припуски, режими та сили різання, 
вибирати раціональні способи одержання заготовок, вибирати методи обробки 
типових поверхонь деталей, призначати бази на характерні технологічні операції, 
виконувати точностні розрахунки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ПАЛИВО ТА ПАЛИВОПІДГОТОВКА (Віра Мітєнкова) 

Автор курсу: Віра Мітєнкова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Присвячено вивченню властивостей суднових палив, фізичної основи  теорії 
горіння палив взагалі та особливостей горіння різних видів палив; про ресурси, 
виробництво і транспортування та характеристики суднових рідких та 
газоподібних палив; про альтернативні палива, які можуть бути використаними у 
суднових енергетичних установках; про підготовку палив до використання у 
теплових двигунах та котлах. 

Курс має прикладний характер та зорієнтований на набуття навичок 
виконання розрахунків складу палива за різними масами,  теплоти згоряння 
палива за різними методами, визначення витрати кисню та повітря на горіння, 
об’єму продуктів згоряння для будь-якого суднового палива заданого складу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
 



УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ФЛОТУ (Віра Мітєнкова) 

Автор курсу: Віра Мітєнкова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Присвячено вивченню питань управління процесами технічної експлуатації 
флоту: технічним використанням, обслуговуванням і ремонтом; надбанню 
відповідних знань і компетентності суднового механіка як на рівні управління, так 
і на рівні експлуатації згідно з вимогами Конвенції та Кодексу ПДНВ у новій 
редакції за манільськими поправками 2010 р. 

Курс має прикладний характер та зорієнтований на формування у студентів 
систематизованих знань щодо  системи, процесів та організаційних основ 
управління технічною експлуатацією флоту, включаючи планування і проведення 
ремонту та технічного обслуговування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ЕКОНОМІКА ЕНЕРГЕТИКИ (Любов Ратушняк) 

Автор курсу: Любов Ратушняк, викладач кафедри менеджменту. 

Анотація курсу 

Присвячено вивченню економічних основ функціонування суднобудівних та 
машинобудівних підприємств і сучасних підходів до техніко-економічного 
обґрунтування проєктних рішень у морегосподарчій галузі. 

Отримані знання при вивченні цієї дисципліни сприятимуть кращому 
формуванню економічного мислення при вивченні спеціальних дисциплін. 

Курс зорієнтований на надання студенту знань про техніко-економічне 
обґрунтування технічних рішень та інвестицій в об'єкти морегосподарчого 
кластера, здійснення розробок бізнес-планів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКАХ  (Павло 
Пацурковський) 

Автор курсу: Павло Пацурковський, викладач кафедри ТТ і СПУ. 

Анотація курсу 

Даний курс формує базові знання з математичного моделювання технічних 
об'єктів та складних систем на основі системного підходу з визначенням меж 
спроможності моделювання та визначення раціональних математичних методів 
обчислення на ЕОМ, вивчає як за допомогою фундаментальних законів фізики 
побудувати математичну модель об’єкта дослідження, класифікувати математичну 



задачу та обрати раціональні аналітичні або чисельні методи обчислення для її 
розв’язання, реалізувати метод обчислення на ЕОМ, оцінити точність та 
адекватність моделі. 

Курс передбачає ознайомлення з методологічними основами математичного 
моделювання, основними етапами створення математичної моделі, принципами 
побудови алгоритму обчислень та основними чисельними методами. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МОНТАЖ, ВИПРОБОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ СУДНОВИХ ТЕХНІЧНИХ 
ЗАСОБІВ (Олексій Московко) 

Автор курсу: Олексій Московко, викладач кафедри експлуатації судових 
енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Даний курс призначено для надбання професійних компетенцій інженерних 
спеціальностей пов’язаних з суднобудуванням, судноремонтом та експлуатацією 
СЕУ. Опанування дисципліни є завершальним етапом підготовки фахівців та 
дозволяє, окрім отримання нових теоретичних та практичних знань та умінь, 
побудувати взаємозв’язок між іншими, раніше опанованими, дисциплінами 
загально-інженерної підготовки, що в свою чергу передбачає підвищення 
конкурентоздатності випускників на ринку праці. 

Обсяг дисципліни 5 кредитів, форма контролю залік. Дисципліна 
викладається в 7 семестрі та включає лекційний матеріал та лабораторні роботи. 

Метою дисципліни є вивчення студентами теоретичних основ монтажу СТЗ, 
виконання розрахунків монтажних параметрів і розробки технологічних процесів 
монтажу та ремонту СТЗ.  

У курсі лекцій викладені питання класичних та сучасних технологій 
судноремонту. Розглядаються причини утворення та методи виявлення дефектів 
СТЗ судна, способи відновлення та підвищення надійності СТС. Наведено загальні 
принципи ремонту суден на підприємстві, головних двигунів, валопроводів, 
котлів, суднових пристроїв і трубопроводів із застосуванням передових методів 
ремонту. В ході виконання лабораторних робіт – отримання практичних навичок 
щодо виконання базових принципів монтажу та ремонту СТЗ та їх деталей. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 

ІНСТРУКТАЖІ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА СУДНІ 
(Світлана Кузнецова) 

Автор курсу: Світлана Кузнецова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 



Анотація курсу 

Дисципліна формує, акумулює та забезпечує знання та вміння, отримані за 
дисциплінами, що присвячені охороні праці та безпеці життєдіяльності на судні, а 
також вміння поводитись під час аварійних ситуацій, які необхідні для отримання 
звання судновий механік. Формуються вміння та навички, щодо використання 
отриманих знань та набуття практичного досвіду роботи на судні для 
забезпечення відповідності загальним та фаховим компетентностями 
спеціальності, а також підтвердження програмних результатів навчання. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ НА СУДНІ 
(Світлана Кузнецова) 

Автор курсу: Світлана Кузнецова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна формує, акумулює та забезпечує знання та вміння, отримані за 
дисциплінами, що присвячені рятуванню людей, застосуванню відповідних 
засобів та наданню першої медичної допомоги, а також протипожежній безпеці на 
судні, засобам пожежогасіння та їх застосуванню, які необхідні для отримання 
звання судновий механік. Формуються вміння та навички, щодо використання 
отриманих знань та набуттю практичного досвіду роботи на судні для 
забезпечення відповідності загальним та фаховим компетентностями 
спеціальності, а також підтвердженню програмних результатів навчання стосовно 
рятуванню людей, застосуванню відповідних засобів та наданню першої медичної 
допомоги, а також протипожежній безпеці на судні, засобам пожежогасіння та їх 
застосуванню, які необхідні для отримання звання судновий механік. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВІДОМОСТІ ПРО СУДНО ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ УСТАНОВКУ. 
ВІДПРАЦЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ТА 

МЕХАНІЗМІВ НА СУДНІ (Світлана Кузнецова) 

Автор курсу: Світлана Кузнецова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна формує, акумулює та забезпечує знання та вміння, отримані за 
дисциплінами, що присвячені судновим енергетичним установкам, їх елементам 
та системам, безпечній експлуатації обладнання, двигунів, котлів, електричного та 
електронного обладнання. Формуються вміння та навички, щодо використання 
отриманих знань та набуття практичного досвіду роботи на судні для 



забезпечення відповідності загальним та фаховим компетентностям спеціальності, 
а також підтвердження програмних результатів навчання стосовно елементів 
суднової енергетичної установки та їх системам, а також їх безпечній експлуатації, 
які необхідні для отримання звання судновий механік. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ НА СУДНІ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ БЕЗПЕЧНОГО 
НЕСЕННЯ МАШИННОЇ ВАХТИ (Світлана Кузнецова) 

Автор курсу: Світлана Кузнецова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна формує, акумулює та забезпечує знання та вміння, отримані за 
дисциплінами, що присвячені безпечному несенню вахти на судні. Формуються 
вміння та навички, щодо використання отриманих знань та набуття практичного 
досвіду роботи на судні для забезпечення відповідності загальним та фаховим 
компетентностям спеціальності, а також підтвердження програмних результатів 
навчання стосовно безпечному несенню вахти на судні, які необхідні для 
отримання звання судновий механік. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, НАЛАГОДЖЕННЯ ТА РЕМОНТ НА СУДНІ. 
ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИХ ТИПІВ РОБІТ В МОРСЬКИХ УМОВАХ 

(Світлана Кузнецова) 

Автор курсу: Світлана Кузнецова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна формує досвід застосування знань з питань технічного 
обслуговування, налагодження та ремонту елементів систем, підйомних 
механізмів, повітряних компресорів, теплообмінних апаратів і суднової 
холодильної техніки, а також суднових двигунів, котлів на судні в морських 
умовах. Формуються вміння та навички, щодо використання отриманих знань та 
досвіду з питань обслуговування та ремонту елементів енергетичної установки та 
систем, що отримано під час виробничої практики, на судні під час рейсу для 
забезпечення відповідності загальним та фаховим компетентностям спеціальності, 
а також підтвердження програмних результатів навчання стосовно безпечному 
несенню вахти на судні які необхідні для отримання звання судновий механік. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТЕРЕЖНИХ ЗАХОДІВ ТА СПРИЯННЯ ЗАПОБІГАННЮ 
ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА. ОТРИМАННЯ ДОСВІДУ 
ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З 

ЗАБРУДНЕННЯМ (Світлана Кузнецова) 

Автор курсу: Світлана Кузнецова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна формує досвід застосування знань з питань охорони 
навколишнього середовища відповідно вимогам конвенції МАРПОЛ-73/78 та 
застосуванню застережних заходів, що сприяють запобіганню забруднення 
морського середовища. Формуються вміння та навички, щодо використання 
отриманих знань та досвіду з питань використання застережних заходів, що 
сприяють запобіганню забруднення морського середовища під час рейсу, для 
забезпечення відповідності загальним та фаховим компетентностям спеціальності, 
а також підтвердження програмних результатів навчання, які необхідні для 
отримання звання судновий механік 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



Навчально–науковий інститут комп’ютерних наук та управління проєктами 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ (Катерина Приходько) 

Автор курсу: Катерина Приходько, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
Інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Моделювання систем» спрямована на отримання студентами 
знань в області моделювання різноманітних систем на ЕОМ, а саме надає загальні 
відомості про основні поняття моделювання систем; принцип системного підходу 
в моделюванні систем; основні підходи до моделювання систем; математичне 
моделювання систем; ймовірнісне (статистичне) моделювання систем на ЕОМ; 
імітаційне моделювання систем на ЕОМ; ідентифікацію систем; Оволодіння 
такими знаннями дозволить розробляти програмні генератори псевдовипадкових 
чисел та перевіряти їх якість; моделювати на ЕОМ випадкові процеси, 
детерміновані та стохастичні системи. Набуті в процесі вивчення компетентності 
можуть бути застосовані майбутнім фахівцем в процесі подальшого навчання, а 
також в своїй професійній діяльності після отримання вищої освіти. 

Анотація. Вивчення курсу допомагає отримати знання в галузі моделювання 
систем, починаючи з базових понять про системи, їх класифікацію та моделі цих 
систем, принципи й методи моделювання різних типів систем. Значна частина 
курсу присвячена імітаційному моделюванню, що може мати користь в подальшій 
інженерній практиці майбутнього фахівця. Розглядаються моделі систем масового 
обслуговування та мережі Петрі. Окрему увагу приділено розв’язанню задач з 
використанням апарату ймовірнісного моделювання на ЕОМ та обробці й аналізу 
отриманих результатів. Зокрема розглядається питання моделювання на ЕОМ 
випадкових величин та процесів; моделювання на ЕОМ детермінованих та 
стохастичних моделей; розробки імітаційних моделей систем і здійснення їх 
моделювання на ЕОМ. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ (Катерина Приходько) 

Автор курсу: Катерина Приходько, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
Інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Моделювання складних систем та процесів» спрямована на 
отримання студентами знань в області моделювання складних систем та процесів 
систем на ЕОМ, а саме надає загальні відомості про основні поняття моделювання 
складних систем; принцип системного підходу в моделюванні складних систем; 
основні підходи до моделювання складних систем; математичне моделювання 
складних систем; ймовірнісне (статистичне) моделювання складних систем на 



ЕОМ; імітаційне моделювання складних систем на ЕОМ; ідентифікацію систем; 
Оволодіння такими знаннями дозволить розробляти програмні генератори 
псевдовипадкових чисел та перевіряти їх якість; моделювати на ЕОМ випадкові 
процеси, детерміновані та стохастичні системи. Набуті в процесі вивчення 
компетентності можуть бути застосовані майбутнім фахівцем в процесі 
подальшого навчання, а також в своїй професійній діяльності після отримання 
вищої освіти. 

Вивчення курсу допомагає отримати знання в галузі моделювання складних 
систем, починаючи з базових понять про системи, їх класифікацію та моделі 
складних систем, принципи й методи моделювання складних систем. Значна 
частина курсу присвячена імітаційному моделюванню складних систем, що може 
мати користь в подальшій інженерній практиці майбутнього фахівця. 
Розглядаються моделі систем масового обслуговування та мережі Петрі. Окрему 
увагу приділено розв’язанню задач з використанням апарату ймовірнісного 
моделювання на ЕОМ та обробці й аналізу отриманих результатів. Зокрема 
розглядається питання моделювання на ЕОМ випадкових величин та процесів; 
моделювання на ЕОМ детермінованих та стохастичних моделей; розробки 
імітаційних моделей систем і здійснення їх моделювання на ЕОМ. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КРОСПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (Анатолій Гайда) 

Автор курсу: Анатолій Гайда, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
інформаційних управляючих систем та технології. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Кросплатформне програмування» сприяє розширенню 
теоретичних знань теорії програмування, освоєнню інструментальних засобів 
програмування для різних апаратних та програмних платформ, отримання 
практичних навичок створення переносимих програмних продуктів. Вивчення цієї 
дисципліни дозволить студентам опанувати технологіями програмування, 
спрямованих на розробку програмного забезпечення, придатного для експлуатації 
або подальшої розробки в гетерогенних інформаційних. Доцільність вивчення 
дисципліни підтверджується стрімким поширенням різних апаратних (Intel X86, 
ARM тощо) і програмних (MS Windows, Linux, Android тощо) платформ, 
зростанням популярності Linux та ARM, а також високим попитом на технології 
забезпечення переносимості програм та зменшення витрат на їх розробку. 

Анотація. Дисципліна «Кросплатформне програмування» складається з двох 
модулів відповідно до змісту навчального матеріалу.  

Перший змістовий модуль присвячений вивченню технологій забезпечення 
переносимості програм та інструментальних засобів кросплатформного 
програмування. Передбачається вивчення особливостей кросплатформного 
програмування на рівні універсальних мов програмування та компонентної моделі 
інформаційних систем та емуляції цільових платформ. При цьому студенти 



отримують навички розробки кросплатформних термінальних додатків в одно та 
багато- компонентних моделях. 

Другий змістовий модуль присвячений вивченню особливостей 
кросплатформного програмування на рівні емуляції цільових платформ При цьому 
студенти також отримують навички використання наявних та розробки власних 
кросплатформних бібліотек, розробки розподілених систем в гетероморфному 
компонентному середовищі. 

Матеріал дисципліни направлений на опанування технологій програмування, 
що ґрунтується на описі задач предметної галузі та вимогах до переносимості між 
платформами. У складі навчального матеріалу передбачено отримання студентами 
знань з моделювання компонентних систем та складання програм відповідно до 
розроблених моделей. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (Тетяна Смикодуб) 

Автор курсу: Тетяна Смикодуб старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Системи штучного інтелекту»  є невід’ємною частиною циклу 
комп’ютерних дисциплін, необхідних фахівцям для рішення інтелектуальних 
задач пошуку інформації в корпоративних базах даних, пошуку прихованих 
закономірностей у множині даних, прийняття рішень на основі використання 
систем правил та експертних систем. Вивчення цієї дисципліни дозволить 
студентам опанувати принципи побудови та технології розробки систем штучного 
інтелекту; побудови моделей та використання інтелектуальних методів 
розв’язання задач у слабоформалізованих галузях; побудови нейронних мереж і 
навчання в нейронних мережах; застосовування методів розв’язання задач у 
слабоформалізованих галузях; формалізації знань за допомогою різних засобів їх 
подання. 

Доцільність вивчення дисципліни підтверджується стрімкім зростанням 
застосування методів штучного інтелекту при розробці програмних додатків, 
пов’язаних з класифікацією, розпізнаванням, пошуком інформації у великих 
масивах даних.  Практична спрямованість навчальної дисципліни зумовлена 
актуальною потребою в підготовці фахівця, здатного оперувати сучасними 
інтелектуальними технологіями, спроможного використовувати розділи сучасної 
науки в сфері штучного інтелекту; спроможного опанувати стратегії побудови 
складних інтелектуальних систем. 

 
Перший змістовий модуль містить опис історії виникнення та розвитку галузі 

знань під назвою системи штучного інтелекту, дається огляд напрямків, що 



розглядаються в рамках даного курсу, вводиться поняття інтелектуального агента, 
також дається класифікація інтелектуальних агентів.  

Другий змістовий модуль  присвячений агентам, що здійснюють пошук в 
просторі станів. Розглядається формалізм простору станів, методи пошуку в 
просторі станів, а також формалізм І / АБО-графів (метод редукції цілей), 
пов'язаний з формалізмом пошуку в просторі станів. Як приклад агентів, які 
здійснюють пошук, розглядаються агенти, які здійснюють пошук виграшної 
стратегії в іграх з повною інформацією.  

Третій змістовий модуль присвячений експертним системам і системам, 
заснованим на знаннях. У цьому розділі вводяться визначення експертних систем і 
систем, заснованих на знаннях, розглядаються приклади таких систем, описуються 
функції експертних систем. Крім того, в цьому розділі розглядаються питання 
подання знань в подібних системах, описуються продукційні системи, фрейми і 
мережі фреймів, а також питання подання невизначеностей знань і даних за 
допомогою нечіткої логіки. Окрема лекція присвячена питанням розуміння 
природної мови і машинного перекладу. 

Четвертий змістовий модуль присвячений теорії машинного зору і 
розпізнавання образів за допомогою нейронних мереж. Технології машинного 
зору даються оглядово, нейронні мережі розглядаються більш докладно. Дається 
введення в методологію використання нейронних мереж. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРИНЦИПИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (Наталя Книрік) 

Автор курсу: Наталя Книрік, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Вивчення дисципліни «Принципи імітаційного моделювання» дозволить 
студентам опанувати технологіями програмування, спрямованих на розробку 
більш надійного програмного забезпечення, оволодіти навичками рішення 
складних задач програмування на основі декомпозиції. Теоретичні та практичні 
навички побудови та використання імітаційних моделей дає фахівцю інструмент 
всебічного дослідження та аналізу складної системи, дозволяє провести 
попередній аналіз розроблюваних рішень щодо управління системою, провести 
оцінку майбутніх наслідків та можливих ускладнень у реалізації рішень. 
Використання імітаційних моделей у вигляді програм-тренажерів також є 
важливою складовою у підготовці бакалаврів різних галузей.  

Доцільність вивчення дисципліни підтверджується стрімкім зростанням 
кількості інформаційних систем, які потребують постійного моніторингу і 
прогнозування на його основі можливих сценаріїв розвитку подій в залежності від 
зміни факторів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ФРЕЙМВОРК DJANGO (Тетяна Смикодуб) 

Автор курсу: Тетяна Смикодуб, старший викладач кафедри програмного 
забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація курсу 

Фахівці з мови програмування Python одні з найбільш популярних на ринку 
праці, в той же час Python легкий в освоєнні, що дозволяє рекомендувати даний 
курс найширшому колу студентів. Дисципліна «Фреймворк Django» спрямовано 
формування навичок розробки програмних рішень, передбачає поглиблене 
вивчення роботи зі спеціалізованим інструментом розробки додатків Django. В 
курсі розглядаються розширені можливості мови Python для розробки 
програмного забезпечення, яке використовується на серверній стороні веб-
застосунків. Метою курсу є формування базових знань, умінь і навичок вирішення 
найбільш важливих і поширених задач з веб-програмування. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



 

Навчально–науковий інститут автоматики та електротехніки 

НАДІЙНІСТЬ І ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ (Георгій Бабкін) 

Автор курсу: Георгій Бабкін, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів. 

Анотація курсу 

З розвитком техніки ускладняються й проблема її надійності, для рішення 
якої було розроблено науковий напрямок – теорію надійності. Предметом її 
досліджень є вивчення причин, що викликають відмови об'єктів, визначення 
закономірностей, яким відмови підкоряються, розробка засобів кількісного виміру 
надійності, методів розрахунку та випробувань, розробка шляхів і засобів 
підвищення надійності. 

Теорія імовірностей, математична статистика, теорія імовірнісних процесів 
дають можливість врахувати випадковий характер виникаючих у системі подій і 
процесів. 

Теорія графів, дослідження операцій, теорія інформації, технічна діагностика, 
теорія моделювання, основи проєктування систем і технологічних процесів 
дозволяють обґрунтовано вирішувати завдання надійності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ (Георгій Бабкін) 

Автор курсу: Георгій Бабкін, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів. 

Анотація курсу 

Системний аналіз являє собою послідовність дій по встановленню 
структурних зв’язків між змінними або постійними елементами досліджуваної 
системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, 
природничих, статистичних, математичних методів. 

Мета вивчення дисципліни полягає у вивченні нових підходів якісної теорії 
систем, що базується на системному аналізі стану прикладних інформаційних 
технологій, закономірностей функціонування і розвитку систем, методів і моделей 
теорії систем та ін. Що дозволяє виробити навички системного мислення у 
студентів і підготувати їх до вирішення практичних завдань аналізу і синтезу 
систем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



РОЗУМНИЙ ДІМ І ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (Дмитро Костенко) 

Автор курсу: Дмитро Костенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
електричної інженерії суднових та роботизованих комплексів. 

Анотація курсу 

Інтернет речей – це комплекс предметів і явищ, що складається з електронних 
пристроїв, датчиків фізичних величин, виконавчих механізмів, алгоритмів 
передачі інформації і управління, програмного забезпечення. Розумний дім – 
приміщення будь-якого призначення з елементами автоматизації і диспетчеризації 
за допомогою інтернету речей процесів, які раніше не були автоматичними: 
опалення, освітлення, полив рослин, робота побутових приладів тощо. 

Студенти вивчають засоби та методи розробки пристроїв керування, 
протоколи передачі інформації давачами фізичних параметрів, принципи взаємодії 
пристроїв за допомогою мережі Інтернет. На практичних заняттях студенти 
набувають досвід розробки і виготовлення розподіленої системи вимірювання 
фізичних величин з прогнозом погоди і керуванням простими приладами на основі 
контролерів ESP8266 та платформи Blynk. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРОЄКТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ 
САПР AVEVA INSTRUMENTATION (Олег Кудін) 

Автор курсу: Олег Кудін, старший кафедри морського приладобудування. 

Анотація курсу 

Курс призначений для надання студентам знань, умінь та навичок 
проєктування спеціалізованих комп’ютерних систем управління технологічними 
процесами (СКСТП) об’єктів морської інфраструктури з використанням системи 
автоматизованого проєктування (САПР) AVEVA Instrumentation. 

Курс зорієнтований на формування у студентів умінь та навичок для: 
розробки схеми підключення приладів та обладнання СКСТП; складання листів 
запиту приладів; розробки кабельних журналів; формування переліку 
вимірювальних контурів і контрольно-вимірювальних приладів; створювати 
переліки кабельних барабанів, схеми розташування клем введення/виведення 
обладнання СКСТП. 

В процесі вивчення курсу студенти отримають знання: правил розташування 
приладів і електрообладнання СКСТП на об’єктах морської інфраструктури; 
правил прокладки електричних кабелів СКСТП; методів вибору кабелів для 
підключення приладів і обладнання СКСТП; правил маркування кабелів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНТРОЛЕРІВ В 
ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ UNITY PRO (Олег Кудін) 

Автор курсу: Олег Кудін, старший кафедри морського приладобудування. 

Анотація курсу 

Курс призначений для отримання студентами знань, умінь і навичок 
використання мов програмування промислових контролерів фірми Schneider-
Electric для проєктуванні та обслуговуванні спеціалізованих систем управління 
технологічними процесами (СКСТП) об’єктів морської інфраструктури. 

Завданням курсу є вивчення студентами основних методів програмування 
промислових контролерів фірми Schneider-Electric з використанням інтегрованого 
середовища UNITY PRO та мов програмування стандарту ІЕС 61113. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ (Юрій Касьянов) 

Автор курсу: Юрій  Касьянов, старший викладач кафедри комп'ютерних 
технологій та інформаційної безпеки.  

Анотація курсу 

Ознайомлення з можливостями сучасних методів і програмних засобів 
цифрової обробки сигналів та набуття навичок їх практичного застосування є 
важливою складовою процесу формування компетентного фахівця, діяльність 
якого пов’язана з технічними науками.  

Навчальна дисципліна «Цифрова обробка сигналів» є вибірковою 
навчальною дисципліною і забезпечує формування уміння використовувати 
сучасні методи та програмні засоби для цифрової обробки сигналів в системах 
автоматизації управління, технічного захисту інформації та в інженерних і 
наукових дослідженнях технічних об'єктів і систем. 

В дисципліні вивчаються основні аспекти аналого-цифрового перетворення 
та генерації цифрових сигналів, цифрової фільтрації, аналізу сигналів засобами 
обчислювальної техніки, обробки аудіо та відео інформації, використання для 
цього сучасних програмних засобів.  

Перевагою даного курсу є можливість об’єднати фундаментальні аспекти 
сучасної теорії цифрової обробки сигналів з набором сучасних програмних засобів 
для практичного дослідження вказаних питань. 

Варто відзначити, що вивчення навчальної дисципліни «Цифрова обробка 
сигналів» не тільки дає здобувачу вищої освіти ґрунтовні знання і необхідні 
компетентності для фахового застосування в професійній діяльності, а ще й 
формує фундамент для підвищення ефективності поточного навчального процесу і 
навчання на наступних рівнях вищої освіти. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ВБУДОВАНИХ 
МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ (Олександр Ушкаренко) 

Автор курсу: Олександр Ушкаренко, доктор технічних наук, доцент кафедри 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 

Даний курс формує знання з фундаментальних принципів використання 
об’єктно-орієнтованого програмування при розробці програмного забезпечення 
для вбудованих електронних систем. Завданням курсу є оволодіння здобувачами 
вищої освіти навичками розробки програм на мовах С та С++ для 
мікроконтролерів STM32 у складі програмованих електронних систем; оволодіння 
принципами написання драйверів портів введення/виведення, універсального 
асинхронного приймача/передавача, таймера/лічильника та інших периферійних 
вузлів мікроконтролера з використанням принципів об’єктно-орієнтованого 
програмування – інкапсуляції, успадкування та поліморфізму; отримання навичок 
роботи з офіційною документацією на мікроконтролер та розуміння принципів 
відображення адресного простору мікроконтролера на програмні структури даних 
при реалізації програмних інтерфейсів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМ (Дмитро Шарейко) 

Автор курсу: Дмитро Шарейко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
автоматики. 

Анотація курсу 

Курс містить загальні положення теорії вібраційних полів, елементарні 
інженерні методики розрахунку параметрів вібрацій, резонансні режими з 
урахуванням властивостей електротехнічних матеріалів, ознайомлення із 
принципами роботи в програмному середовищі MathLab при розрахунках 
електромеханічних систем будь-якої складності. Дисципліна передбачає 
ознайомлення студентів із методиками розрахунку вібраційних та віброзахисних 
електромеханічних систем, застосування вібраційних технологій у виробництві а 
також з елементами вібраційної техніки, розрахунку параметрів вібрацій, 
визначення резонансних режимів та методами їх уникнення. 

Дисципліна носить ознайомчий характер із залученням спеціалізованого 
програмного середовища для отримання необхідних навичок із розрахунку 
електромеханічних вібраційних систем. 

Дисципліна «Основи електромеханічних вібраційних систем» узагальнює 
існуючі практичні підходи щодо розрахунків параметрів електромеханічних 
вібраційних машин та електромеханічних систем боротьби з вібраціями. 

Дисципліна корисна для подальшого вивчення дисциплін, що пов’язані з 
проектуванням автоматизованих технологічних комплексів, систем керування 



електроприводами, комплектних електроприводів, а також для інших, що 
передбачають розрахунок та аналіз параметрів електричних машин та 
електроприводів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ФІЛЬТРАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ (Дмитро Шарейко) 

Автор курсу: Дмитро Шарейко, кандидат технічних наук, доцент кафедри  
автоматики. 

Анотація курсу 

Курс «Фільтрація вимірювальних сигналів» містить у собі такі розділи, 
спектр періодичного та неперіодичного сигналів, частота квантування сигналів, 
математичне моделювання фільтрів нижніх частот, види фільтрів та їх 
математичне моделювання, побудова різних фільтрів на основі фільтра нижніх 
частот та операторні методи математичного моделювання у системах автоматики. 
Він складається з 30 годин лекцій та 30 годин практичних занять. Практичні 
заняття присвячені для набуття досвіду у розв’язку прикладних задач. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ (Олексій Дьяконов) 

Автор курсу: Олексій Дьяконов, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 

Бурхливий розвиток математичного моделювання та необхідні для сучасного 
інженера навички використання обчислювальної техніки роблять необхідним 
поряд з вивченням класичного курсу математики засвоєння сучасних чисельних 
методів. Головна особливість навчання основам чисельних методів пов’язана з 
інтенсифікацією процесів використання різних спеціалізованих математичних 
пакетів та систем програмування обчислювальних методів як інструменту 
вирішення прикладних задач. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 
 

ДИНАМІКА МЕХАНІЗМІВ РОБОТІВ (Олександр Васильєв) 

Автор курсу: Олександр  Васильєв, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
автоматики. 

Анотація курсу 



Дисципліна охоплює коло питань, пов'язаних з вивченням наступних проблем 
та завдань робототехніки: класифікація, галузі застосування та розвиток 
маніпуляційних роботів. Кінематичний аналіз виконавчих механізмів роботів; 
методи динамічного аналізу на підставі рівнянь Лагранжа-Ейлера, орієнтовані на 
використання ЕОМ. Наводяться приклади аналізу кінематики та динаміки 
конкретних маніпуляторів, наводяться приклади застосування промислових 
роботів в робототехнічних комплексах (РТК) та гнучких виробничих модулях 
(ГВМ). 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ (Олександр Васильєв) 

Автор курсу: Олександр  Васильєв, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
автоматики. 

Анотація курсу 

Дисципліна розглядає причини появи, принцип дії, будову сучасних 
промислових роботів та роботизованих технологічних комплексів, їх структуру та 
основні вузли. Розглядаються основні методи аналізу кінематики та динаміки 
промислових роботів, як просторових систем твердих тіл із кількома ступенями 
свободи. Наводяться галузі застосування промислових роботів та дані про техніко-
економічну ефективність, соціальний та гігієнічний аспекти. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ВЕРСТАТІВ З ЧПК ТА 
АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ/AUTOMATED ELECTRIC DRIVE OF CNC MACHINES 

AND AUTOMATIC LINES (Іван Білюк) 

Автор курсу: Іван Білюк, кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики. 

Анотація курсу 

Курс вивчає сучасні автоматизовані електроприводи верстатів з ЧПК та 
автоматичних ліній, їх конфігурацію, принципи роботи, основні функції та 
характеристики, особливості експлуатації. Метою курсу є формування у 
здобувачів освіти теоретичних знань в галузі автоматизованих електроприводів 
промислових установок необхідних для їх надійної та безпечної експлуатації. 
Студенти ознайомляться з системами керування електроприводів верстатів з ЧПК 
та автоматичних ліній, виконаними на сучасній елементній базі, методиками їх 
налагодження. 



Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ КОМП'ЮТЕРНОЇ СХЕМОТЕХНІКИПРОГРАМУВАННЯ (Сергій 
Гаврилов) 

Автор курсу: Сергій Гаврилов, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
автоматики. 

Анотація курсу 

Курс присвячено вивченню та освоєнню комп'ютерного моделювання 
електронних схем з використанням моделюючої програми Multisim. Програма 
курсу зосереджена на елементах інтерфейсу програми, рекомендаціях щодо 
створення і редагування схем пристроїв, основних операціях, що виконуються при 
дослідженні моделей. На прикладах з галузі електротехніки та електроніки 
демонструються методи побудови схем та проведення різних типів аналізу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ В AUTOCAD ELECTRICAL (Сергій Гаврилов) 

Автор курсу: Сергій Гаврилов, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
автоматики. 

Анотація курсу 

Курс присвячено вивченню системи автоматизованого проектування 
AutoCAD Electrical, інструменту для створення електричних схем та креслень 
монтажних панелей. Програма курсу розглядає найбільш ефективні інструменти 
AutoCAD Electrical, які дозволяють студентам за мінімальні терміни виконувати 
проекти високої якості. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 2 (Віталій Костюченко) 

Автор курсу: Віталій Костюченко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
суднових електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 

Виробнича практика проводиться для поглиблення теоретичних і 
практичних знань, умінь та навичок. Об’єкти вивчення за час виробничої 
практики: суднові механічні системи, загальносуднове електрообладнання, 



електронна апаратура – способи їх експлуатації електрообладнання та ремонт. 
Цілями навчання є набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та 
інших компетентностей, необхідних для зайняття посад для осіб командного 
складу морських та річкових суден за спеціалізацією у відповідності з 
положенням «Про присвоєння звань особам командного складу морських суден» 
та Конвенцією ПДНВ (STCW) 1978 з поправками 2010 р. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІМПУЛЬСНІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ (Олег Савченко) 

Автор курсу: Олег Савченко, викладач кафедри автоматика. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Імпульсні джерела живлення систем автоматики» формує у 
студентів знання з теоретичних основ функціонування та практичних аспектів 
побудови імпульсних блоків живлення, а також частині структурного синтезу 
базових вузлів електроживлення систем автоматики. Також дисципліна навчає 
ефективно використовувати інструменти та методи для аналізу, проектування, 
розрахунку та випробування блоків живлення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 



 

Навчально–науковий гуманітарний інститут 

ОСНОВИ ПРОФАЙЛІНГУ (Олена Щербак) 

Автор курсу: Олена Щербак, кандидат філологічних наук, старшій викладач 
кафедри прикладної лінгвістики. 

Анотація курсу 
Навчальна дисципліна «Основи профайлінгу» скерована на засвоєння 

студентами основних теоретичних постулатів профайлінгу як комплексного 
наукового напряму, опанування методиками детекції брехні та виявлення маркерів 
патогенного впливу в комунікації (насамперед у політичному та рекламному 
дискурсах), а також захисту від них.  

Змістові блоки навчальної дисципліни прислужаться студентам, які планують 
розпочати свою кар’єру передусім як консультанти в політичній та рекламній 
сферах. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ МАЛИХ СУДЕН (Наталя Данильченко) 

Автор курсу: Наталя Данильченко, викладач кафедри дизайну. 

Анотація курсу 

Дисципліна, яка формулює методи, критерії та  практичні заходи 
використання основ архітектури і дизайну в малому суднобудуванні,  вирішує 
візуальну цілісність проєктування, організацію побутового простору людини на 
судні, просторову композицію, функціональне планування приміщень, 
проєктування екстер’єру судна та інтер’єрів приміщень, з урахуванням 
обмеженості простору, а також вивчає історичний розвиток зовнішнього вигляду 
малих суден та їх інтер’єрів в зв’язку з історичними архітектурними стилями. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ПЛАВУЧИХ СПОРУД (Наталя Данильченко) 

Автор курсу: Наталя Данильченко, викладач кафедри дизайну. 

Анотація курсу 

Дисципліна вивчає сучасні тенденції та основні закономірності проєктування 
дизайну інтер’єру плавучих споруд: будинків на воді, плавучих дач, ресторанів, 
готелів, та інших. Розглядаються загальні принципи побудови просторової 
композиції, функціональне планування приміщень, проєктування екстер’єру та 
інтер’єрів приміщень, вибір та застосування будівельних та декоративних 
матеріалів в інтер’єрі з урахуванням особливостей використання споруди. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ (Наталія Мочалова) 

Автор курсу: Наталія Мочалова, старший викладач, кафедри прикладної 
лінгвістики. 

Анотація курсу 

Курс розкриває проблеми міжкультурної комунікації і звертається до 
важливих змін у житті людства, викликаних глобалізацією як наслідком 
загального науково-технічного розвитку, який надав нові можливості для 
спілкування людей. Новий погляд на роль національних мов та культур, розкриття 
їхньої сутності та впливу на людину – творця й творіння рідної мови та культури.  

Мета курсу – надати загальні відомості про роль мови й культури для 
ефективного міжкультурного й міжнародного спілкування та сприяти 
оптимальному формуванню мовної та міжкультурної компетентності. 

Для кого цей курс? Курс буде корисним для студентів-лінгвістів, студентів 
гуманітарних і негуманітарних спеціальностей, які цікавляться питаннями 
міжкультурної комунікації і процесами накопичення та відбиття ментальних явищ 
в мові.  

Необхідний рівень підготовки: курс є загальноосвітнім, ілюстративний 
матеріал подається українською та англійською мовами. Рекомендовано: знання 
української мови в межах шкільного та університетського курсу, володіння 
англійською мовою на рівні не нижче А2+. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КУЛЬТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (Ольга Ступак) 

Автор курсу: Ольга Ступак, старший викладач кафедри філософії та 
культурології. 

Анотація курсу 

Курс "Проблеми інформаційної культури" розрахований на студентів всіх 
напрямків діяльності (технічних і гуманітарних). В ньому розглядається 
історичний базис сучасного стану культури і суспільства в його комплексному 
зрізі. Дається оцінка динаміки і спрямованості подальшого суспільного розвитку з 
урахуванням місця і ролі в ньому окремої особистості. Виявляються можливі 
визови та проблеми, з якими доведеться стикнутися особистості в процесі 
суспільної адаптацїї в умовах інформаційного перенавантаження і специфікації 
індивідуальної діяльності. Визначається мінливість значення терміну "культура" в 
зазначених умовах і розглядається їй значимість у локальних та глобальних 
процесах розвитку цивілізацій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 



ENGLISH FOR EVERYDAY COMMUNICATION (Тетяна Задорожна) 

Автор курсу: Тетяна Задорожна, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Навчальний курс  призначено для розвитку і стимуляції навичок говоріння, 
аудіювання, розуміння сучасної розмовної англійської мови на основі ретельно 
відібраних тем побутової тематики та ситуацій повсякденного спілкування. 
Характер лексики та граматики визначається характером заданої тематики. 

Відмінною рисою курсу є використання широкого діапазону розмовних 
стилів для підготовки студентів до реалій сучасного спілкування англійською 
мовою. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей рівнів: pre-intermediate, 
intermediate. 

 
АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ АКАДЕМІЧНИХ ЦІЛЕЙ / ENGLISH FOR ACADEMIC 

PURPOSES (Ганна Кошкіна) 

Автор курсу: Ганна Кошкіна, викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Навчальний курс «Англійська мова для академічних цілей» (“English for 
Academic Purposes”) спрямований на формування академічних комунікативних 
компетенцій студентів. Курс включає: формування навичок аналізу, синтезу, 
узагальнення та критичного осмислення інформації; навчання різноманітним 
стратегіям академічного читання; опанування специфічних граматичних структур, 
властивих академічним текстам; розвиток навичок сприйняття усного мовлення із 
загальнонаукової тематики; формування базових навичок публічного мовлення у 
форматі академічної презентації; опанування та розширення академічного 
словника студентів; формування навичок академічного письма (написання есе, 
доповідей, статей, офіційних листів). 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

TECHNICAL ENGLISH FOR SAILING PURPOSES ТЕХНІЧНА АНГЛІЙСЬКА 
МОВА ДЛЯ МОРСЬКИХ ЦІЛЕЙ (Олена Давиденко) 

Автор курсу: Олена Давиденко, кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

При вивченні курсу навчальної дисципліни «Technical English for Sailing 
Purposes» («Технічна англійська мова для морських цілей») студенти засвоять 
професійну лексику, стандартні фрази та команди для спілкування в морі. 
Навчяться їх розуміти та використовувати в багатомовних екіпажах суден різних 
типів, іноземних портах та застосовувати їх в аварійних ситуаціях.  Найбільш 



загальні ситуації перебування та роботи на судні будуть розглянути у тексах та 
діалогах. 

Technical English for Sailing Purposes допоможе студентам навчитися розуміти 
професійну морську лексику на слух, спілкуватися з іншомовними членами 
команди, вірно виконувати команди вищого составу під час перебування та роботи 
на судні. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПСИХОЛІНГВІСТИКА (Олена Щербак) 

Автор курсу: Олена Щербак, кандидат філологічних наук, старшій викладач 
кафедри прикладної лінгвістики. 

Анотація курсу 
Навчальна дисципліна «Психолінгвістика» скерована на ознайомлення 

студентів з історіографією науки, її методологічною базою, онто- та 
філогенетичною проблематикою, структурою та закономірностями мовленнєвого 
спілкування, природою й особливостями моделювання процесів породження, 
сприйняття та розуміння мовлення, таксономічними різновидами та факторами 
продукування мовленнєвих девіацій, а також має на меті виробити в студентів 
уміння та навички розрізняти мовленнєві афазії й апробовувати психолінгвістичні 
методи дослідження мовлення на різнорідних матеріалах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ (ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА І ТЕХНОЛОГІЇ) (Інна Чугуєва) 

Автор курсу: Інна Чугуєва, кандидат наук, доцент кафедри соціально – 
гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 
Навчальна дисципліна «Психологія впливу (теорія, практика і технології)» є 

прикладною галуззю психології, вона спрямована на розкриття теоретичних і 
практичних аспектів психологічних впливів на особистість, які можуть нести як 
позитивні так і негативні наслідки для особистості в цілому і для окремих сфер 
життя, таких як: взаємовідносини між людьми, самооцінка, конфлікти, розвиток 
особистості, кризи особистості, життєвий досвід тощо. Практика і технології 
психологічного впливу виступає знаряддям протидії негативним психологічним 
явищам, які сьогодні є невід’ємною частиною життя людини в сучасному світі такі 
як: маніпуляції, психологічний тиск, психологічна агресія, травматичні події тощо.  

Навчальна дисципліна «Психологія впливу (теорія, практика і технології)» 
розкриває зміст, умови, різновиди і чинники різноманітних психологічних впливі 
на особистість та засоби протидії негативним впливам, а також технології 
запобігання психологічних деструкцій особистості. В курс «Психологія впливу 
(теорія, практика і технології)» також включено засоби психологічної гігієни та 
підтримки ментального здоров’я. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО СТОРІТЕЛІНГУ ТА ІНФОГРАФІКИ 

(Світлана Гузенко) 

Автор курсу: Світлана Гузенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Цифровізація соціальних зв’язків, перетворення соціальних мереж на 
глобальне virtual community вимагає від спеціаліста вміння ефективно 
організувати комунікацію в інтернет-середовищі. Цьому сприяють сучасні 
цифрові технології і зокрема метод сторітелінгу, який є ефективним інструментом 
залучення аудиторії, налагодження контакту з людьми. Протягом курсу студенти 
навчаться обирати відповідно до контексту та застосовувати технології цифрового 
сторітелінгу в професійній діяльності. Вони опанують уміння використовувати 
різні інструменти для створення інфографіки. Майбутні спеціалісти матимуть 
можливість розвинути навички роботи з даними, цифровим контентом, текстами, а 
також збагатити свій досвід публічних виступів. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

SOFT SKILLS У НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ (Світлана Гузенко) 

Автор курсу: Світлана Гузенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Реальність навколо нас змінюється зі швидкістю світла, і молода людина 
відчуває потребу адаптуватися до нових реалій. Разом із тим, кожен прагне 
повноцінно жити і реалізовувати власні плани та мрії. Протягом курсу майбутні 
спеціалісти дізнаються, що таке софт скіли і які з них є найбільш актуальними у 
воєнні і поствоєнні часи. На заняттях студенти зможуть розібратися в усій палітрі 
«м’яких навичок», які потрібні під час працевлаштування і роботи на стартових 
посадах, а також попрацювати над розвитком корисних якостей у себе. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



 

Факультет економіки моря 

БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ (Світлана Марущак) 

Автор курсу: Світлана Марущак, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економічної політики та безпеки. 

Анотація курсу 

Курс дає можливість здобувачам вищої освіти зрозуміти сутність, відмінності 
та механізми впливу на рівень безпеки бізнесу викликів, ризиків, загроз; засвоїти 
основи єдиного методологічного базису аналізу економічної безпеки підприємств 
на основі інтеграції бухгалтерського обліку, фінансового менеджменту, 
економічного аналізу та контролінгу; ознайомитися з сучасними концепціями 
управління економічною безпекою та механізмами функціонування системи 
безпеки бізнесу; навчитися виявляти ознаки зародження та формування небезпек; 
опанувати методи протистояння існуючим загрозам; діагностувати загрози, 
прогнозувати їх наслідки, оцінювати ймовірності появи критичних ситуацій; 
конструювати системи безпеки різних типів, класів і рівнів; впроваджувати у 
систему управління підприємством спроєктовані системи та моделі, а також 
оцінювати ефективність їх функціонування. При проведенні навчання, окрім 
лекційних занять, на практичних заняттях застосовуються: 

 кейс-метод, сучасні практики забезпечення безпеки бізнесу; 
 ділові ігри, під час яких здобувачі вищої освіти мають можливість 

проаналізувати ділові ігрові ситуації, визначити ймовірні рішення та 
проаналізувати їх наслідки; 

 навчальні ситуації – реальні або умовні ситуації з питаннями для аналізу; 
 моделювання – відтворення реальних умов прийняття рішення, певної 

ситуації. 
Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у здобувачів вищої освіти безпекових 

компетентностей на рівні знань та вмінь щодо розуміння сутності та механізмів 
забезпечення економічної безпеки бізнесу, концептуальних методологічних 
навичок щодо моделювання систем безпеки, прищеплення основних цінностей 
безпекової культури, яка є стрижнем для здійснення практичної діяльності щодо 
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств та організацій в умовах 
підвищеної конкуренції та прогресивного збільшення кількості викликів, ризиків 
та небезпек. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 



УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-РИЗИКАМИ (Ігор Сиренко) 

Автор курсу: Ігор Сиренко, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту. 

Анотація курсу 

В результаті навчання студенти опанують знаннями і навичками побудови 
ефективної системи ризик-менеджменту в компанії; освоять особливості 
розпізнавання, виявлення, оцінки та ранжування бізнес-ризиків стратегічного і 
тактичного характеру; вивчать методи оцінки ризиків, порядок їх вибору і 
практичного застосування на основі Міжнародних Стандартів ISO 31000 «Ризик-
менеджмент», принципи та керівництва ISO / IEC 31010 «Менеджмент ризику. 
Методики оцінки ризику»; навчаться управляти ризиками при підготовці і 
прийнятті рішень, зокрема, пов'язаних з оптимізацією бізнес-процесів компанії; 
опанує навичками побудови сценаріїв управління бізнес-ризиками відповідно до 
ризик-апетиту компанії; зможе підвищити рівень керованості ризиками і вартості 
своєї компанії; підвищить власну конкурентоспроможність на ринку 
професіоналів з урахуванням знань міжнародного досвіду. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СТРАТЕГІЧНЕ УБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Андрій Зінченко) 

Автор курсу: Андрій Зінченко, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів. 

Анотація курсу 

В ході вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти отримують ґрунтовні 
практично-орієнтовані із прикладами реальних кейсів регіонального та 
загальнодержавного рівня знання та напрацьовують навички з питань теорії і 
практики сучасного та перспективного убезпечення бізнесової діяльності, 
наявного актуального інструментарію в цій сфері в т.ч. судового та перспектив 
його застосування у різних ситуаціях. З’ясовуються питання сутності і предмету 
убезпечення бізнесової діяльності, структуруються системні компоненти безпеки 
господарської діяльності, інформаційна безпека, кадрова безпека,  фінансова 
безпека, силова безпека, напрями забезпечення ринкової безпеки, проблеми 
утворення, "відмивання" та використання грошових коштів, отриманих 
незаконним шляхом та діяльність у протидію цьому, проблеми рейдерства та 
антирейдерська діяльність, безпека інтелектуальної власності, проблеми олігархії 
з урахуванням актуальних векторів національного поступу, тощо.   



Обґрунтування курсу 
Курс вперше поєднує актуальну інформацію про сучасні та перспективні 

сторони саме безпеки бізнесової господарської в реальних умовах та на реальних 
прикладах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ В ХОДІ ТРЕТЬОЇ ТА ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ (Олександр Гурченков) 

Автор курсу: Олександр Гурченков, кандидат економічних наук, професор 
кафедри економіки та організації виробництва 

Анотація курсу 

В даному навчальному курсі розглядаються наступні актуальні питання: 
-характерні риси матеріально-енергетичної та соціально-економічної 

виробничих систем у ході Третьої промислової революції, їх впливу на 
організацію і функціонування суб’єктів бізнесу; 

- трансформація матеріально-технічної  і соціально-економічної бази 
виробництва на начальному етапі Четвертої промислової революції; 

- контури майбутнього бізнесу та формування «Економіки - 4.0» на основі 
нових виробничих відносин.   

Обґрунтування курсу 
Курс озброює студентів знаннями закономірностей еволюційного і 

революційного змін у ході розвитку суспільства та його матеріально-технічної  і 
соціально-економічної бази, а також формує критичне, аналітичне бачення 
об’єктивних процесів, які мають місце в суспільному виробництві, що дозволяє їм 
найти себе в поточному і майбутньому бізнесі. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (Олена 
Погорєлова) 

Автор курсу: Олена Погорєлова, кандидат економічних наук, професор, завідувач 
кафедри обліку і економічного аналізу. 

Анотація курсу 

Вивчення курсу дає студентам можливість засвоїти основи теорії розробки 
управлінських рішень та технологію процесу їх прийняття; ознайомитись з 
аналітичними моделями і методами обґрунтування та прийняття рішень у всіх 
видах діяльності підприємства (виробничої, фінансової, інвестиційної, 
маркетингової) незалежно в якій сфері здійснюється бізнес; володіти методами 
обґрунтування та прийняття рішень в умовах ризику, невизначеності та кризисних 



ситуацій; орієнтуватися в інформаційних системах та використовувати усі види 
інформацій  та бази даних на підприємстві для прийняття рішень; отримати 
практичні навики розробки прийняття та оцінки управлінських рішень. 

Вивчення всіх питань курсу передбачає розгляд конкретних ситуацій та 
практичних завдань, які виникають в сучасній діяльності підприємства. 

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів системи знань, умінь та 

навичок, які забезпечують прийняття ними обґрунтованих ефективних 
управлінських рішень в професійної діяльності, вміння використовувати сучасні 
прийоми і методи розробки рішень, приймати та оптимізувати управлінські 
рішення в умовах конкурентного середовища. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ (Сергій Шевчук) 

Автор курсу: Сергій Шевчук, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і 
економічного аналізу. 

Анотація курсу 
Під час проходження курсу слухачі ознайомляться з особливостями  

організації бухгалтерського обліку суб'єкта малого підприємництва в умовах 
застосування прикладних програмних продуктів. До основних питань, які 
розглядаються належать: постановка бухгалтерського обліку після державної 
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності; вибір та обґрунтування режиму 
оподаткування юридичних та фізичних осіб; оцінка та відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку господарських операцій з активами, зобов'язаннями, 
власним капіталом; порядок обчислення основних податків і зборів; формування 
та подання податкової звітності, звітності з ЄСВ, фінансової звітності в 
електронному вигляді. Вивчення курсу відбувається на реальних прикладах і 
господарських ситуаціях з застосуванням прикладних програмних продуктів 1С: 
Підприємство, Medoc та інші. 

Обґрунтування курсу 
Мале підприємництво є найпоширенішою формою реалізації 

підприємницьких інтересів в Україні, адже понад 90% всіх зареєстрованих 
підприємств є малими- та мікропідприємствами. Курс спрямований на 
формування у студентів знань та практичних навичок в площині ведення 
бухгалтерського обліку, обчислення податків і зборів, складання фінансової та 
податкової звітності, які необхідні як для започаткування власної справи, так і 
виконання функцій обліковця в малому бізнесі, починаючи з етапу реєстрації 
фізичної, або юридичної особи. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ У ДІЇ (Володимир Парсяк) 

Автор курсу: Володимир Парсяк,  доктор економічних наук, професор кафедри 
інтелектуальної цифрової економіки. 

Анотація курсу 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій змінює правила ведення будь 
якого бізнесу. Трансформуються умови маркетингової діяльності будь-якого 
підприємства, головною відмінністю якої стає активне залучення споживача 
безпосередньо у процес стимулювання збуту. Актуальності набуває цифровий 
маркетинг, призначення якого полягає у вибудові та ефективному використанні 
таких каналів, які дозволяють вести тривалий двосторонній персоніфікований 
діалог з кожним споживачем. Базовою компетенцію маркетолога, в умовах 
цифрової економіки, стає вміння розробляти стратегії просування продукції в 
цифровому середовищі в метою підвищення пізнаваності бренда та, як наслідок, 
підвищення прибутковості бізнесу. 

Обґрунтування курсу 
Курс  навчальної дисципліни «Цифровий маркетингу у дії» зорієнтований на 

формування у студентів таких компетентностей: 
– здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
– здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; 
– здатність визначати ключові стратегії започаткування та розвитку 

електронної комерції, способи її ведення, механізми підтримки та застосування 
підприємницької діяльності в Інтернет-середовищі. 

– розуміння особливостей цифрової трансформації бізнесу з застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 
студентів таких результатів навчання: 

– використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну 
та розповсюдження професійно спрямованої інформації; 

– вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати професійних цілей; 

– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 
та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

– вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 
ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 
поведінки їх суб’єктів; 

– вміти використовувати цифрові інтелектуальні технології в управлінні 
бізнес-процесами. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 

ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (Микола Бабич) 

Автор курсу: Микола Бабич, доктор економічних наук, доцент кафедри обліку і 
економічного аналізу. 

Анотація курсу 

Нова парадигма розвитку суспільства, що отримала назву «сталий розвиток» 
(sustainabledevelopment),  була  розроблена  за  результатами  аналізу  причин 
катастрофічної  деградації  оточуючого  природного  середовища  в  масштабах 
біосфери  та  пошуку  шляхів  подолання  загроз  довкіллю  та  здоров’ю  людини. 
Сталий розвиток визначається як форма взаємодії суспільства і природи, при якій 
забезпечується  виживання  людства  та  збереження  навколишнього  середовища, 
нинішні  покоління  забезпечують  свої життєві  потреби,  не  позбавляючи майбутні 
покоління можливості також задовольняти власні потреби. 

Навчальна дисципліна "Основи сталого розвитку" є складовою блоку 
вибіркових компонентів ОП циклу професійної підготовки здобувачів другого 
рівня вищої освіти. 

Обґрунтування курсу 
Метою навчальної дисципліни є опанування теоретичних та прикладних 

аспектів переходу суспільства на модель стійкого розвитку на глобальному, 
міжнаціональному, національному, регіональному та локальному рівнях. 
Курс «Основи сталого розвитку» знайомить широкий загал з академічним 
підходом до визначення стійкості і демонструє, як сучасні людські суспільства 
можуть розвиватися в умовах глобальної зміни клімату, деградації екосистем і 
ресурсних обмежень. Курс спрямований на ключові галузі знань теорії і практики 
сталого розвитку, в тому числі проблеми перенаселення, екосистем, глобальних 
змін клімату, енергетики, сільського господарства, водопостачання, економіки 
навколишнього середовища та політики, етики та культури,розкриває принципи 
довгострокового добробуту всіх народів планети. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ (Олександра Циганова) 

Автор курсу: Олександра Циганова, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
обліку і економічного аналізу 

Анотація курсу 

Дисципліна націлена на оволодіння майбутніми фахівцями базовими 
теоретичними знаннями та набуття практичних навичок створення на 
підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб 
внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги 



керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні 
фінансового стану у цифровому середовищі.  

Курс сприяє формуванню знань про основи внутрішньогосподарського 
контролю як невід’ємної функції управління; функціонування служби 
внутрішньогосподарського контролю та системи внутрішньогосподарського 
контролю; законодавчі та нормативні акти України, міжнародний досвід та 
спеціальну літературу щодо організації та функціонування 
внутрішньогосподарського контролю; методику та техніку проведення 
контрольних процедур на підприємствах, установах та організаціях; організацію 
та виконання комплексу внутрішньогосподарських контрольних процедур та 
реалізації їх наслідків. 

Обґрунтування 
Курс має практичний характер та зорієнтований на набуття навичок надання 

допомоги керівництву підприємства з організації системи 
внутрішньогосподарського контролю та складання планів здійснення контрольних 
заходів та процедур; проведення інвентаризації майна, грошей, розрахунків, інших 
об’єктів контролю та застосування інших методів та прийомів контролю; 
організування та здійснення зустрічних перевірок, спостереження та інших 
контрольних дій; складання планів проведення контрольних дій; оформлення 
результатів контрольних дій та доведення їх до відома і належного реагування на 
них з боку власників підприємств та уповноважених ними посадових осіб. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ (Олена Погорєлова) 

Автор курсу: Олена Погорєлова, кандидат економічних наук, професор, завідувач 
кафедри обліку і економічного аналізу. 

Анотація курсу 

Аналіз, моделювання, та оптимізація бізнес процесів є один із засобів 
підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності підприємств усіх 
галузей. В процесі вивчення курсу студенти мають можливість ознайомитись з 
поняттям бізнес – процесів; процесного підходу в управлінні, реінжинірингу 
бізнес-процесів; вивчити основні методики аналізу і моделювання бізнес-процесів 
та відповідних інструментальних засобів; засвоїти технології та методи 
оптимізації бізнес-процесів; засвоїти методи реінжинірингу бізнес-процесів з 
використанням ІТ- технологій. 

Вивчення всіх питань курсу передбачає розгляд конкретних ситуацій та 
практичних завдань з моделювання бізнес-процесів, їх аналізу та оптимізації. 

Обґрунтування курсу 
Метою вивчення курсу є засвоєння основ моделювання бізнес-процесів; 

методів аналізу бізнес-процесів а також отримання знань в сфері управління 
бізнес-процесами. 



В результаті вивчення курсу студенти набувають практичних навичок в аналізі, 
моделюванні та оптимізації бізнес-процесів; в проведені досліджень і аналізу 
бізнес-систем; проведені дослідження ІТ- інфраструктури підприємства; 
використані програмних засобів для управління бізнес-процесами. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ (Лариса Вдовиченко) 

Автор курсу: Лариса Вдовиченко, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економічної політики та безпеки. 

Анотація курсу 

Курс направлено на опанування студентами знань з основних принципів, 
технологій, форм, методів, механізмів організації та проведення публічних 
закупівель; вимог чинного законодавства стосовно прийняття бюджетних 
зобов’язань та здійснення платежів з бюджету; основних функцій та прав 
Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель; вимог до складання 
технічних та якісних характеристик до предмета закупівлі, технічного завдання, 
надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів, умови повернення чи 
неповернення забезпечення; порядку проведення процедур публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг; порядку застосування процедури запиту цінових 
пропозицій; специфіки та особливостей підготовки документації конкурсних 
торгів для різних предметів закупівлі. У цілому, при проведенні навчання, окрім 
лекційних занять, на практичних заняттях застосовуються: • кейс-методи – 
розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес навчання 
до реальної практичної діяльності і передбачає розгляд проблемних управлінських 
ситуацій; • методи «робота в мережі» – демонстрація роботи на електронних 
майданчиках системи публічних закупівель Prozorro: https://e-tender.ua/, 
https://smarttender.biz/ru/, https://www.dzo.com.ua/; • банки візуального 
супроводження громадського контролю у сфері публічних закупівель, які 
сприяють активізації творчого сприйняття змісту курсу за допомогою наочності; • 
ділові ігри – розгляд прикладів, під час яких студенти отримують ролі в діловій 
ігровій ситуації та аналізують наслідки прийнятих рішень у сфері публічних 
закупівель; • мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність 
якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 
обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. 

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів професійних компетентностей 

щодо організації та проведення публічних закупівель; опанування інструментарієм 
прийняття ефективних управлінських рішень у сфері здійснення публічних 
закупівель та участі у них суб’єктів господарювання, а саме: роз’яснювати окремі 
положення законодавства щодо здійснення процедур публічних закупівель; 
проводити переговорну процедуру закупівлі; здійснювати оцінку пропозицій 



конкурсних торгів; застосовувати кваліфікаційні критерії для перевірки технічної, 
професійної та фінансової спроможності учасника торгів; обґрунтовувати відмову 
в участі у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції конкурсних торгів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ / OPERATIONS MANAGEMENT (Ірина 
Запорожець) 

Автор курсу:  Ірина Запорожець, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
менеджменту. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Операційний менеджмент» зорієнтована на освоєння студентами 
сучасних методів управління операційною діяльністю бізнесових організацій як 
виробничої, так і невиробничої сфери.  

Мета вивчення навчальної дисципліни - формування у майбутніх менеджерів 
компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, 
теоретичних положень і практичних методів управління основною діяльністю 
підприємств та умінь розроблення операційної стратегії, створення і використання 
галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії 
організації. 

Вивчення навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» передбачає 
формування у студентів таких компетентностей: 

- оцінювати конкурентоспроможність продукту; 
- формувати виробничу програму підприємства; 
- раціонально організовувати виробництво товарів (послуг), його матеріально 

– технічне забезпечення; 
- раціонально використовувати інформаційні системи у діяльності 

підприємств. 
Обґрунтування курсу 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 
- ознайомлення студентів з операційною системою як однією з 

найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі 
управління потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату 
операційного менеджменту;  

- знання принципів та методів раціональної організації, планування, контролю 
за функціонуванням операційних систем різних видів.  

- роль і місце операційного менеджменту (ОМ) в організаційній структурі 
підприємства; 

- основні методи та принципи стратегії і тактики управління виробництвом; 
- сучасні концепції і методи управління операційними системами; 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ (Ірина Запорожець) 

Автор курсу:  Ірина Запорожець, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
менеджменту. 

Анотація курсу 

В сучасних умовах ринкової конкуренції навички управління проєктами 
набувають особливого значення для всіх типів організацій. Розробка та реалізація 
проєкту – це певна послідовність дій від планування проєкту до його завершення, 
що й визначило структуру дисципліни. 

Управління проєктами – методологія (говорять також – мистецтво) організації, 
планування, керівництва, координації трудових, фінансових і матеріально-
технічних ресурсів протягом проєктного циклу, спрямована на ефективне 
досягнення його цілей шляхом застосування сучасних методів, техніки і технології 
управління для досягнення визначених у проєкті результатів по складу й обсягу 
робіт, вартості, часу, якості і задоволенню учасників проєкту. 

Знання дисципліни "Управління проєктами" дозволить студентам ефективно 
управляти діяльністю, що підпадає під означення проєкту 

Обґрунтування курсу 
Управління проєктами» є формування у майбутніх фахівців практичних вмінь 

та навичок застосування інструментарію розробки та реалізації проєктів і програм 
для забезпечення ефективного існування та розвитку організації. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання дисципліни:  
забезпечення науково-методичного підґрунтя опанування студентами моделей 

та механізмів управління проєктами в організації, що використовуються у світовій 
практиці; 

набуття навичок використання сучасних комп’ютерних технологій на всіх 
етапах життєвого циклу проєкту. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 
знати - основні концепції, методи, моделі та механізми, що використовуються 

при плануванні та реалізації проєктів і програм; 
вміти – розробити план проєкту невеликої складності з використанням системи 

MS Project; 
мати уяву про напрями розвитку моделей і методів проєктного менеджменту.  
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (Любов Ратушняк) 

Автор курсу: Любов Ратушняк, викладач кафедри менеджменту. 



Анотація курсу 

Дисципліна «Управління якістю» узагальнює існуючі практичні підходи 
щодо вивчення політики підприємства в галузі управління якістю; дозволяє 
розробляти структуру й основні положення «Керівництва з якості». Дисципліна 
вчить виконувати оцінювання побудованої системи за критеріями європейської 
премії за якість, вибирати оптимальну форму збору, аналізу й обробки 
економічних даних про діяльність у галузі якості та функціонування системи 
якості. 

Обґрунтування курсу 
Дисципліна «Електронна комерція» впроваджує формування професійної 

компетентності шляхом набуття теоретичних знань і практичних навичок з 
електронної комерції, оволодіння новітніми інформаційними технологіями. 
Дисципліна дозволяє навчити аналізувати результати діяльності організації, 
зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ (Сергій Сергійчук) 

Автор курсу: Сергій Сергійчук, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту. 

Анотація курсу 
В межах курсу студенти дізнаються на чому будується фінансова модель 

бізнесу, які чинники впливають на фінансові показники у бізнесі, де брати 
інформацію для прогнозу, з чого почати будувати свою фінансову модель; 
навчяться прогнозувати доходи та витрати, щоб ефективно відстежувати всі 
метрики та гроші; розвинуть навики визначати ціну на свої продукти та послуги, 
щоб враховувати всі витрати та заробляти більше; зрозуміють скільки необхідно 
вкласти інвестицій у свій проєкт/бізнес і коли вони окупляться: прогноз P&L, Cash 
Flow, Balance, сума необхідних інвестицій, період окупності, визначення 
ефективності бізнесу; навчяться правильно вести переговори з інвестором, щоб 
залучити фінансування на вигідних для вас умовах. По завершенню курсу повний 
розбір фінансової моделі та бізнесу разом із спікером. 

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей мінімізувати 

всі фінансові ризики, навчитися не втрачати гроші у бізнесі, розуміти бізнес-
модель та як можна покращувати фінансові показники, самостійно планувати 
доходи та витрати, спілкуватися з інвесторами, розуміти мову фінансових цифр та 
показників, отримати повноцінний калькулятор бізнесу, щоб приймати ефективні 
рішення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ (Леонід Прокопович) 

Автор курсу: Леонід Прокопович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
обліку і економічного аналізу. 

Анотація курсу 

Курс має практичний характер і розкриває теми, що включають елементи 
управління витратами, загальну характеристику витрат, моделі поведінки витрат, 
аналіз системи «витрати – обсяг – прибуток», калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг), контроль в управлінні витратами, управління витратами 
за центрами відповідальності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ PYTHON ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ (Леонід Прокопович) 

Автор курсу: Леонід Прокопович, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
обліку і економічного аналізу. 

Анотація курсу 

Курс має практичний характер і орієнтується на здобуття навичок 
використання мови Python, його стандартних та сторонніх бібліотек. Курс 
розглядає базовий синтаксис Python 3; використання вбудованих функцій; основи 
об’єктно-орієнтованого програмування; обробка виключень; графічний інтерфейс 
користувача із застосуванням бібліотек Tkinter, Kivy; використання NumPy, 
Pandas, Matplotlib для розвідувального аналізу даних, підготовки даних для 
моделей машинного навчання. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



 

Факультет морського права 

ЮРИДИЧНИЙ САМОЗАХИСТ (Олександр Сікорський) 

Автор курсу: Олександр Сікорський, кандидат юридичних, доцент кафедри  
морського та господарського права. 

Анотація курсу 

На сьогодні, права людини, гарантовані Конституцією України мають бути не 
тільки реалізовані в повному обсязі, але й водночас, вони повинні забезпечуватися 
на належному правовому рівні. Відповідно, ч. 2 ст. 3 Конституції України: «Права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».  

Держава зобов’язана забезпечувати права людини, шляхом створення 
організаційних, матеріальних, соціальних, політичних та інших умов для 
найповнішого використання людиною своїх прав і свобод. Саме тому, 
Конституція і законодавство України передбачає існування юридичного механізму 
захисту прав людини, свобод і законних інтересів, зокрема: надає можливість 
громадянам самостійно здійснювати певні юридичні дії щодо захисту власних 
прав, свобод і законних інтересів, а також передбачає наявність системи органів 
публічної влади, які захищають і забезпечують ці права та свободи в цілому. 
Звідси витікає нагальна потреба у розумінні основних законодавчих способів 
захисту свої прав.  

Мета курсу – ознайомити студентів з основними та ефективними правовими 
механізмами щодо захисту свої прав та законних інтересів, а також вивчити 
(освоїти) ключові прийоми юридичного самозахисту від протиправних посягань, 
на підставі аналізу чинного законодавства України. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Юридичний самозахист» 
студенти будуть знати: положення основних нормативно-правових актів, які 
дозволяють здійснювати юридичний самозахист; конституційні гарантії прав і 
свобод людини та механізм їхньої реалізації в Україні; зміст основних судових 
рішень щодо захисту прав і свобод людини; теоретичні та практичні аспекти 
юридичного самозахисту прав і свобод людини, а також особливості складання 
різних процесуальних документів щодо захисту своїх прав і свобод. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 
 



ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО (Юлія Ломжець) 
Автор курсу: Юлія Ломжець, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
морського та господарського права. 

Анотація курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, що 
складаються з приводу охорони навколишнього природного середовища, 
приналежності та використання природних ресурсів (земель, вод, надр, 
тваринного та рослинного світу, атмосферного повітря), забезпечення екологічної 
безпеки. 

Вивчення дисципліни «Екологічне право» передбачає опанування студентами 
поглиблених правових екологічних знань також набуття навичок й уміння на 
практиці застосовувати чинні норми і вимоги екологічного законодавства. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового мислення, формують  
творчий підхід до ключових проблем юридичної науки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРАВА ТВАРИН (Олена Шкарнега) 

Автор курсу: Олена Шкарнега, кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри морського та господарського права. 

Анотація курсу 

Цей курс ознайомить студентів із широким колом законів, які стосуються 
тварин, включаючи тварин-компаньйонів, сільськогосподарських тварин (з 
особливою увагою на заводських фермах), тварин, які використовуються в 
контексті розваг (наприклад, зоопарків і акваріумів), тварин, що 
використовуються в наукових експериментах, і диких тварин.  

Курс зосереджується в основному на Україну, але також буде приділятися 
значна увага законам інших країн та міжнародному праву.  

Курс також стосуватиметься основних питань, щодо тварин та закону, таких 
як: Чи заслуговують на захист деякі тварини більше, за інших, і якщо так, то на 
якій основі? Яку роль відіграють культура та віра в правах тварин - чому собаки 
вважаються домашніми тваринами в Україні та їжею, наприклад, у деяких 
частинах світу? Чи ставить статус тварин як власність непереборний бар'єр для 
підвищення захисту тварин? Які переваги та недоліки понять "права тварин" та 
"добробут тварин"? 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



СІМЕЙНІ ТА СПАДКОВІ СПОРИ (Руслана Достдар) 

Автор курсу: Руслана Достдар, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
морського та господарського права. 

Анотація курсу 

Мета освітніх програм бакалаврського рівня вищої освіти всіх без винятку 
спеціальностей, які пропонує Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова – є не тільки формування професійних знань відповідної галузі 
та професійної ментальності, але й набуття студентами належної правової 
культури, закладення стійких психологічних стереотипів щодо безумовного 
дотримання вимог законодавства, захисту законних прав та інтересів учасників 
правовідносин тощо. Особливо актуальними ці навички стають в умовах 
глобалізаційних процесів та європейської інтеграції, що відбувається сьогодні в 
Україні. 

Права та свободи людини починають реалізовуватися з моменту народження 
людини саме в сім’ї, в тісно пов’язаних між собою сімейних та спадкових 
відносинах, в яких можуть виникати і спірні ситуації. Успішна людина і 
професіонал своєї справи перш за все наводить лад в своїй родині, яка тепер буде 
тільки допомагати в реалізації професійних знань особи, дасть внутрішню 
мотивацію для кар’єрного зросту, самовдосконалення, відзнаки керівництвом 
тощо. 

Мета вибіркового курсу «Сімейні та спадкові спори» – формування 
необхідних основних (базових) правових знань про права та свободи людини в 
сім’ї, необхідних для захисту своїх прав та свобод від посягань, та врегулювання 
сімейних чи спадкових спорів в найкоротші терміни та з найменшими моральними 
та матеріальними витратами для кожного члена сім’ї. 

Завданням вибіркового курсу «Сімейні та спадкові спори» є –  забезпечити 
оволодіння відповідними основними поняттями та категоріями сімейного та 
спадкового права, сформувати знання про права людини в сім’ї, вміння 
застосовувати нормативно-правові акти та інші юридичні документи в галузі 
сімейного та спадкового права, реалізовувати норми матеріального та 
процесуального права для вирішення сімейних та спадкових спорів тощо. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 
 



PRACTICAL COURSE ON REPRESENTING CLIENTS AT THE EUROPEAN 
COURT OF HUMAN RIGHTS (англійською мовою) (Юлія Ломжець) 

Автор курсу: Юлія Ломжець, кандидат політичних наук, доцент, завідувач 
кафедри морського та господарського права. 

Анотація курсу 

While it is the purpose of all international instruments for the protection of the 
human person primarily to set forth rights, that protection depends – apart from the 
guarantee mechanisms put in place – on the obligations on the states parties. It is 
therefore not surprising that the international control bodies pay particular attention to 
their identification, delimitation and scope. It may even be argued that this attention is 
keener in the human rights field, having regard to the principles applying here, foremost 
among which is the principle of effectiveness. The latter principle requires that the 
undertakings given be interpreted in the sense which best protects the person. Where 
obligations are concerned, it also requires that the relevant conventions be interpreted in 
the light of social developments. Hence the progressive character of the case-law in this 
sphere. 

The purpose of the course is to familiarize the students with the procedure at the 
ECtHR (the European Court of Human Rights), to study the admissibility criteria of 
applications to the ECtHR, to analyze the substance of the human rights according to the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 
1950 and practice of their protection by the European Court of Human Rights. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОГЛИБЛЕНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ СПРАВ (Олена 
Шкарнега) 

Автор курсу: Олена Шкарнега, кандидат юридичних наук, старший викладач 
кафедри морського та господарського права. 

Анотація курсу 

Як виграти справу щодо визнання вашого клієнта, таким, що втратив право 
користування жилим приміщенням, навіть у Верховному Суді України?  

Відповідь на це питання  знайдеться на цьому курсі, бо він стосується 
особливостей тактики супроводження окремих категорії цивільних справ. У ньому 
йдеться про особливості підготовки та розгляду найбільш актуальних в практиці 
судів цивільних справ, знання і облік яких є необхідною умовою належного 
здійснення правосуддя в сфері цивільного судочинства.  

Протягом курсу значна увага буде приділятися тактиці, стратегії, 
рекомендаціям, щодо підготовки та ведення справ клієнтів, які відносяться до 
окремої категорії цивільних справ, та є найбільш розповсюдженими. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО ТА МОРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО / THE 
LAW OF THE SEA AND MARITIME LAW (англійською мовою) (Ганна Сандюк) 

Автор курсу: Ганна Сандюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
морського та господарського права. 

 
Анотація курсу 
Морський транспорт обслуговує більшу частину зовнішньої торгівлі у світі. 

Морське право має інтернаціональний характер; воно склалось під істотним 
впливом англійського морського права.  

Англійська мова є однією із офіційних мов Організації Об’єднаних Націй та 
Міжнародної морської організації.  

Англійською мовою укладаються договори на морському транспорті, 
складаються суднові документи суден, які виходять у міжнародні рейси. В значній 
мірі це стосується діяльності у морегосподарській галузі України. Успішна 
професійна діяльність у сфері морського бізнесу та морського права вимагає 
досконалого знання англійської морської правової та технічної термінології. 

Запропонований курс складається із двох модулів «Міжнародне морське 
право» та «Морське приватне право» та викладається англійською мовою. Він 
доповнює навчальні дисципліни «Морське право» та «Міжнародне право», які 
викладаються українською мовою. 
Максимальна увага приділяється вивченню англомовних текстів міжнародних 
конвенцій та рішень судів/арбітражів у сфері морського права. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО (Ірина Дмитрук) 

Автор курсу: Ірина Дмитрук, кандидат наук, доцент кафедри морського та 
господарського права. 

 
Анотація курсу 
Завданням вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» 

є засвоєння базових знань щодо поняття адміністративного судочинства. При 
вивченні цього курсу студенти повинні засвоїти адміністративне процесуальне 
законодавство, зміст адміністративної та судової практики вирішення конкретних 
адміністративних справ, суб’єкти та учасники адміністративного процесу, докази 
та доказування в адміністративному процесі, процесуальні строки, судові виклики 
та повідомлення. При розгляді адміністративно-юрисдикційних проваджень 
розкриваються порядок розгляду справ за правилами спрощеного позовного 
провадження, особливості позовного провадження в окремих категоріях 
адміністративних справ, перегляд судових рішень (апеляційне та касаційне 
провадження), процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в 
адміністративних справах, відновлення втраченого судового провадження. 
Матеріали курсу орієнтовані на розвиток логічного, правового мислення, 



формують навики складання процесуальних документів. Ключові слова: 
судочинство, юрисдикція, процес, строки, провадження, позов. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА (Ірина 
Дмитрук) 

Автор курсу: Ірина Дмитрук, кандидат наук, доцент кафедри морського та 
господарського права. 

 
Анотація курсу 
Завданням вивчення навчальної дисципліни «Теорія та практика 

адміністративного судочинства» є засвоєння базових знань щодо захисту прав та 
свобод людини і громадянина від порушень з боку суб’єктів владних 
повноважень, теоретичні та практичні аспекти функціонування адміністративного 
судочинства. При вивченні цього курсу студенти повинні засвоїти як теоретичні 
основи, зокрема, поняття «адміністративного судочинства», його принципи, 
законодавство, яке врегульовує адміністративне судочинство; так і практичні 
основи адміністративного судочинства - правові механізми захисту своїх 
порушених прав у судовому порядку з боку органів державної влади, місцевого 
самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень, можливість оскарження 
рішення органів державної влади у суді, процес подачі адміністративного позову 
до суду, діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 
адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного 
судочинства України. Змістом адміністративного судочинства є здійснення 
правосуддя в адміністративних справах шляхом розв’язання публічно-правових 
спорів. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток логічного, правового мислення, 
формують навики складання процесуальних документів. 

Ключові слова: захист, провадження, позов, суд, судочинство. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
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