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ВИБІРКОВИЙ КУРС ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ  

(2 СЕМЕСТР) 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (Світлана Кузнецова) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на вивчення історії виникнення, розвитку та 
становлення всього різноманіття енергетичних установок, сучасного стану суднової 
енергетики та її досягнень. 

За кожним з основних типів суднових енергетичних установок: дизельних, 
газотурбінних, паротурбінних, наведені питання, пов’язані з принципом дії теплових 
двигунів відповідних установок, їх основними конструктивними елементами та 
характеристиками. Аналізується ефективність суднових двигунів сучасних світових 
виробництв. Розглядаються питання захисту довкілля від забруднення, спричиненого 
використанням суднових енергетичних установок. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ (Ірина Худякова) 

Автор курсу: Ірина Худякова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 
Дисципліна містить теоретичний матеріал з основних конструкцій HTML, СSS і 

JavaScript з прикладами, а також завдання для лабораторних занять і самостійної 
роботи студентів. 

Кількість Web-сторінок, що розміщуються в Інтернеті, стає дедалі більше. 
Сучасні Web-вузли містять найрізноманітніші види інформації: графічні об'єкти, 
звукові кліпи, анімаційні зображення, відеофільми, текстові документи. Стандартна 
мова розмітки документів HTML дозволяє легко і швидко створювати Web-сторінки, 
що передаються по мережі Інтернет. Для додання динамічності HTML-сторінок був 
реалізований ряд технологій. Однією з таких технологій є спеціальна мова сценаріїв 
JavaScript, розроблений фірмою Netscape. 

Обґрунтування 
Телекомунікаційні технології зараз переживають етап бурхливого розвитку і 

зростання. Інтернет - найбільш поширений вид телекомунікаційних технологій. Всі 
сучасні телекомунікаційні технології засновані на застосуванні мереж. Для 
забезпечення оперативного і доступного обміну інформаційними файлами необхідно, 
щоб у користувачів був доступ до мережі Інтернет та відповідне програмне 
забезпечення для обробки даних.  



Технічні і програмні засоби телекомунікаційних технологій в основному 
застосовуються для організації систем зв'язку та можуть надавати такі послуги: 

• Телекомунікаційні (обмін повідомленнями, інформацією різного типу і 
величини, телеконференції і т.д.); 

• Інформаційні (пошук інформації будь-якого формату, яка цікавить 
користувача); 

• Консультаційні (навчання і консультації з будь-яких питань, пов'язаних з 
використанням суспільних ресурсів); 

• Технічні послуги (установка і тестування обладнання і ПЗ); 
• Комерційні (всі види комерційної діяльності в Інтернеті); 
• On-line зв'язок між абонентами; 
• Розміщення рекламних оголошень на різних сайтах, в соціальних мережах і на 

інших майданчиках; 
Ось чому вивчення Інтернет технологій є одним з важливих дисциплін для 

майбутніх фахівців в галузі телекомунікацій. 
Вибірковий курс пропонується на 2 семестр. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота. 

Мова навчання українська. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СТРУМУ (Олександр Жук) 

Автор курсу: Олександр Жук, кандидат технічних наук, професор кафедри 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Теорія електричних кіл змінного струму» за наповненням 
відповідає прикладному застосуванню математичних та фізичних знань у технічній 
сфері та побуті, а також може бути корисною для студентів електротехнічних 
спеціальностей з точки зору поглиблення знань з відповідного напряму. Для слухачів 
курсу будуть роз’ясненні: особливості електричного резонансу (його вплив на роботу 
технічних пристроїв та галузь використання); пояснені методики розрахунку 
електричних кіл із застосуванням комплексних чисел, тригонометрії, матричного та 
операторного числень; загальні фізичні процесі та особливості роботи однофазних та 
трифазних електричних кіл. Програма підготовки з дисципліни передбачає тісну 
взаємодію студентів з електричними, електронними та електромагнітними 
пристроями, приладами та комплексами для прийняття обґрунтованих рішень щодо 
розробки та експлуатації електричного та електронного обладнання. Дисципліна 
розрахована на студентів, які вже отримали базові знання з математики та фізики, 
буде корисною для студентів, які цікавляться електротехнікою, і може розглядатись 
як допоміжна для освоєння спеціальних дисциплін. 

 



Обґрунтування 
«Теорія електричних кіл змінного струму» є загальнотехнічною інженерною 

дисципліною, яка служить базою для вивчення спеціальних дисциплін, пов'язаних з 
розробкою та експлуатацією електроустаткування для автоматизованих 
електроенергетичних, електропостачальних та електромеханічних, електронних 
комплексів та систем загального призначення та на транспорті  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 
(Марина Турти) 

Автор курсу: Марина Турти, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Штучний інтелект в системах керування та обробки 
інформації» є вибірковою навчальною дисципліною і забезпечує формування уміння 
аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних 
спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які 
характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов. 

Використання інтелектуальних систем на даний час є загальною тенденцією 
розвитку автоматизованих систем незалежно від їх призначення. Такі системи 
дозволяють узагальнювати досвід експертів в певній предметній галузі і 
використовувати отримані результати для емуляції консультацій з віртуальним 
експертом, для вироблення вихідних сигналів в автоматизованих системах керування 
технічними засобами і технологічними процесами і дозволяють отримувати нові 
знання на основі еврістик. В окремих предметних галузях системи штучного 
інтелекту є єдиним засобом вирішення проблем, зокрема, провідними фахівцями з 
інформаційної безпеки процес протидії зловмисникам в сучасному кіберпросторі 
розглядається як процес протидії ботів зловмисників і ботів захисту інформації. 
Враховуючи розповсюдженість автоматизованих систем із каналами передачі 
інформації по локальним і глобальним мережам, можна стверджувати, що знання 
принципів функціонування систем штучного інтелекту є необхідними для фахівців, 
які займаються розробкою будь-яких автоматизованих систем. 

Цей курс дає студентам чітке розуміння основних концепцій сучасної теорії 
представлення знань та методів побудови систем штучного інтелекту. Студенти 
вивчать моделі представлення знань, способи отримання висновків на основі 
байєсівського підходу, методу резолюцій, методів нечіткої логіки, а також отримають 
практичні навички розробки програмних складових систем штучного інтелекту 
мовою програмування Visual Prolog. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУДНОБУДУВАННЯ (Дмитро Зайцев) 

Автор курсу: Дмитро Зайцев, кандидат технічних наук, доцент Навчально - 
наукового центру Гідромеханіка. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на вивчення історії виникнення суднобудівної галузі, її 
розвитку та становленню всього різноманіття суден та засобів океанотехніки, 
сучасного стану суднобудівної науки та її основ. 

Для кожного з типів суден та засобів океанотехніки наведено інформацію, що 
стосується їх принципу дії, їх конструктивних особливостей та історії виникнення. 
Аналізується сучасний стан різноманіття суден та засобів океанотехніки та їх місце у 
світовій економіці. Розглядаються базові питання, що стосуються конструкції 
корпусу суден, теорії корабля, загальносуднових пристроїв, суднобудівного 
матеріалознавства.    

Володіння матеріалами цієї дисципліни конче необхідно для корабелів, 
машинобудівників, економістів, фахівців з дизайну, журналістів, морської 
інфраструктури та для інших фахівців, що навчаються у кораблебудівному 
університеті для загальнопрофесійного зростання. 

Курс призначено для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІСТОРІЯ СУДНОБУДУВАННЯ МИКОЛАЄВА (Валерій Зайцев) 

Автор курсу: Валерій Зайцев, доктор технічних наук, професор Навчально - 
наукового центру Гідромеханіка. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на вивчення історії виникнення та розвитку 
суднобудування та суднобудівної науки в Миколаєві. Також освітлюється сучасний 
стан та можливі перспективи Миколаєва щодо цієї галузі. 

  Для кожного з історичних періодів наведено інформацію, що стосується 
визначних подій у суднобудуванні, пов'язаному з Миколаєвом, а також висвітлюється 
вклад визначних особистостей у цих подіях. Розглядається становлення, розвиток та 
скрутні моменти суднобудування та суднобудівної науки Миколаєва та вклад міста в 
розвиток флотів різних країн.   

Володіння матеріалами цієї дисципліни конче необхідно як для корабелів так і 
для представників гуманітарних спеціальностей, що навчаються у кораблебудівному 
університеті для загальнопрофесійного зростання та для адекватної оцінки місця в 
минулому і в сьогоденні Миколаєва та його промислового потенціалу. 

Курс призначено для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 

 



ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ (Олег Бобіна) 

Автор курсу: Олег Бобіна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Майбутнє сучасного глобального світу в гармонійному поєднанні досягнень 
науки, техніки, технологій з базовими цінностями людського життя. Сучасна 
особистість має розуміти шляхи розвитку людства і глобального Світу в умовах 
фактично необмежених можливостей. 

Курс складається з дидактичних частин які висвітлюють основні етапи історії 
науки, техніки, технологій; закономірності розвитку цих феноменів; зв’язок науки, 
техніки та технологій з моральними імперативами людства; особливості 
інтелектуальної та інженерної діяльності; та історію НУК. 

Методичною основою викладання є затверджена програма «Основні етапи історії 
науки і техніки: Світ і Україна», силабус програми для студентів 2021–2022 н. р., 
досвід викладання вищевказаного навчального курсу протягом двох років для 
студентів різних освітніх програм. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ (Юлія Казимиренко) 

Автор курсу: Юлія Казимиренко, доктор технічних наук, професор кафедри 
матеріалознавства і технології металів. 

Анотація курсу 

Вивчає загальні відомості про технології, напрямки розвитку технологій на 
сучасному етапі, виробничий та технологічний процеси, властивості технологічних 
систем, явища, на яких базується функціонування технологічних систем, 
закономірності розвитку технологічних систем, основи створення 
ресурсозберігаючих та безвідхідних технологій, пріоритетні напрямки 
технологічного розвитку, сучасні технологічні системи в машино- та суднобудуванні. 

Курс в цілому зорієнтований на розвинення знань та практичних навичок про 
основи техніки, побудови виробничих і технологічних процесів та їх класифікації, 
аналізу ефективності впровадження різних технологій у виробничий процес, вміння 
визначати перспективні напрямки технічного переозброєння виробництва, 
можливості давати техніко-економічну оцінку як окремих технологічних процесів, 
так і певних виробництв, орієнтуватися у виборі найбільш оптимальних 
технологічних рішень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ПРИКЛАДНИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ, 
ЕНЕРГЕТИЦІ, СУДНО- І МАШИНОБУДУВАННІ (Юлія Казимиренко) 

Автор курсу: Юлія Казимиренко, доктор технічних наук, професор кафедри 
інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Курс надає можливостей студентам технічних спеціальностей засвоїти  теорію і 
практику системно-аналітичного підходу для вирішення прикладних завдань з 
проєктування, виготовлення та експлуатації об’єктів транспорту, енергетики, судно- і 
машинобудування.  

Вивчає системну методологію дослідження об’єктів техніки і технологічних 
процесів як складних технічних систем, принципи управління та прогнозування 
розвитку ситуацій у транспортній інфраструктурі, обслуговуванні технологічного 
устаткування, енергетичного і суднового обладнання тощо. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Олена Маршак) 

Автор курсу: Олена Маршак, старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Комп’ютерні системи обробки текстової інформації" сприятиме 
розширенню теоретичних знань та надбанню практичних навичок роботи з 
комп’ютерними системами обробки текстової інформації різного призначення. 
Вивчення цієї дисципліни дозволить студентам опанувати засобами обробки 
багатосторінкових документів, автоматизації  обробки текстових документів, 
навичками роботи з редакторами наукових текстів. Доцільність вивчення дисципліни 
підтверджується стрімким розвитком інформаційних технологій обробки текстової 
інформації. Практична спрямованість зумовлена актуальною потребою в підготовці 
фахівця, здатного оперувати сучасними системами обробки текстової інформації 
різного призначення. 

Дисципліна "Комп’ютерні системи обробки текстової інформації" складається з 
трьох змістовних модулів відповідно до змісту навчального матеріалу. 

Перший змістовний модуль присвячений вивченню методів та засобів обробки 
текстової інформації, класифікації систем обробки текстової інформації. 
Передбачається огляд систем по видам основних груп операцій з текстовими 
документами, основних засобів роботи із системами розпізнавання текстової 
інформації. 

Другий змістовний модуль присвячений використанню програмного 
забезпечення загального призначення у обробці багатосторінкових документів, 
взаємодії текстових процесорів із системами розпізнавання текстової інформації. 



Надаються основи роботи з редакторами наукових текстів. Приділяється увага 
автоматизації обробки текстових документів. 

Третій змістовний модуль спрямований на вивчення особливостей роботи з 
програмним забезпеченням спеціалізованого призначення – видавничими системами, 
системами управління вмістом тощо. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНЖЕНЕРНІ РОЗРАХУНКИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ (Олена 
Маршак) 

Автор курсу: Олена Маршак, старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Інженерні розрахунки засобами електронних таблиць" сприятиме 
розширенню теоретичних знань та надбанню практичних навичок, необхідних при 
розв’язанні проєктних і наукових завдань з використанням електронних таблиць.  

Дисципліна "Інженерні розрахунки засобами електронних таблиць" знайомить з 
основними можливостями електронних таблиць, які можуть бути застосовані для 
дослідження функцій та побудови графіків функцій; розв'язання нелінійних рівнянь; 
розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНТЕГРОВАНІ ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ (Ганна Морозова) 

Автор курсу: Ганна Морозова, старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Інтегровані пакети прикладних програм» спрямована на оволодіння 
студентами теоретичних знань та практичних навичок застосування знань для 
візуального аналізу даних, створення анімаційних послідовностей використовуючи 
програмні пакети; знань та вмінь для розробки алгоритмів з використанням 
концепцій об’єктно-орієнтованого програмування; вмінь використовувати програмні 
пакети для створення графічного інтерфейсу користувача. 

Курс зорієнтований на опанування студентами проведення обчислювальних 
експериментів з використанням стандартних чисельних методів; вміння 
використовувати програмні пакети для проведення математичних і технічних 
розрахунків, побудови графіків в процесі розв’язання складних задач у ході 
виконання лабораторних робіт. Набуті в процесі вивчення компетентності, майбутній 
фахівець зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання 
вищої освіти у своїй професійній діяльності. 

Дисципліна «Інтегровані пакети прикладних програм» складається з двох 
змістових модулів.  



У першому змістовому модулі «Пакет прикладних програм MathCad» студенти 
отримують знання, щодо особливості використання характеристик пакетів 
прикладних програм. особливості використання пакета MathCad, графічна 
візуалізація даних у системі, задачі математичного аналізу та лінійної алгебри в 
середовищі пакета, розв’язання диференціальних рівнянь в середовищі пакета 
MathCad, розв’язання задач оптимізації в середовищі пакета. 

У другому змістовому модулі «Пакет прикладних програм MatLab» 
розглядаються особливості використання пакета MatLab, задачі лінійної алгебри та 
векторного аналізу в середовищі пакета, робота з функціями в середовищі пакета, 
графічна візуалізація даних у системі, розв’язання лінійних рівнянь та систем 
лінійних рівнянь у системі, розв’язання нелінійних рівнянь та систем нелінійних 
рівнянь у системі, програмування у середовищі пакета MatLab. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕРГОНОМІКА (Ольга Грушина) 

Автор курсу: Ольга Грушин, старший викладач кафедри екології та 
природоохоронних технологій. 

Анотація курсу 

Курс містить інформацію про основи проєктування професійних та інших 
типів. предметних середовищ з урахуванням традиційних підходів до проєктування. 
Вони ґрунтуються на комплексному обліку психомоторних, біомеханічних, 
антропометричних, фізіологічних та психологічних можливостей та особливостей 
людини Розглядається велика кількість різноманітних методів дослідження, що 
використовуються в області ергодизайну. 

Курс розкриває особливості виробничої діяльності  працівника в системах 
«людина - техніка - середовище» з метою  вдосконалення її ефективності, безпеки та 
комфорту, що сприяє виробленню у студентів навиків зведення до мінімуму 
негативного впливу виробничого середовища та самої праці на здоров’я працівника 
та його працездатність. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У ПРИРОДООХОРОННІЙ ГАЛУЗІ (Наталія 
Гурець) 

Автор курсу: Гурець Наталія, старший викладач кафедри екології та 
природоохоронних технологій.  

Анотація курсу 

Вивчає сутність і категорійний апарат управління проєктами; теоретико-
методологічні засади управління проєктами у природоохоронній галузі; теоретичні 
основи проєктного аналізу; методичні та організаційні основи управління 



екологічними проєктами; існуючі моделі побудови проєктної команди; особливості 
реалізації фаз і стадій проєктів у природоохоронній галузі, кращі практики 
вітчизняного та закордонного досвіду управління екологічними проєктами.  

Курс зорієнтований на набуття навичок аналізу основних показників 
екологічного проєкту, прийняття рішення щодо доцільності реалізації екологічних 
проєктів, розроблення календарного плану реалізації екологічного проєкту та 
формування проєктної команди. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ (Олександр Спанатій) 

Автор курсу: Олександр Спанатій, кандидат наук із соціальних комунікацій, 
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 
Із курсу студент дізнається, як створити та втілити сучасні digital-технології у 

різних секторах бізнесу, політики, соціальної сфери, навчиться реалізовувати 
інформаційні кампанії в онлайн-сфері, отримає практичний досвід ефективного 
використання соціальних медіа, менеджменту веб-сайтів і навчиться робити 
привабливий і корисний контент.  

Цей курс складається з трьох тематичних напрямів: розробка і наповнення 
ecommerce-проєктів, корпоративних web-сайтів; аудит і просування електронних 
ресурсів; ефективне використання соціальних мереж. 

У процесі вивчення курсу студент матиме можливість опанувати навички 
розробки стратегій, визначення цілей і налагодження комунікації у Facebook, 
Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter та ін. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕЛЕКТРОХІМІЯ (Світлана Мельничук) 

Автор курсу: Світлана Мельничук, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
екології та природоохоронних технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна передбачає засвоєння студентами основних теоретичних положень 
електрохімії, застосування хімічної кінетики та термодинаміки для опису 
електрохімічних явищ, формування теоретичного підґрунтя для розуміння основних 
прикладних аспектів електрохімічних явищ. Формування практичних навичок у 
застосуванні одержаних знань при проведенні лабораторних та практичних робіт по 
вивченню провідності розчинів електролітів та функціонуванню акумуляторів. 
Представлена навчальна дисципліна “Електрохімія” дає студентам уявлення про 
фізичний зміст та природу різноманітних електрохімічних явищ та процесів, а також 
основні аспекти їх прикладного застосування. У першій частині розглядаються 
електролітична дисоціації, міжіонна взаємодія, електропровідність, дифузія, міграція 
у водних розчинах електролітів. В подальшому розглядається виникнення 



рівноважних електродних потенціалів, електрохімічні схеми та кінетичні аспекти 
електрохімічних процесів. Детально обговорюються різноманітні прикладні 
електрохімічні явища: електрохімічний синтез, захист від корозії, електрохімічні 
сенсори, хімічні джерела струму. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (Олександр 
Митрофанов) 

Автор курсу: Олександр Митрофанов, доктор технічних наук, доцент кафедри 
двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації. 

Анотація курсу 

Сучасні енергетичні установки транспортних засобів створені на основі знань 
різних галузей науки і техніки та є досить складними високотехнологічними 
системами, що поєднують багато окремих взаємопов’язаних елементів. Також варто 
відзначити досить жорсткі вимоги, що висуваються до сучасних енергетичних 
установок, щодо їх економічності, низької первинної вартості й малих 
експлуатаційних витрат, забезпечення мінімальних  габаритів і маси, надійності й 
довговічності, а також безпеки експлуатації. 

Професійно-орієнтована вибіркова дисципліна «Енергетичні установки 
транспортних засобів» передбачає розгляд процесів перетворення енергії в механічну 
роботу, особливостей конструктивного виконання та складових елементів 
енергетичних установок транспортних засобів різного призначення. 

При вивченні дисципліни особливу увагу приділено застосуванню саме 
двигунів внутрішнього згоряння як найбільш розповсюджених у складі енергетичних 
установок транспортних засобів, при цьому розглядаються й інші види теплових 
двигунів. Крім того, у рамках освоєння дисципліни наводяться конструкції та 
принцип роботи перспективних альтернативних енергетичних установок, які 
використовують відновлювальні джерела енергії.  

Вивчення даної дисципліни не потребує засвоєння інших дисциплін за 
спеціальністю. 

Ключові слова: двигун внутрішнього згоряння, енергетична установка, 
транспортний засіб, газові енергетичні установки, гібридні енергетичні установки, 
електричні енергетичні установки, водневі енергетичні установки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 



 

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE (Олена Маршак) 

Автор курсу: Олена Маршак, старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Цифрові інструменти Google" сприятиме розширенню теоретичних 
знань та надбанню практичних навичок цифрової освіченості. Практична 
спрямованість зумовлена актуальною потребою в підготовці фахівця, здатного 
оперувати сучасними хмарними інструментами. Дисципліна "Цифрові інструменти 
Google" складається з одного змістовного модуля відповідно до змісту навчального 
матеріалу. Модуль присвячений вивченню характеристик, принципів та особливостей 
роботи цифрових інструментів Google. Після вивчення дисципліни здобувачі 
набувають цифрової компетентності для використання Google в освітній та 
професійній діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ/ECONOMIC 
GROUNDS OF ENGINEERING SOLUTIONS (Олена Погорєлова) 

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

Анотація курсу 

Реалізація будь-якого інженерного рішення (проекту) передбачає його економічне 
обґрунтування. Розробка економічного обґрунтування дає можливість підприємству 
визначити доцільність здійснення проекту, з’ясувати цілі бізнесу та визначити 
стратегію його розвитку. Мета вивчення дисципліни полягає в формуванні у студентів 
професійних знань та навичок обґрунтування доцільності та оптимальності 
інженерних рішень.  

Курс сприяє формуванню наступних компетенцій:  
- здатність до пошуку оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
- здатність працювати в групі над розробкою інженерних рішень в 

машинобудуванні; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення на базі економічного аналізу;  
- здатність оцінювати ефективність інженерних рішень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



 

ОСНОВИ АВТОМАТИКИ (Іван Білюк) 

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

Анотація курсу 

Курс вивчає історію розвитку систем автоматичного керування, їх елементну базу 
та основні принципи побудови. Розглядаються приклади конструкцій автоматичних 
систем від перших промислових регуляторів до сучасних систем керування. Подано 
визначення та термінологію, класифікаційні та функціональні ознаки схем та систем 
автоматики; розглянуто властивості і характеристики основних елементів 
автоматичних систем. Метою курсу є формування у студентів теоретичних знань з 
основ автоматики, формування уявлення про області застосування автоматичних 
пристроїв і систем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ГІБРИДНОГО СВІТОУСТРОЮ (Володимир Лісовський) 

Автор курсу: Володимир Лісовський, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Гібридна війна – це складний феномен ХХІ ст. Гібридний світоустрій, включає в 
себе комунікативні та інформаційні складники, але і технічні чинники, військові дії. 
Вважаємо за необхідне вивчати загальні принципи та характерні особливості цього 
новітнього феномена. Гібридне протистояння можна розуміти як прямі військові дії, 
які поєднуються з квазімілітарними, дипломатичними, економічними та 
інформаційними засобами для досягнення стратегічних цілей. Складність цього 
феномена полягає в тому, що його важко помітити, важко визначити початок та 
кінець конфлікту та практично неможливо назвати переможця конфлікту. Курс 
зорієнтований на вивчення технологічних аспектів гібридного світоустрою. Гібридна 
війна є конфліктом нового типу, який усе частіше буде зустрічатись у світовій 
практиці. Здобувачі вищої освіти повинні адекватно реагувати на такі виклики, 
навчитись протидіяти та протистояти цим загрозам. Точкою відліку для формування 
гібридного світоустрою стала агресія Росії проти України. Ключові слова: гібридна 
війна, технології, гібридний світо устрій, інформаційна війна, мілітаризм, зброя. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ (Олександр Майборода) 

Автор курсу: Олександр Майборода, кандидат наук, доцент кафедри фізики та 
математики. 

Анотація курсу 



Курс призначений для тих, хто починає знайомитися із стохастичними подіями 
(явищами), що є основою для багатьох прикладних наук. Він допоможе опанувати 
основи теорії ймовірностей, виробити ймовірнісне мислення та інтуїцію, набути 
навичок розв’язування задач. Основну увагу приділено єдності методологічного 
підходу і практичного застосування теоретичних знань. Саме такий підхід до 
вивчення стохастичних явищ, на думку автора, є найбільш корисним для тих, хто 
ставить перед собою мету навчитися розв’язувати задачі прикладного характеру. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДНОБУДУВАННЯ (Андрій Кротов) 

Автор курсу: Андрій Кротов, викладач кафедри теорії та проектування суден. 

Анотація курсу 

Судна відіграють значну роль в розвитку світової економіки. Роль транспортних 
суден як основних транспортних засобів в світовому товарообміні в майбутньому 
буде суттєво зростити, що пов’язано зі збільшенням масштабів світового 
промислового та сільськогосподарського виробництва, поставок нафти, 
нафтопродуктів та зрідженого газу. Суднобудування акумулює в своїй продукції 
досягнення суміжних галузей промисловості (металургії, машинобудування, 
електроніки та ін.) і тим самим стимулює їх розвиток. Тому стан суднобудування 
завжди є показником науково-технічного рівня країни, її промислового потенціалу. 
Суднобудівна промисловість в силу своєї специфіки (значні капіталовкладення, що 
заморожуються на термін побудови судна) не може існувати і розвиватись без певної 
державної підтримки (гарантії кредитів, прямі субсидії, державні замовлення на 
побудову суден, кораблів та ін.). Студенти ознайомляться з основними тенденціями 
та напрямками розвитку сучасного суднобудування та судноплавства. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 1 (2 СЕМЕСТР) 

CAD/CAM/CAE системи (Олександр Бондаренко) 

Автор курсу: Олександр Бондаренко, кандидат технічних наук, професор кафедри  
теорії та проєктування суден. 

Анотація курсу 
Курс «CAD/CAM/CAE системи» зорієнтований на: 
Здатність до практичного використання універсальних і спеціалізованих 

систем управління життєвим циклом (Product Lifecycle Management – PLM), 
автоматизованого проєктування (Computer-Aided Design – CAD), виробництва 
(Computer-Aided Manufacturing – CAM) і інженерних досліджень (Computer-Aided 
Engineering – CAE) в галузі суднобудування  

Уміти виконувати розрахунки, що належать до сфери професійної 
діяльності, із застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій, 
сучасного програмного забезпечення та систем автоматизованого проєктування. 

У курсі вивчаються: архітектура систем автоматизованого проєктування  та їх 
класифікація, види забезпечення САПР, автоматизація конструкторського та 
технологічного проєктування, сучасні системи автоматизованого проєктування 
«Solidworks», «NUPAS CADMATIC», «Aveva Marine». 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

РОЗРОБКА ДОДАТКІВ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОЇ І ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
(Ірина Худякова) 

Автор курсу: Ірина Худякова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 
Одна з тенденцій в світі IT розробка додатків віртуальної та доповненої  

реальності. Віртуальна реальність – це тривимірне середовище, яке генерується за 
допомогою комп'ютера, з яким користувач може взаємодіяти, повністю або 
частково в неї занурюючись. 

Доповнена реальність (augmented reality, AR, «розширена реальність», 
«покращена реальність») - це технологія додавання, впровадження в реальне 
життя, в тривимірне поле сприйняття людини віртуальної інформації, яка 
сприймається як елементи реального життя. 

Технології віртуальної та доповненої реальності широко застосовуються в 
різних областях людської діяльності: медицині, проєктування і дизайні, видобутку 
корисних копалин, військових технологіях, будівництві, тренажерах і 
симуляторах, маркетингу і рекламі, індустрії розваг і т. п. 

Завдання курсу: навчити роботі з високотехнологічними пристроями; 
навчити базовим навичкам розробки програми в області віртуальної і доповненої 
реальності; 



навчити навичкам 3D-моделювання, програмування, розробки власних 
пристроїв доповненої реальності; навчити роботі з 3D-сканером і принтером; 
навчити вмінню зйомки і монтування відео 360 градусів; систематизувати знання 
в області віртуальної і доповненої реальності. 

Обґрунтування 
У випадку телекомунікаційних системи віртуальної реальності (VRTS), є 

важливим можливість передавати людські вербальні та невербальні комунікаційні 
повідомлення до телекомунікаційного терміналу. Приклади мультимодальних 
телекомунікацій це: телеконференції, теледія (сигналізація та спостереження), 
дистанційне навчання, теле-офіс, теле-медицина, теле-співпраця.  

Проблему організації перевірки телекомунікаційного обладнання можна 
вирішити, застосувавши доповнену реальність. Прикладом додатка доповненої 
реальності є використання обладнання MS Hololens, яке дозволяє проводити огляд 
і консультації високотехнологічного телекомунікаційного обладнання. 

З урахуванням викликів нашого часу, ця дисципліна дуже актуальна. 
Курс розробки додатків для віртуальної і доповненої реальності дасть 

можливість випускникам розширити можливості вибору роботи в майбутньому 
Вибірковий курс пропонується на 2 семестр. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота. 
Мова навчання українська. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

 

ОСНОВИ АРХІТЕКТУРИ ТА ІНТЕР’ЄРУ (Сергій Росляков) 

Автор курсу: Сергій Росляков, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
дизайну. 

Анотація курсу 

Вивчається історія розвитку стилів у інтер’єрі та в архітектурі. Комплексна 
дисципліна, яка формулює методи, критерії і практичні заходи використання 
основ архітектури та інтер’єру в проєктуванні будівель, складається з поєднання 
технічних знань та художніх навичок та підходів, що об’єднується в 
функціональні, конструктивні та художні особливості проєктування інтер’єрів, в 
тому числі інтер’єрів приміщень суден. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 



ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ (Юлія Ломжець) 

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

Анотація курсу 

Навчальна програма дисципліни «Права людини та їх захист в Україні» 
розкриває загальні положення прав людини, способи їх захисту за допомогою   
правових механізмів національного законодавства. 

Курс покликаний сформувати у студентів відповідний понятійно-
категоріальний апарат, ознайомити їх із сучасним інститутом прав людини, його 
основними складовими та їх характеристиками; міжнародним та вітчизняним 
конституційним законодавством в галузі прав людини; механізмами захисту прав 
людини на відповідних рівнях. Студенти можуть опанувати методику правового 
аналізу норм міжнародного та вітчизняного законодавства в галузі прав людини. 

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

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ПОЛІВ (Сергій 
Новогрецький) 

Автор курсу: Сергій Новогрецький, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
суднових електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 

Курс містить загальні положення теорії електромагнітного поля, елементарні 
інженерні методики розрахунку електричних та магнітних полів з урахуванням 
властивостей електротехнічних матеріалів, ознайомлення із принципами роботи в 
програмному середовищі Maxwell при розрахунках електромагнітних та 
електромеханічних систем будь-якої складності. Дисципліна передбачає 
ознайомлення студентів із методиками розрахунку магнітних кіл, розрахунку 
електричних полів системи заряджених провідників в неоднорідному 
діелектричному просторі, розрахунків взаємодіє провідників зі струмами та 
феромагнітних матеріалів. 

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

Обґрунтування 
Дисципліна «Основи розрахунку електричних та магнітних полів» 

узагальнює існуючі практичні підходи щодо розрахунків параметрів електричних 
та магнітних полів і дозволяє отримати базові знання для розуміння впливу 



електромагнітного поля на електротехнічні матеріали. Дисципліна корисна для 
подальшого вивчення дисциплін, що пов’язані з проєктуванням 
електромеханічних систем, електричних машин та апаратів, систем 
електропостачання, а також для інших, що передбачають розрахунок та аналіз 
параметрів електромагнітного поля. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МАГІЯ, МІСТИКА, ЕЗОТЕРИКА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ (Анастасія 
Ляшко) 

Автор курсу: Анастасія Ляшко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 
Людська душа завжди прагнула до пояснення процесів і явищ. Оскільки те, 

що невідоме, безсвідомою частиною психіки маркується як небезпечне. Спроби 
пояснити та осягнути оточуючий світ були найрізноманітніші. Одне із таких 
пояснень ввійшло в науку під назвою «магічне мислення». Курс присвячений 
вивченню і поясненню «надприродного», «магічного», «містичного», 
«езотеричного» з точки зору психологічного аналізу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЗООПСИХОЛОГІЯ (Юлія Коренєва) 

Автор курсу: Юлія Коренєва, кандидат психологічних наук, викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Зоопсихологія та порівняльна психологія є важливою частиною 
психологічних наук, яка знаходиться на зламі біологічних і соціальних наук, 
спрямована на вивчення розвитку психіки та поведінки тварин в онтогенезі, в 
філогенезі та в світі еволюційного вчення. Ця наука оперує поняттями «психіка» 
та «поведінка», які розглядаються: психіка – форма відображення, яка дозволяє 
організму адекватно орієнтувати свою активність відповідно до компонентів 
середовища; та поведінка – прояв зовнішньої активності тварини, спрямована на 
встановлення життєво необхідних зв’язків організму з середовищем, яке 
забезпечує виживання та успішне відтворення як окремої особини, так і виду в 
цілому. Відповідно об’єктом зоопсихології як науки є психічна діяльність тварин, 
тобто увесь комплекс проявів поведінки та психіки, єдиний процес психічного 
відображення як продукт зовнішньої активності тварин, складних форм поведінки 
та елементарного мислення тварини. 



Курс “Зоопсихологія та порівняльна психологія” розкриває процеси 
розвитку психіки та психічної діяльності у філогенезі та онтогенезі, біологічні 
основи поведінки, здатності тварини до научіння та елементарної розсудкової 
діяльності, а також питання, пов’язані з біологічними передумовами 
антропогенезу. Детально розглядаються умови виникнення психічних процесів та 
етапи їх розвитку, становлення соціальності у тваринному світі як передумови 
соціуму людини, а також відносини між тваринами в угрупованнях, побудованих 
на ієрархічному принципі та принципі територіального розподілу ресурсів. 

Мета курсу: сформувати у студентів систему знань про закономірності філо- 
та онтогенетичного розвитку психічного відображення, спільне та відмінне 
психічних функцій тварин та людей, наукове розуміння загального процесу 
становлення та розвитку психіки, з’ясувати проблеми біологічного і соціального в 
поведінці, ролі біологічних детермінант у психіці. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ (Тамара Костирко) 
Автор курсу: Тамара Костирко, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Анотація курсу 
Сучасна людина для успішної життєдіяльності не може бути осторонь 

інформаційних потоків. Головна складність нині не в тому, щоб отримати певну 
інформацію, а в тому, щоб визначити, яка саме інформація потрібна.  

Причина актуальності медіаосвіти полягає в тому, що інформаційна 
революція та глобалізація зробили наше сприйняття світу значною мірою 
залежним від того, як його подають медіа. На жаль, останні належно не 
відреагували на зростання відповідальності: матеріали часто погано перевіряють, 
вони містять елементи маніпуляції та підтасувань. У цих умовах медіаосвіта — 
шлях до самозахисту людини від недобросовісної медіаінформації. 
Результатом медіаосвіти має бути підвищення рівня  медіаграмотності, що полягає 
в сукупності мотивів, знань, умінь і можливостей, що сприяють добиранню, 
використанню, критичному аналізу, оцінюванню, створенню та передаванню 
медіатекстів різних форм, жанрів, а також аналізу складних процесів 
функціонування медіа в суспільстві. 

Обґрунтування: 
Основна мета курсу – підготувати студентів до свідомого існування у 

медіасередовищі  через формування критичного мислення до медіапродуктів. 
Перетворення студентської молоді, як споживачів медіапродуктів, у свідомих і 
творчих користувачів мас-медіа, створення умов інформаційної безпеки, 
вироблення імунітету до маніпулятивної дії медіа неможливо без опанування 
сучасним поколінням основ медіаграмотності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ОТ ВОЛОДИМИРА ДО ВОЛОДИМИРА: ШЛЯХ ДЕРЖАВИ (Людмила Матвієнко) 

Автор курсу: Людмила Матвієнко, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Запропонований курс «От Володимира до Володимира: шлях держави» є 
актуальним в період сьогодення. 

Студенти матимуть змогу розглянути особливості та розвиток українських 
держав. Актуальними є питання історичної спорідненості та відмінності 
політичних, міжнародних, економічних, релігійних та соціальних процесів в 
тогочасних українських державах. 

Цей курс дасть змогу студентами зрозуміти недоліки та здобутки 
українських урядів контексті європейської інтеграції. 

Кожен громадянин України має розуміти і знати історію держави. 
У курсі торкнемося питань етноогляду українців та частково історії 

Миколаївщини. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

РЕКРЕАЦІЙНІ ІГРИ (Ірина Веселова) 

Автор курсу: Ірина Веселова, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

На сьогодні в сучасному суспільстві виникла нагальна потреба в 
рекреаційних заходах. Фахівці фізичного виховання повинні в повній мірі 
забезпечити рекреаційні заходи в усіх сферах життя людини. Рекреаційні ігри 
можуть застосуватися для людей різного віку. Дитячі садки, шкільні заклади 
освіти, лікувально-санаторні та фізкультурно-спортивні заклади – у всіх сферах 
фізкультурно-спортивного життя людини використовуються ігри. Саме 
компетентності (знання та вміння), які дає  дисципліна «Рекреаційні ігри» 
допомагають  в реалізації цілей та завдань майбутніх фахівців з фізичної культури 
та спорту. 

Завдання дисципліни: сформувати загальне уявлення про рекреаційні ігри; 
озброїти студентів необхідним арсеналом рекреаційних ігор щодо різноманітних 
форм занять з фізичного виховання; навчити проводити рекреаційні ігри в 
різноманітних умовах з дітьми, студентами та дорослими; навчити майбутніх 
фахівців з фізичного виховання та спорту вибирати ігри  для вирішення 
різноманітних завдань. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА АНІМАЦІЯ (Ірина Веселова) 

Автор курсу: Ірина Веселова, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Поняття анімації має латинське походження (anima – вітер, повітря, душа; 
animatus – одухотворення) і означає одухотворення, стимулювання життєвих сил, 
залучення до активності. 

Анімаційний вплив на людину під час її відпочинку тією чи іншою мірою 
сприяє збереженню й відновленню його здоров'я: фізичного, психічного. Це 
потребує анімаційних програм різних напрямків оздоровчої анімації: 

 спортивні, спортивно-оздоровчі, спортивно-розважальні,  

 ігрові, пригодницько-ігрові;  

 видовищно-розважальні;  

 спортивно-пізнавальні; культурно-пізнавальні, екскурсійні програми. 

Саме такі знання впроваджує в практику фізичної культури дисципліна 
«Оздоровча анімація», яка надає студентам знання сучасних форм, методів та 
прийомів роботи, здатність ефективно застосовувати теоретичні знання та 
практичні вміння  на практиці. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА СУПУТНИКОВИЙ МОНІТОРИНГ (Інна 
Тимченко) 

Автор курсу: Інна Тимченко, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 
електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 
Метою викладання курсу є  надбання студентами теоретичних та 

практичних навичок застосування сучасних геоінформаційних технологій та 
методів дистанційного зондування землі для аналізу, обробки інформації та 
прийняття рішень в професійній сфері. 

У програмі курсу передбачені заняття з дослідження функціонування 
національної інфраструктури геопросторових даних, застосування методів  
супутникового моніторингу в професійній сфері (зокрема, вивчення програмних 
засобів аналізу супутникової інформації, методів дешифрування знімків, 
застосування в професійній сфері) навички роботи з програмними засобами веб-
картографування (створення електронних карт) та геоінформаційними 
технологіями, створення ГІС додатків.  

Курс зорієнтований на опанування знаннями та навичками використання 
сучасних інформаційних технологій картографування та супутникового 
моніторингу в професійній сфері діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ (Олександр Маринець) 

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

Анотація курсу 

Екологічна культура – це специфічна форма загальної культури, спрямована 
на звільнення людини від жорсткої природної детермінації  та на гармонізацію 
відносин між суспільством та природою.  

Екологічна культура за своєю суттю є своєрідним "кодексом поведінки"  
людини у природі та включає в себе певні навики та досвід природокористування, 
традиції, моральні почуття та оцінки ставлення людини до природи. За змістом 
екологічна культура є сукупністю знань, норм,  правил та стереотипів  поведінки 
людини в оточуючому її середовищі. 

Основним завданням дисципліни є вивчення методів та форм екокультурної 
діяльності.  

Освоївши даний курс, студент знатиме: соціальне значення екологічної 
культури, її структуру, функції, методи та принципи; історію, сучасний стан та 
перспективи розвитку екокультури; роль екологічної культури в екоконверсії 
суспільства; еколого-правові, морально-етичні аспекти культури суспільства; 
методи і засоби екологічної освіти, виховання та пропаганди; 

та вмітиме: аналізувати явища суспільного буття з екокультурних позицій; 
орієнтуватись у сучасних екологічних концепціях розвитку суспільства, у 
проблемах підвищення екологічної культури виробництва, у еколого-правових та 
еколого-етичних питаннях природокористування; рекомендувати заходи по 
проведенню еколого-виховної роботи серед населення, екологічної пропаганди та 
агітації; збагачувати власну екологічну культуру шляхом самоосвіти, творчого 
прирощення екологічних знань. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (Наталія Мочалова) 

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

Анотація курсу 

Курс розкриває зв’язок мови і культури, ознайомлює з історією Великої 
Британії, її політичним і державним устроєм, соціально-економічною та етнічною 
структурою, системою освіти, ЗМІ, подіями сучасної історії. Практична сторона 
курсу реалізує практику відбору й презентації знань з національно-культурної 
специфіки мовленнєвого спілкування з метою забезпечення розвитку 
комунікативної компетенції студентів та знань про світ мови, яка вивчається. 



Курс буде корисним для студентів-лінгвістів, студентів гуманітарних і 
негуманітарних спеціальностей, які цікавляться питаннями історії та культури 
Великої Британії як країни, мова якої вивчається.  

Курс загальноосвітній, 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. 
 

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ (Світлана Мельничук) 

Автор курсу: Світлана Мельничук, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
екології та природоохоронних технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна забезпечує формування у студентів науково-дослідницької 
професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на поглиблене засвоєння 
теоретичних і практичних знань та навичок, отриманих на попередніх курсах з 
основних тем дотичних до загальної хімії, будови речовин та хімії неорганічних 
продуктів. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальна хімія» є сформувати у 
студентів навички та вміння самостійної роботи при використанні основних 
методів отримання неорганічних речовин та ознайомлення з базовими 
технологіями хімії неорганічних продуктів. 

Підготовка з дисципліни «Загальна хімія» є важливою передумовою 
академічної та професійної мобільності. Адже, ця дисципліна належить до і 
дозволяє оволодіти майбутнім фахівцям у технічній галузі загальною культурою 
інженерно-хімічного мислення; одержати наукове уявлення про основні хімічні 
закономірності перебігу природних і технологічних процесів; засвоїти властивості 
основних хімічних систем і процесів, хімії елементів та їх сполук; вивчити основи 
процесів, що використовуються у сучасних технологіях електроніки, 
електротехніки та телекомунікацій, зокрема при розробці та експлуатації 
апаратного забезпечення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ (Олександр Герасін) 

Автор курсу: Олександр Герасін, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютеризованих систем управління. 

Анотація курсу 

Метою викладання курсу «Теоретичні основи інформаційного аналізу» є 
оволодіння теоретичними основами, сучасною методологією та особливостями 
застосування апарату інформаційного аналізу для різних технічних застосувань. 



Опанування програми курсу сприяє виконання студентами завдань з інших 
дисциплін, які передбачають опрацювання та перетворення інформації, зокрема за 
допомогою операційного числення, теорії ймовірності та теорії інформації. Таким 
чином, у слухачів курсу формуються базові знання для розв’язування практичних 
проблем зі сфери їх професійної діяльності, а також уміння аналітичного 
мислення та математичного формулювання прикладних задач у фаховій 
діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОМП`ЮТЕРИ І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ (Лідія Макарова) 

Автор курсу: Лідія Макарова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Комп`ютери і мікропроцесорні системи» складається з трьох 
змістових модулів. 

У першому змістовому модулі «Основи схемотехніки» студенти отримують 
знання щодо принципів подання інформації в комп`ютерах; основних операційних 
вузлів комп`ютерів; тригерів та їх застосування; цифрових автоматів. 

У другому змістовому модулі «Організаційна модель процесора» 
розглядаються: структура та основні характеристики мікропроцесора; організація 
пам`яті та методи адресації; організація системи переривань. 

У третьому змістовому модулі «Основи програмування мовою Assembler» 
студенти отримують практичні навички розробки програм мовою Assembler: 
програмування на машинному рівні та система команд мікропроцесора; команди 
пересилання даних; арифметичні команди; логічні команди та команди зсуву; 
команди передавання керування; ланцюжкові команди; робота з процедурами. 

Обґрунтування. Дисципліна «Комп`ютери і мікропроцесорні системи» 
спрямована на оволодіння студентами основами побудови та використання 
мікропроцесорних систем; вивчення основ роботи компонентів мікропроцесорних 
систем та базових елементів ЕОМ. Курс зорієнтований на здобуття студентами 
практичних навичок розробки програм мовою Assembler та самостійне 
розв`язання задач при розробці технічних і програмних застосувань у ході 
виконання лабораторних робіт. Набуті в процесі вивчення компетентності 
майбутні фахівці зможуть застосовувати як при подальшому навчанні, так і після 
отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРА (Лідія Макарова) 

Автор курсу: Лідія Макарова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 



Анотація курсу 

Дисципліна «Основи організації комп’ютера» складається з трьох змістових 
модулів. 

У першому змістовому модулі «Основи організації комп’ютера» студенти 
отримують знання щодо принципів побудови комп`ютера та його складових 
частин; систем числення, які застосовуються при комп’ютерній обробці 
інформації; характеристик мікропроцесора та його вузлів; організації пам`яті 
комп’ютера та методів її адресації. 

У другому змістовому модулі «Основи програмування мовою Assembler» 
розглядається програмування на машинному рівні з використанням мови 
Assembler: система команд микропроцесора; команди пересилання даних; 
арифметичні команди; логічні команди та команди зсуву; команди передавання 
керування; ланцюжкові команди; робота з процедурами. 

У третьому змістовому модулі «Основи програмування мовою С» студенти 
отримують практичні навички розробки програм мовою С. 

Обґрунтування. Дисципліна «Основи організації комп’ютера» спрямована 
на оволодіння студентами основних знань щодо організації та роботи комп’ютера, 
вивчення основ мови Assembler та мови С. Курс зорієнтований на опанування 
студентами управління процесорами на машинному рівні та отримання 
практичних навичок розробки програм мовами Assembler та С у ході виконання 
лабораторних робіт. Набуті в процесі вивчення курсу компетентності майбутні 
фахівці зможуть застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання 
вищої освіти у своїй професійній діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ (Павло Пацурковський) 

Автор курсу: Павло Пацурковський, кандидат технічних наук, кафедри технічної 
теплофізики і суднових паровиробних установок. 

Анотація курсу 

Даний курс спрямований на формування базових знань з принципів роботи 
та конструктивних особливостей енергетичного устаткування, новітніх сучасних 
технологій, які забезпечують екологічність, економічність та енергоефективність 
роботи енергетичного устаткування. 

Курс передбачає ознайомлення з основними принципами та процесами, 
покладеними в основу роботи більшості енергетичного устаткування, шляхами 
підвищення ефективності його роботи за рахунок використання сучасних 
інноваційних технологій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



СУСПІЛЬСТВО І ЗЛОЧИННІСТЬ (Дмитро Бараненко) 

Автор курсу: Дмитро Бараненко, доктор юридичних наук, доцент кафедри Теорії 
та історії держави і права. 

Анотація курсу 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Суспільство і злочинність» є 
формування у слухачів уявлень про сучасний стан злочинності в Україні та у світі, 
її соціальний характер, про роль засобів масової інформації та культуротворчої 
діяльності при сприйнятті суспільством інформації про злочинність, про протидію 
злочинності та роль суспільства в цьому, значення кримінального покарання в 
подоланні злочинності і його ефективності, характеристик злочинності залежно 
від розвитку суспільства та наявного політичного режиму, про право на 
самозахист від злочинних посягань і способів реалізації такого права. 

Навчальна програма дисципліни «Суспільство і злочинність» передбачає 
вивчення студентами: поняття злочинності, особи злочинця; особливостей 
сприйняття злочинності суспільством; значення консолідуючих сил суспільства в 
боротьбі зі злочинністю; ролі правоохоронних органів в боротьбі зі злочинністю; 
поняття віктимної поведінки і заходів щодо її запобігання; ролі кримінального 
покарання в боротьбі зі злочинністю; положень основних нормативно-правових 
актів про самозахист і необхідну оборону; роль вогнепальної зброї в громадян в 
запобіганні злочинам.  

Мета курсу «Суспільство і злочинність» – засвоєння студентами системи 
знань про злочинність, визначення ролі консолідуючих сил суспільства і держави 
в боротьбі з нею, розуміння віктимної поведінки та заходів щодо її запобігання, 
положень основних нормативно-правових актів про самозахист і необхідну 
оборону. 

Завдання курсу – формування у студентів уявлень про якісні та кількісні 
характеристики злочинності, сучасний стан боротьби зі злочинністю, її вплив на 
суспільство та взаємозв’язок з ним, ознайомити студентів з основними правовими 
актами, які регулюють відносини в сфері самозахисту від злочинних посягань. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового і аналітичного мислення, 
формування творчого підходу до практичних юридичних проблем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА 1 (Ірина Макеєва) 

Автор курсу: Ірина Макеєва, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс сприяє підготовці  іноземних студентів до спілкування в 
побутовій сфері, розвиває навички сприйняття на слух, розуміння та 
використовування усної мови як іноземної в рамках побутової та суспільної 
тематики. 



Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ТЕХНІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ (Сергій Нужний) 

Автор курсу: Сергій Нужний, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Програмні засоби технічних розрахунків» є 
вибірковою навчальною дисципліною і забезпечує формування уміння 
використовувати сучасні програмні засоби для обробки початкових даних, 
реалізації алгоритмів розв’язку інженерних задач, виведення результатів 
обчислень в цифровій та графічній формах. 

Здійснення інженерних обчислень є невід’ємною складовою будь-якої 
технічної галузі знань. Сучасні програмні засоби дають змогу автоматизувати 
виконання обчислювальних процедур, знаходити розв’язки задач як в чисельному 
виді шляхом алгоритмічної обробки цифрових даних, так і в аналітичному виді з 
використанням засобів символьних обчислень, формувати інтерактивні документи 
з обчисленнями на льоту та візуальним оформленням, зручним для сприйняття, 
здійснювати швидке прототипування та виконувати широкий спектр інших 
технічних задач. 

Важливою складовою процесу формування компетентного фахівця, 
діяльність якого пов’язана з технічними науками, є ознайомлення з можливостями 
сучасних програмних засобів, які дають змогу здійснювати інженерні обчислення, 
та набуття навичок їх практичного застосування. 

Варто відзначити, що вивчення навчальної дисципліни «Програмні засоби 
технічних розрахунків» не тільки дає змогу здобувачу вищої освіти в перспективі 
застосовувати отримані знання в фаховій діяльності, а і формує фундамент для 
підвищення ефективності поточного навчального процесу. Використання 
сучасних програмних засобів інженерних обчислень дає можливість здобувачу 
вищої освіти самостійно формувати розв’язки задач, розширювати межі їх 
застосування та аналізувати виключення та окремі випадки, переконуватись в 
справедливості теоретичних тверджень, виконувати імітаційне моделювання 
процесів, що вивчаються, теорем, що доводяться, а також сприяє інтуїтивному 
розумінню вивченого матеріалу шляхом візуалізації результатів обчислень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОНОМІКА МОРЯ (Володимир Парсяк) 

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



Актуальність дисципліни «Економіка моря» обумовлена запитом практики 
на формування у фахівців економічного спрямування професійної компетентності 
щодо мобілізації потенціалу нашої країни як морської держави та потребою 
створити підґрунтя для академічної мобільності студентів. Зокрема, йдеться про 
опанування знань та навичок щодо визначення місця Світового океану серед 
чинників матеріального виробництва, економіко-екологічного аналізу нагальних 
проблем, які супроводжують освоєння ресурсів, зосереджених у ньому, 
передбачення ймовірних соціально-економічних наслідків прийняття відповідних 
рішень органами державної влади та менеджментом підприємств морського 
господарського комплексу. Завдяки плідній роботі з матеріалами курсу, студенти 
опанують зміст дисципліни та набудуть досвіду творчого застосування набутих 
знань. 

Обґрунтування курсу 

Маск та Безос запрошують переселятися на інші планети Сонячної 
системи. Чи усім вистачить місця в їх космічних кораблях або грошей для 
бронювання білетів? Більшість залишиться на Землі. Їх завдання - попіклуватися 
про своє майбутнє. А воно безпосередньо пов’язане зі Світовим океаном.  

Пропонуємо студентам системно викладені теоретичні положення та 
прикладні методики організації морських видів діяльності, які в сукупності й 
взаємодії становлять особливу сферу господарських відносин – Економіку моря. 
Матеріал базується на фундаментальних концепціях і поняттях, вивчення яких 
передбачено логікою побудови робочої програми цього захопливого академічного 
курсу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ МИСЛЕННЯ (Вячеслав Івата) 

Автор курсу: Вячеслав Івата, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку 
і економічного аналізу. 

Анотація курсу 

Передбачає формування у студентів системного підходу до дизайнерського 
мислення; посилення навиків творчого мислення у вирішенні проблемних питань; 
зміцнення навиків колективної роботи у сфері пошуку інноваційних шляхів 
вирішення існуючих проблем; засвоєння методів генерування інноваційних 
підходів до рішення існуючої проблеми. 

Комплексний підхід до конструкторського мислення як інструменту пошуку 
шляхів задоволення зацікавлених сторін на основі залучення дозволяє розширити 
можливості застосування тактику, що застосовується у сферах мистецтва, 
архітектури, інженерії та технології, яким властиво застосування методів 
проєктування. Теорії та практика конструкторське мислення набирає популярності 
та все частіше використовується в академічній сфері у галузі менеджменту та 
бізнес-адміністрування за останні кілька десятиліть. 



Обґрунтування: Мета курсу полягає в оволодінні теоретичними знаннями і 
практичними навиками, які необхідні для визначення існуючих проблем та 
генерування інноваційних шляхів їх вирішення а також для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Курс має практичний характер та зорієнтований на набуття практичних 
навичок розробки алгоритму і стратегії вирішення проблем та прийняття рішень, 
комунікацій та управління в умовах мінливості середовища, спеціальні принципи 
функціонування технологій, моделювання та стратегічної розробки етапів 
послідовного, інтегративного впровадження та використання їх практиці. 
Конструкторське мислення базується на креативному світогляді, відкрито 
досліджуючи певні питання, а не шукаючи конкретний шлях до вказаних 
результатів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В БІЗНЕСІ (Олена Баланенко) 

Автор курсу: Олена Баланенко, старший викладач кафедри обліку і економічного 
аналізу. 

Анотація курсу 

Курс орієнтується на формування теоретичних та практичних знань щодо 
ведення бізнес-процесів в комерційній організації за допомогою програмного 
забезпечення. В результаті опанування дисципліни  студенти матимуть здатність 
до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, застосування 
інформаційних і комунікаційних технологій; здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Обґрунтування: Метою курсу полягає в оволодінні теоретичними знаннями 
і практичними навиками, які необхідні для визначення існуючих проблем та 
генерування інноваційних шляхів їх вирішення для ефективності бізнесу. 

Студенти навчаться вести елементи бізнес-процесів із застосуванням 
спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій; програмних 
продуктів для конкретного підприємства; налаштовувати інформаційну систему 
відповідно до вимог конкретного підприємства; застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні технології для  прийняття управлінських 
рішень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 



ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ВИМІРЮВАНЬ (Андрій Грєшнов) 

Автор курсу: Андрій Грєшнов, доцент кафедри морського приладобудування. 

Анотація курсу 

Вивчає загальні принципи та методи вимірювань фізичних величин, що 
базуються на конкретних фізичних явищах та законах, а також джерела похибок та 
методи підвищення точності вимірювань.  

Фізичних величин, які необхідно вимірювати у побуті та на виробництві 
кілька тисяч, для кожної з них розробляються свої методи та засоби вимірювань. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

НЕОРГАНІЧНІ СПІНЕНІ МАТЕРІАЛИ. СКЛАД, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ В ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ (Наталя Соломонюк) 

Автор курсу: Наталя  Соломонюк, кандидат технічних наук, доцент кафедри  
будівельної механіки та конструкції корпусу корабля. 

Анотація курсу 

Метою курсу є надання знань фахівцям різновидів неорганічних спінених 
матеріалів, технологічних процесів їх отримання, складу, фізико-механічних 
властивостей. Після вивчення курсу фахівець набуває знання щодо структури 
спінених матеріалів, факторів, що визначають їх фізико-механічні характеристики, 
комплекс їх експлуатаційних властивостей, фізико-механічні процеси що 
протікають при утворенні композицій та області застосування матеріалів в 
залежності від вищевказаних факторів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА (Світлана Ушкац) 

Автор курсу: Світлана Ушкац, доктор технічних наук, професор кафедри 
техногенної  та цивільної безпеки. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Техногенна безпека» навчає здобувачів освіти вирішувати 
професійні завдання з обов’язковим урахуванням вимог безпеки життєдіяльності, 
формує у студентів відповідальність за особисту та колективну безпеку й тому є 
вагомою складовою підготовки фахівців всіх галузей.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТА КОНДИЦІОНУЮЧОЇ ТЕХНІКИ 
(Олена Литош) 

Автор курсу: Олена Литош, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
кондиціювання і рефрижерації. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на одержання базових знань з історії розвитку, 
призначення та характеристик кондиціонуючих та холодильних установок. 

Після вивчення дисципліни студент буде мати уявлення про спрощені схеми 
холодильних установок та систем кондиціювання, призначення їх окремих 
елементів та фізичну сутність процесів, що в них здійснюються. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. НАВЧИСЬ РЯТУВАТИ ЖИТТЯ 
(Світлана Ушкац) 

Автор курсу: Світлана Ушкац, кандидат фізико-математичних наук, 
кафедри техногенної  та цивільної безпеки. 

Анотація курсу 

З кожним роком в Україні та світі кількість небезпек природного, 
техногенного та соціально-політичного, а тепер і військового характеру, які часто 
призводять до людських жертв, збільшується, тому питання особистої безпеки є 
пріоритетним.  

Нормативний час приїзду швидкої допомоги в мирний час та в межах міста 
складає в середньому двадцять хвилин, у той час як критична кровотеча або 
зупинка серця потребують невідкладної допомоги від 30 секунд до 6 хвилин. 
Маючи практичні навички та розуміючи простий алгоритм дій домедичної 
допомоги, можна врятувати близьку людину, товариша, сусіда. дитину. 

Домедична допомога - це негайні дії спрямовані на збереження життя та 
здоров’я людини, а також контролю його стану до приїзду фахової допомоги. 

Крім того, враховуючи війну в нашій країні, кожному сьогодні вкрай важливо 
мати уяву про тактичну домедичну допомогу та вибухонебезпечні предмети, їх 
загальні характеристики та небезпеку. 

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасними методами та принципами 
домедичної допомоги та відпрацювання відповідних практичних навичок. 

Ключові слова: домедична допомога, серцево-легенева реанімація, 
невідкладні стани. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ПРАВА ОСОБИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (Надія Бортник) 

Автор курсу: Надія  Бортник, доктор наук, професор кафедри теорії та історії 
держави та права. 

Анотація курсу 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Права особи в інформаційному 
середовищі» є засвоєння базових знань про інформаційні правовідносини, 
суб’єктами яких виступають фізичні та юридичні особи. При вивченні цього курсу 
студенти повинні: засвоїти систему знань про інформацію, правове регулювання її 
обігу (володіння, розпорядження, використання, захисту тощо); орієнтуватись у 
законодавстві та правовій літературі, що стосується інформаційної сфери; 
ознайомить з основними положеннями законодавчих та інших нормативно-
правових актів, які регулюють інформаційне середовище, безпекові питання в 
ньому. Вивчення дисципліни «Права особи в інформаційному середовищі» 
передбачає поглиблений аналіз інформаційних прав фізичних і юридичних осіб, 
особливостей їх правового статусу, правового регулювання інформаційної 
діяльності в мережі Інтернет, вивчення низки понять, з-поміж яких такі категорії 
як: «інформаційна безпека», «блокчейн», «хмарні технології», «Інтернет речей», 
«е-комерція», «приватність» тощо. Матеріали курсу орієнтовані на розвиток 
правового мислення, формування творчого підходу до ключових проблем 
юридичної науки та використання при цьому інформаційних і комунікаційних 
технологій. Ключові слова: інформація, інформаційне середовище, інформаційне 
суспільство, інформаційні правовідносини, інформаційні права особи, 
інформаційне законодавство, Інтернет, інформаційна діяльність, інформаційна 
безпека, кібербезпека. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МВС УКРАЇНИ (Надія Бортник) 

Автор курсу: Надія  Бортник, доктор наук, професор кафедри теорії та історії 
держави та права. 

Анотація курсу 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Правове забезпечення органів 
МВС України» є поглиблення базових знань про діяльність органів, що входять до 
системи Міністерства внутрішніх справ України та їх правове забезпечення. При 
вивченні цього курсу студенти повинні: засвоїти систему органів МВС України, 
завдання та функції, які вони виконують, правове регулювання ключових 
напрямів їх діяльності; орієнтуватись у законодавстві та правовій літературі, що 
стосується правоохоронної діяльності та сервісної сфери; ознайомить з основними 
положеннями законодавчих та інших нормативно-правових актів, які діють у 
сфері захисту прав і свобод людини та громадянина органами МВС України; 
розуміти особливості правового регулювання діяльності, що стосується 



забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Вивчення дисципліни 
«Правове забезпечення органів МВС України» передбачає поглиблений аналіз 
принципів, на яких базується діяльність органів МВС України, особливостей їх 
правового статусу, правового регулювання окремих напрямів діяльності 
структурних підрозділів Національної поліції, ДМС, ДСНС, Національної гвардії, 
Державної прикордонної служби України, Сервісних центрів МВС України. 
Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового мислення, формування 
творчого підходу до ключових проблем юридичної науки та правозастосовної і 
правореалізаційної сфер. Ключові слова: система МВС України, Національна 
поліція, ДМС, ДСНС, Національна гвардія, Державна прикордонна служба 
України, Сервісні центри МВС, правоохоронні органи, правоохоронна діяльність, 
правове забезпечення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА (Володимир Лісовський) 

Автор курсу: Володимир Лісовський, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Основи військового 
законодавства» є засвоєння знань про сутність військового права і основних 
інститутів військового права - військової організації держави, військової служби, 
її види, принципи та ін. Вивчення дисципліни «Основи військового 
законодавства» передбачає поглиблене опанування понятійно-категоріальним 
апаратом військового права, його систему. Також студенти повинні вміти 
орієнтуватися у нормах військового законодавства та розв’язувати конкретні 
прикладні питання, які мають відношення до військового права. Матеріали курсу 
орієнтовані на сприяння розвитку військового законодавства і зміцненню 
правопорядку у військовій організації держави та ін. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

АВТОМАТИКА ТА РОБОТОТЕХНІКА (Іван Білюк) 

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

Анотація курсу 

Курс вивчає історію розвитку робототехніки, елементну базу та основні 
принципи побудови робототехнічних систем. Розглядаються приклади 
конструкцій промислових роботизованих комплексів, особливості застосування 
роботів у різних сферах життя людини. Подано визначення та термінологію, 
класифікаційні та функціональні ознаки робототехнічних систем; розглянуто 
приклади застосування систем автоматики у робототехніці. Метою курсу є 



формування у студентів теоретичних знань з основ робототехніки, формування 
уявлення про області застосування роботизованих комплексів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МІСТЕЦТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ (Юлія 
Казимиренко) 

Автор курсу: Юлія Казимиренко, доктор технічних наук, професор кафедри 
матеріалознавства і технології металів. 

Анотація курсу 

Курс «Сучасні матеріали для мистецтва та художньої творчості» вивчатиме 
перспективні технології, хімічний склад та властивості матеріалів, які 
застосовуються в технологіях живопису, виготовлення предметів мистецтва із 
скла, кераміки, кольорових, зокрема дорогоцінних металів, реставраційних 
роботах артефактів. Курс надає можливості студентам технічних і гуманітарних 
спеціальностей, зокрема напряму «Дизайн», придбати знання і навики щодо 
вибору та обробки матеріалів для дизайн-інтер’єрів, декорування, ювелірного 
мистецтва, сувенірної продукції. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИТОКИ ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ (Олена Чигiнцева) 

Автор курсу: Олена Чигiнцева, старший викладач кафедри дизайну. 

Анотація курсу 

У курсі розглядається поетапний розвиток промислового дизайну, витоки 
виникнення художнього конструювання та його роль  у формуванні предметного 
середовища,  зв’язок промислового дизайну з прогресом та розвитком 
промисловості,  з масовим виробництвом. Показує формування сучасного 
наукового поняття дизайну.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВЕКТОРНА ГРАФІКА (Дмитро Котляр) 

Автор курсу: Дмитро Котляр, кандидат технічних наук кафедри комп'ютерно-
інтегрованих технологій та інженерної графіки. 

Анотація курсу 

"Векторна графіка" є дисципліною, яка пропонує осмислення можливостей 
сучасних цифрових графічних систем їх переваг у ведені професійної діяльності та 
формує навички взаємодії та освоєння широкого вибору сучасного графічного 
програмного забезпечення з метою підвищення ефективності своєї професійної 
діяльності. Створення проектів неможливо уявити без використання 



комп’ютерних зображень. Предметом дисципліни є побудова та обробка 
зображень з використанням засобів комп’ютерного середовища та інформаційних 
технологій. Дисципліна передбачає набуття студентами вмінь і навичок 
вираження ідей та рішень за допомогою цифрових графічних технологій. Вона 
розвиває уявлення людини, про технології побудови криволінійних зображень та 
їх перетворень. Способи вводу зображень у цифрове середовище та виводу їх у 
інформаційне поле сьогодення засобами web-app технологій або поліграфії. 
Розвиває творчі здібності та навички структурного компонування образів. 
Графічні зображення є найбільш поширенішою формою інформаційного обміну у 
професійній діяльності, тому наявність базових знань та навичок мають особливу 
актуальність у досягнені своєї професійної реалізації. В незалежності від обраної 
сфери суспільного господарства володіння засобами представлення графічної 
інформації та корегування її, в залежності від швидкозмінного інформаційного 
поля, підвищують гнучкість та масштабність подачі вашої думки у робочому 
проекті. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ (Вікторія Левенець) 

Автор курсу: Вікторія Левенець, викладач кафедри обліку і економічного 
аналізу. 

Анотація курсу 
Метою вивчення дисципліни є формування знань про документаційне 

забезпечення управління, системи документації та технології їх автоматизованої 
обробки, навички використання документаційного забезпечення управління у 
професійній діяльності. 

Після  вивчення курсу студенти повинні вміти: 
‐ аналізувати зміст управлінських документів, складати та оформляти 

документацію у відповідність до нормативних документів; 
‐ освоювати технології автоматизованої обробки документації; 
‐ використовувати уніфіковані форми документів; 
‐ використовувати телекомунікаційні технології в електронному 

документообігу; 
‐ застосовувати програмне забезпечення в організації ДЗУ. 
Після  вивчення курсу студенти повинні знати:  
‐ цілі, завдання, принципи, основні поняття документаційного забезпечення 

управління;  
‐ системи документаційного забезпечення; 
‐ класифікацію документів; 
‐ вимоги до складання та оформлення документів; 
‐ правила складання та оформлення управлінської документації; 
‐ нормативно-правову базу документаційного забезпечення управління 
‐ певні види сучасних інформаційних технологій та особливості їх 

застосування; 



‐ принципи організації документообігу. 
Обґрунтування курсу 
Процес вивчення курсу направлений на формування у студентів наступних 

компетенцій: 
володіння знаннями з документаційного забезпечення управління на 

виробництві на рівні, що дозволяє здійснювати професійну діяльність. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 2 (3 СЕМЕСТР) 

БАДМІНТОН НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Ірина Колоскова) 

Автор курсу: Ірина Колоскова, викладач кафедри фізичного виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Мета навчальної дисципліни є оволодіння майбутніми спеціалістами 
необхідними теоретичними знаннями та техніко-тактичними діями з бадмінтону 
для проведення навчальних та навчально-тренувальних занять, вивчення знання 
впроваджує в практику фізичної культури дисципліна «Бадмінтон у фізичній 
культурі» для забезпечення належних техніко-тактичних компетенцій, включаючи 
теоретичні знання сучасних моделей та методів фізичної підготовки; їх вплив на 
суб’єктів тренувального процесу; шляхи підвищення ефективності фізичного 
виховання; здатність ефективно застосовувати теоретичні знання на практиці; та 
належним чином визначати пріоритети окремих цілей та механізмів підготовки. У 
цілому, при проведенні навчання, окрім лекційних занять, на практичних заняттях 
застосовуються: 

- формування професійного світогляду в процесі аналізу актуальних проблем 
підготовки спортсменів у сучасному спорті; 

- сприяння придбанню студентами теоретичних знань передумов реалізації 
можливостей сучасної методики підготовки; 

- формування фахових навичок у розв’язанні актуальних проблем підготовки 
спортсменів у сучасному спорті; 

- розкрити основні напрямки удосконалення системи спортивної підготовки. 
Обґрунтування курсу 

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 
розуміння всебічної  діяльності викладача фізичної культури.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ГАНДБОЛ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Ольга Сокол) 

Автор курсу: Ольга Сокол, старший викладач, доцент кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Метою предмету є вивчення знання впроваджує в практику фізичної 
культури дисципліна «Гандбол на уроках фізичної культури в закладах 
загальної середньої освіти» для забезпечення належних техніко-тактичних  
компетенцій, включаючи теоретичні знання сучасних моделей та методів фізичної 



підготовки; їх вплив на суб’єктів тренувального процесу; шляхи підвищення 
ефективності фізичного виховання; здатність ефективно застосовувати теоретичні 
знання на практиці; та належним чином визначати пріоритети окремих цілей та 
механізмів підготовки.  

У цілому, при проведенні навчання, окрім лекційних занять, на практичних 
заняттях застосовуються: 
- формування професійного світогляду в процесі аналізу актуальних проблем 
підготовки спортсменів у сучасному спорті; 
- сприяння придбанню студентами теоретичних знань передумов реалізації 
можливостей сучасної методики підготовки; 
- формування фахових навичок у розв’язанні актуальних проблем підготовки 
спортсменів у сучасному спорті; 
- розкрити основні напрямки удосконалення системи спортивної підготовки. 
Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 
розуміння всебічної  діяльності викладача фізичної культури.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА 2 (Ірина Макеєва) 

Автор курсу: Ірина Макеєва, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова 2» передбачає знання основ 
російської мови, оволодіння іноземними студентами навичок адекватного 
розуміння усного та письмового текстів в умовах мовного спілкування. 

Практичний курс «Друга іноземна мова 2» зорієнтований на інтенсивне 
оволодіння іноземними студентами нормами  основ мови, придбання знань щодо 
правильності усного мовленнєвого спілкування; формування загальних 
комунікативно-мовних навичок орфоепічної, граматичної та лексичної пильності 
для забезпечення ефективного спілкування в іншомовному оточенні. 

Практичний курс «Друга іноземна мова 2» сприяє забезпеченню 
ефективного спілкування в академічному професійному  середовищі,вихованню у 
студентів зацікавлення до вивчення  культури народів Причорномор‘я.  

Навчальний курс призначено для іноземних студентів усіх спеціальностей. 
Навчальний курс допоможе сформувати навичок розуміння та використання 
усного та письмового текстів в умовах мовного спілкування, опанувати достатньо 
розвинутою культурою мовлення в конкретних побутових та академічних 
ситуаціях. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТРАНСПОРТУ (Ігор Сіренко) 

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

Анотація курсу 

При вивченні курсу студентами знайомляться з особливостями транспорту 
як сфери матеріального виробництва і його роллю та особливостями застосування 
в сучасній економіці. Курс є складовою підготовки фахівців з логістики, а також 
може бути цікавим студентам інших спеціальностей, які цікавляться 
перевезеннями вантажів та пасажирів. Фокус курсу зосереджується на отриманні 
знань та набутті умінь щодо специфіки використання різних видів транспорту для 
виконання актуальних задач управління потоковими процесами. Складовими 
курсу є ознайомлення з транспортними системами різних рівнів, видами 
транспорту та можливостями їхнього застосування, правовим режимом 
використання при внутрішніх та міжнародних перевезеннях, а також практичних 
питаннях оптимального використання транспорту. 

Обґрунтування курсу 

Курс поєднує актуальну інформацію про сучасний стан матеріально-
технічної, нормативно-правової бази функціонування транспортних систем різних 
рівнів та тренди їхнього розвитку, а також торкається особливостей менеджменту 
транспортних підприємств. 

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. 

 
ФІЗИКА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (Андрій Грєшнов) 

Автор курсу: Андрій Грєшнов, доцент кафедри морського приладобудування. 

Анотація курсу 

Вивчає фізичні принципи, методи та засоби отримання вимірювальної 
інформації від будь-якого об'єкта. Перетворення вимірюваної величини на іншу 
величину або вимірювальний сигнал, зручний для обробки, зберігання, подальших 
перетворень, індикації та передачі на відстань. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ЕКОНОМІКА ЕНЕРГЕТИКИ (Любов Ратушняк) 

Автор курсу: Любов Ратушняк, викладач кафедри менеджменту. 
Анотація курсу 

Курс містить визначення основних понять і проблем економіки енергетики; 
вивчення економічних основ функціонування енергетичних підприємств та 
сучасних підходів до техніко-економічного обґрунтування проєктних рішень у цій 
галузі. 

Дисципліна передбачає ознайомлення студентів із методами економічної 
оцінки втрат різних видів енергії та можливими шляхами їх зниження, а також 
методик визначення прибутку та рентабельності енергопідприємства. 



Дисципліна носить ознайомчий характер із залученням спеціалізованого 
програмного середовища для отримання необхідних навичок із розрахунку 
собівартісті, прибутку та ціноутворення в енергетиці. 

Обґрунтування курсу 
Дисципліна «Економіка енергетики» узагальнює існуючі практичні підходи 

щодо вивчення економічних основ функціонування енергетичних підприємств; 
дослідження методів техніко-економічного обґрунтування планових та проєктних 
рішень та дозволяє отримати базові знання для розуміння шляхів підвищення 
ефективності енергетики. Дисципліна корисна для подальшого вивчення 
дисциплін, що пов’язані з проєктуванням паливо-енергетичного господарства 
країни на базі раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових 
ресурсів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДИЗАЙН-МЕНЕДЖМЕНТ (Наталя Матійко) 

Автор курсу: Наталя Матійко, кандидат економічних наук, викладач кафедри 
дизайну 

Анотація курсу 

Вивчення дисципліни ґрунтується на управлінській науці та передбачає 
засвоєння методів та технологій, прийомів та засобів організації та управління 
індивідуальною та колективною проєктною діяльністю. Формує знання 
стратегічного розвитку, ефективності організаційних структур управління у різних 
галузях дизайн-проєктування. Розвиває алгоритмічний та проєктний тип дизайн-
мислення для створення інноваційних підходів до управління проєктної діяльності 
в дизайні. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ЯКІСТЬ І ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (Олександр Герасін) 

Автор курсу: Олександр Герасін, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютеризованих систем управління. 

Анотація курсу 

Метою викладання курсу «Якість і тестування програмного забезпечення 
сучасних інформаційних систем» є оволодіння теоретичними основами, сучасною 
методологією та особливостями застосування засобів тестування програмних 
продуктів різного функціонального призначення. Опанування програми курсу 
сприяє виконанню студентами завдань з ручного та автоматизованого тестування 
програмного забезпечення на основі сучасних мов програмування відповідно до 
різних критеріїв якості, створенню тестових кейсів на основі отриманого досвіду, 



існуючих методів і принципів тестування та налагодження, а також використанню 
сучасних засобів автоматизації тестування на основі JUnit з Selenium Web Driver. 
Таким чином, у слухачів курсу формуються базові знання для розв’язування 
практичних проблем зі сфери їх професійної діяльності, а також уміння 
аналітичного мислення та формулювання прикладних задач у фаховій діяльності, 
зокрема в якості QA-інженера. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
Аbstract 

The purpose of teaching the course "Quality and testing of modern information 
systems’ software" is to acquire the theoretical foundations, modern methodology and 
features of the application of means of testing software products for various functional 
purposes. Mastering the course program helps students performing tasks on manual and 
automated testing of software based on modern programming languages in accordance 
with various quality criteria, creating test cases based on experience, existing methods 
and principles of testing and debugging, and using modern automation tools based on 
JUnit with Selenium Web Driver. Thus, the students of the course form the basic 
knowledge for solving practical problems in the field of their professional activity, as 
well as the ability of analytical thinking and formulation of applied problems in 
professional activities, in particular as a QA-engineer. 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (Наталія Гурець) 

Автор курсу: Наталія Гурець, старший викладач кафедри екології та 
природоохоронних технологій  

Анотація курсу 

Вивчає теоретико-методичні основи пізнання еколого-економічних процесів, 
принципи міжнародного співробітництва у галузі екології, класифікацію 
міжнародних об’єктів охорони навколишнього середовища, шляхи отримання 
екологічної інформації, еколого-економічні принципи світової екологічної 
політики, діючі норми міжнародного екологічного права. 

Курс зорієнтований на врахування міжнародного досвіду з питань охорони 
довкілля, набуття навичок раціонального використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки у своїй діяльності, проведення еколого-
економічного дослідження, формулювання висновків та пропозицій щодо 
вирішення еколого-економічних проблем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРОЄКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 
(Олексій Дьяконов) 

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



Анотація курсу 

Дисципліна містить основні концепції, які визначають сучасний стан та 
тенденції розвитку комп’ютерних мереж. Дається роз’яснення складу та 
принципів роботи апаратного та програмного забезпечення, розглядаються усі 
аспекти та рівні організації мереж – від фізичного до рівня прикладних програм. 
Курс включає практичну частину, що виконується за допомогою засобів 
віртуалізації апаратного забезпечення безпосередньо на комп'ютері слухача. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВОГНЕЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ РІЗНОМАНІТНОГО 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (Тетяна Юреско) 

Автор курсу: Тетяна Юреско, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
будівельної механіки та конструкції корпусу корабля. 

Анотація курсу 

Курс вивчає способи пасивного вогнезахисту матеріалів та конструкцій 
різноманітного функціонального призначення з застосуванням сучасних 
композиційних матеріалів; ознайомлення з правилами та норми протипожежної 
безпеки; вивчення властивостей перспективних вогнезахисних композиційних 
матеріалів та їх механізму роботи в умовах пожежі в замкнених приміщеннях. 

Курс зорієнтований на набуття навичок використання композиційних 
матеріалів для розробки пасивного вогнезахисту матеріалів та конструкцій в 
залежності від умов їх  експлуатації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

РОЗРОБКА ЗАХИЩЕНИХ ВЕБ–ЗАСТОСУНКІВ (Андрій Сірівчук) 

Автор курсу: Андрій Сірівчук, кандидат технічних наук, кафедри 
комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Розробка захищених Веб-застосунків» є вибірковою 
навчальною дисципліною та забезпечує набуття навичок розробки статичних та 
динамічних Веб-застосунків на основі використання HTML, СSS, JavaScript та 
PHP, основи роботи баз даних MySQL, ознайомить з основними вразливостями 
Веб-застосунків та методами захисту.  

В наш час використання та розробка Веб-застосунків є невід’ємною 
складовою нашого життя. Курс знайомить студентів з структурою Веб–
застосунку, правилами верстання HTML-сторінок з використанням можливостей 
HTML 5 та СSS3, можливості обробки інформації на стороні користувача за 
допомогою JavaScript, розробки серверних застосунків з використанням PHP та 



MySQL. Ознайомлення студентів з основними вразливостями дасть змогу 
забезпечити більшу надійність Веб-застосунків. 

Отримані навички надають основу для розробки Веб-застосунків різного 
призначення та можуть бути використані для подальшого освоєння бібліотек 
більш високого рівня. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСІВ  МАЛОТОННАЖНИХ 
СУДЕН ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (Сергій Гейко) 

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

Анотація курсу 

Курс має за мету вивчення студентами   технологічних процесів формування 
та збирання  корпусних конструкцій катерів і яхт із застосуванням полімерних 
композиційних матеріалів на основі епоксидних, поліефірних або вінілефірних 
смол, наповнених скляними, карбоновими та арамідними волокнами. 
Приділяється значна увага розумінню фізичних   основ технологічних процесів.  
Окремо вивчаються технологічні  властивості вихідних  компонентів – смол та 
волокнистих наповнювачів. Також вивчається технологія створення з’єднань 
деталей із композиційних матеріалів, основи проєктування з’єднань.  Курс 
включає знайомство з основами конструювання та виготовлення технологічного 
оснащення. Розглядаються конструкції корпусів малотоннажних суден, їх 
особливості та відмінності від металевих. Значна увага приділяється особливостям 
розрахунків корпусних в’язей із композиційних матеріалів.  

Студенти зрозуміють місце композиційних матеріалів в суднобудуванні, їх 
переваги та недоліки, особливості застосування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 1 (Дмитро Жук) 

Автор курсу: Дмитро Жук, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 
електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 

Об'єкти вивчення за час виробничої практики – електричні машини і 
апарати, технічні системи та комплекси суден (суднові механічні системи, 
електрообладнання і електронна апаратура та системи управління, системи 
радіозв'язку), способи експлуатації електрообладнання та його ремонт. 

Цілями навчання є набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь 
та інших компетентностей, необхідних для зайняття посад осіб командного складу 
морських та річкових суден за спеціалізацією у відповідності з Положенням «Про 



присвоєнням звань особам командного складу морських суден» та конвенцією 
ПДНВ-78 з поправками 2010 р. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ СИСТЕМ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО І РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ 
(Андрій Фоменко) 

Автор курсу: Андрій Фоменко, старший викладач кафедри автоматики. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Основи систем безперебійного і резервного живлення» 
узагальнює існуючі практичні підходи щодо створення систем резервного та 
безперебійного живлення і дозволяє отримати базові знання для розуміння 
структури організації систем такого типу та елементної бази. Дисципліна корисна 
для подальшого вивчення дисциплін, що пов’язані з проєктуванням 
електромеханічних систем, електричних машин та апаратів, систем 
електропостачання, а також для інших, що передбачають застосування 
безперебійного та резервного живлення. 

Курс містить загальні положення про організацію систем резервного та 
безперебійного живлення, елементарні інженерні методики розрахунку 
електричних кіл з урахуванням властивостей відповідальних електричних та 
електромеханічних споживачів, ознайомлення із принципами роботи в 
програмному середовищі для проєктування електромеханічних систем будь-якої 
складності. Дисципліна передбачає ознайомлення студентів із методиками 
розрахунку елементів систем що входять до її складу.   

Необхідною умовою підготовки бакалаврів для роботи у галузі 
електроенергетики є якісне засвоєння основи систем безперебійного і резервного 
живлення та протиаварійної автоматики систем електропостачання. Знання і 
вміння щодо проєктних рішень та аналізу систем безперебійного и резервного 
живлення у системах електропостачання здобуваються упродовж навчального 
процесу на основі вивчення дисципліни «Основи систем безперебійного і 
резервного живлення». 

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

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 
 



МЕДІАПСИХОЛОГІЯ (Оксана Гінкевич) 

Автор курсу: Оксана Гінкевич, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соцiально-гуманiтарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Медіапсихологія» являє собою теоретичне, наукове і 
практичне знання, що має велике значення для галузей суспільної практики, 
пов'язаних з оцінкою, обліком і проєктуванням психологічних аспектів взаємодії 
особистості і масмедіа в рамках сучасної медіакультури.  

У завдання медіапсихології входить вивчення поведінки особистості, 
зумовленої впливом засобів індивідуальної та масової комунікації, дослідження 
персональних і групових медіаефектів, аналіз впливу медіасередовища на 
розвиток суб'єкта, становлення особистості та психологічне самопочуття людини. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ В ЕКСТРЕНИХ СИТУАЦІЯХ 
(Світлана Ушкац)  

Автор курсу: Світлана Ушкац, кандидат фізико-математичних наук, 
кафедри техногенної  та цивільної безпеки. 

Анотація курсу 

З кожним роком в Україні та світі кількість небезпек природного, 
техногенного та соціально-політичного характеру, які часто призводять до 
людських жертв, збільшується, тому питання особистої безпеки та безпеки 
близьких людей є пріоритетним. 

Нормативний час приїзду швидкої допомоги складає в середньому двадцять 
хвилин, у той час як деякі ситуації потребують невідкладної допомоги. Зокрема, 
при зупинці дихання смерть може наступити вже через п’ять хвилин, протягом 
яких прості, відпрацьовані сучасні методи надання першої допомоги могли б 
врятувати близьку людину, товариша, сусіда. дитину, і саме тому, кожному треба 
навчитись надавати першу допомогу не залежно від професії та соціального 
статусу. 

Перша допомога - це негайні дії спрямовані на збереження життя та здоров’я 
людини, а також контролю його стану до приїзду фахової допомоги. 

Крім того, враховуючи ситуацію на сході нашої країни, кожному сьогодні 
вкрай важливо мати уяву про вибухонебезпечні предмети, їх загальні 
характеристики та небезпеку. 

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасними методами та принципами 
першої допомоги в екстрених ситуаціях та відпрацювання практичних навичок 
використання цих методів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО США (Наталія Мочалова) 

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

Анотація курсу 

Курс розкриває зв’язок мови і культури, знайомить з історією США, 
політичним і державним устроєм країни, її соціально-економічною та етнічною 
структурою, системою освіти, ЗМІ, подіями сучасної історії. Практична сторона 
курсу реалізує практику відбору й презентації знань з національно-культурної 
специфіки мовленнєвого спілкування з метою забезпечення розвитку 
комунікативної компетенції студентів, які вивчають англійську мову. 

Курс буде корисним для студентів-лінгвістів, студентів гуманітарних і 
негуманітарних спеціальностей, які цікавляться питаннями історії та загальної й 
ділової культури США.  

Курс загальноосвітній, 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. 
 

ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Світлана Боду) 

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

Анотація курсу 

Курс орієнтований на надання цілісного уявлення про специфічний вид 
діяльності – інженерну працю, її передісторію та основні етапи розвитку, 
співвідношення наукової та технічної діяльності, створення інженерного типу 
мислення. 

Дозволяє здійснити знайомство з хронологією природознавства і суттєвих 
винаходів; принципами періодизації та матеріально-технологічними революціями, 
класифікацією технічних систем і виявленням основних етапів створення машин; 
розгляд історичного процесу виникнення інженерної діяльності; знайомство з 
основними видами інженерної діяльності (проєктування, конструювання, 
технологія виробництва); знайомство зі структурою інженерної діяльності 
(теоретичні і експериментальні дослідження, винахідництво); розкриття зв'язку 
між науковою та інженерною працею та вищою освітою; соціально-психологічний 
портрет інженера, сучасний стан та перспективи розвитку інженерної науки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ПРОЄКТУВАННЯ В СУДНОВІЙ 
ЕНЕРГЕТИЦІ (Ольга Єлеонська) 

Автор курсу: Ольга Єлеонська, старший викладач кафедри експлуатації судових 
енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Курс орієнтований на формування у студентів навичок практичної роботи зі 
спеціалізованими програмами для виконання технічних креслень, створення 
тривимірних моделей деталей та зборок, а також проєктування трубопроводів, 
електричних трас, вентиляційних каналів та систем кондиціювання в робочому 
просторі судна, формування звітних документів за допомогою комп’ютерної 
техніки. Зокрема, це вивчення систем проєктування Auto CAD, Solid Works, 
CADMATIC. 

Передбачається, що навички, отримані при вивченні цієї дисципліни, 
студенти будуть використовувати при виконанні курсових проєктів зі 
спеціальності та в дипломному проєктуванні, а також підвищать 
конкурентоспроможність випускників на ринку праці. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ 
(Сергій Моргун) (вибірковий курс 1 – 3 семестр) 

Автор курсу: Сергій Моргун, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної 
механіки та технології машинобудування. 

Анотація курсу 

Вивчення дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація та технічні 
вимірювання" дозволяє оволодіти комплексом знань, методів аналізу й 
розрахунку, які необхідні для розв’язку основних питань стандартизації та 
вимірювання, що виникають на усіх етапах життєвого циклу машин (проектування 
та розробка технологічного процесу, виготовлення, експлуатація), а також для 
забезпечення високих показників якості машин (точність, надійність, 
продуктивність).  

Курс зорієнтований на оволодіння основними принципами взаємозамінності 
стандартних з’єднань деталей, методами та засобами їх контролю, та розвиток 
навичок розрахунку точності типових з’єднань деталей машин та механізмів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



ТОЧНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТА ВІДНОВЛЕННІ 
МАШИН І МЕХАНІЗМІВ (Олексій Московко) (вибірковий курс 1) 

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

Анотація курсу 

Курс сформовано та орієнтовано на отримання студентами теоретичних та 
практичних знань особливостей застосування метрології та теорії точності в 
процесах конструювання, виробництва та відновлення машин, механізмів, 
енергетичного обладнання тощо. Дає змогу студентам сформувати взаємозв’язок 
впливу забезпечення надійності на етапах проєктування, виготовлення та 
експлуатації як єдиного цілого життєвого циклу механізму. 

Отримані в процесі освоєння курсу знання та навички можуть бути 
використані при написанні курсових та дипломних проєктів за спеціальністю, а 
також підвищать здібності міждисциплінарного аналізу в подальших прикладних 
роботах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО (Володимир Лісовський) 

Автор курсу: Володимир Лісовський, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

В умовах війни  нашої держави з Росією яка практично повністю ігнорує 
право поводження держави агресора на чужій території. Порушуються права 
людини як на полі бою так і в полоні та серед цивільного населення. Все це 
пов’язане з грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. В 
умовах збройного конфлікту проблема захисту індивіда і забезпечення його прав і 
свобод стає актуальнішою і значущою, оскільки ординарні механізми 
забезпечення та дотримання прав людини, розраховані на мирний час, стають 
менш ефективними і застосовними. Курс зорієнтований на вивчення 
міжнародного гуманітарного права яке містить спеціальну систему міжнародно-
правових норм і механізмів їх реалізації, спрямованих на обмеження насильства 
під час війни та захист жертв війни.  

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними та ефективними 
правовими механізмами щодо захисту свої прав при веденні військових дій та 
полегшення страждань жертв війни, а також вивчити (освоїти) ключові прийоми 
юридичного самозахисту від протиправних посягань, на підставі аналізу чинного 
законодавства України. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
«Міжнародне гуманітарне право» 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. Оволодіння даним курсом повинно дати майбутньому 
спеціалісту комплекс, як теоретико-методологічних, так і прикладних знань і 
навичок в області аналізу політичних процесів, на основі широкого використання 
міжнародного та українського досвіду. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА У ПРОГРАМНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ (Сергій Суслов) 

Автор курсу: Сергій Суслов, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація курсу 

Передбачено послідовний розгляд розділів дискретної математики з теорії 
графів і логіки предикатів, що є складовими теоретичної бази стосовно розробки 
структур даних і алгоритмів, аналізу та моделювання програмного забезпечення. 
Вивчення дисципліни сприяє розвитку здатності до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БІЗНЕС-ЛІДЕРСТВО (Сергій Сергійчук) 

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

Анотація курсу 

В межах курсу студенти знайомляться із особливостями прояву лідерства в 
системі бізнесу; освоюють сучасні теорій лідерства та їх прикладне застосування в 
реаліях бізнесу; досліджують основні джерела влади та способи впливу бізнес-
лідера; використовують ефективні механізми створення і розвитку команд; 
набувають загальні компетентності та практичні навики формування лідерського 
потенціалу; освоюють основні стратегії створення персонального бренду; 
формують особисті лідерські якості при прийнятті управлінських рішень; 
розвивають навики управління конфліктами і стресами, які пов’язані з 
організацією всіх видів бізнесу. 

Обґрунтування курсу 

Курс спрямований на формування у студентів системи знань про 
закономірності розвитку феномену лідерства в сфері бізнесу, універсальні сучасні 
теорії лідерства, можливості взаємодії лідерства і влади, оволодіння практичними 
інструментами організації ефективної команди та розподілу ролей, набуття 
загальних компетенцій щодо використання інструментів лідерства при прийнятті 
управлінських рішень, відповідних професійних компетенцій, що забезпечують 



формування лідерського потенціалу, навиків саморозвитку, а також розвитку 
критичного мислення. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ (Дмитро 
Шарейко) 

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

Анотація курсу 
Курс «Математичне моделювання систем автоматики» містить у собі такі 

розділи, як лінеаризація математичних моделей у системах автоматики, 
структурний метод у математичному моделюванні, математичне моделювання у 
просторі станів 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.
 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (Юлія 
Ломжець) 

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

Анотація курсу 

Актуальність вивчення курсу «Регіональна політика та місцеве 
самоврядування в Україні» полягає у наданні студентам загальних знань, 
виробленні конкретних умінь та навичок розуміння процесу публічного 
управління. Оволодіння базовим інструментарієм державного та місцевого 
управління дозволить сформувати уміння і навички та застосовувати отримані 
знання в майбутній професійній діяльності, особливо у випадку служби в органах 
державної влади та місцевого самоврядування. Загалом без знання організаційно-
функціональних засад української держави стати громадянином високої 
політичної культури неможливо. 

Стратегічним напрямом інституційних перетворень в Україні є 
трансформація існуючої системи публічної влади та регіонального управління 
зокрема, з метою її наближення до стандартів європейських країн. Зазначені 
перетворення потребують обґрунтування напрямів та відповідного інструментарію 
забезпечення сталого розвитку регіонів як основної цілі сучасного регіонального 
управління. 

Особливості регіональних процесів, які відбуваються в Україні, 
характеризуються становленням системи регіонального управління як 
інституційної баз визначення шляхів підвищення ефективності регіонального 



управління, методів і меж втручання органів публічної влади у життєдіяльність 
регіону. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІМПУЛЬСНІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ (Олег Савченко) 

Автор курсу: Олег Савченко, викладач кафедри автоматика. 

Анотація курсу 

Дисципліна дає знання про існуючі джерела електричної енергії, їх 
характеристики, будову та схемотехнічні рішення при їх проектуванні. Під час 
вивчення дисципліни, студенти отримають навички роботи з імпульсними 
джерелами живлення, досліджують експлуатаційні характеристики та 
встановлюють можливість їх застосування для пристроїв живлення систем 
автоматики. В результаті вивчення цієї дисципліни у студентів формуються 
знання для технічно грамотного вибору та обґрунтування ефективності схем 
живлення, визначати рівень стабілізації та визначати можливі відмови в процесі 
експлуатації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ОСНОВИ САПР ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ (Олег Савченко) 

Автор курсу: Олег Савченко, викладач кафедри автоматика. 

Анотація курсу 

Метою вивчення дисципліни «Основи САПР електронних пристроїв» 
являється засвоєння теоретичних та практичних методів сучасних систем 
автоматизованого проектування (САПР). Навчити студентів використовувати 
відповідне програмне забезпечення для вирішення задач автоматизованого 
конструювання та проектування електронних систем. Дисципліна сприяє 
виробленню знань, умінь та навичок, необхідних для роботи в графічних системах 
проектування, створення конструкторської та технічної документації, уміння 
проектувати об'єкти відповідно до технічного завдання та нормативно-технічної 
документації, дотримуючись різних технічних, енергоефективних та екологічних 
вимог. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

 



КОРОЗІЯ І ЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ (Юлія Казимиренко) 

Автор курсу: Юлія Казимиренко, доктор технічних наук, професор кафедри 
інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Курс «Корозія і захист матеріалів» вивчатиме теоретичні основи корозійного 
пошкодження та руйнування металевих і композиційних матеріалів під дією 
оточуючого середовища та в умовах хімічно активних середовищ. Курс надає 
можливостей студентам технічних спеціальностей ознайомитись з 
перспективними методами захисту від корозійного руйнування, такими як 
електрохімічний, катодний, протекторний захист, захист лакофарбовими, 
металевими, полімерних покриттями, які застосовуються у сучасній практиці для 
запобігання корозійного руйнування конструкцій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ МУЛЬТИМЕДІА (Олена Маршак) 

Автор курсу: Олена Маршак, старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Комп’ютерні системи мультимедіа" сприятиме отриманню 
теоретичних знань та практичних навичок розробки та використання систем і 
технологій для створення мультимедіа, опановуванню апаратними та 
програмними засобами його запису, обробки та синтезу. Вивчення цієї дисципліни 
дозволить студентам опанувати методами та засобами обробки мультимедіа, 
підготовки мультимедійних презентацій. Доцільність цієї дисципліни обумовлена 
стрімким розвитком інформаційних технологій для створення мультимедійного 
контенту.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

УСНА КОМПЕТЕНЦІЯ : РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНИХ КОМУНІКАТИВНИХ 
НАВИЧОК. ІНТЕРВ'Ю ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ 
КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. (Наталі Пономаренко) 

Автор курсу: Наталія Пономаренко, викладач кафедри прикладної лінгвістики. 

Анотація курсу 

Курс розроблено з метою охопити основні форми та методи формування 
навичок культури усного мовлення шляхом моделювання типових 
комунікативних ситуацій в межах певних лексичних систем, що забезпечує 
інтенсивну мовну практику. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ МОВАМИ JVM (Тетяна Смикодуб) 

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

Анотація курсу 

Володіння сучасними технологіями розробки програмного забезпечення (ПЗ) 
підвищує конкурентоспроможність фахівців на ринку праці. Дисципліна 
ознайомлює студентів з технологіями розробки ПЗ та практичним застосування 
інструментальних засобів платформи Java для розв’язку різноманітних задач 
галузі інформаційних технологій. Завданням дисципліни є вдосконалення 
здатності застосовувати принципи об’єктно-орієнтованого та функціонального 
програмування, набуття навичок моделювання програмних систем (мова UML) та 
використання Java-технологій, вміння застосовувати на практиці технології 
розробки проектів із використанням Java фреймворків. Опанування курсу надає 
професійні компетенції розробки ПЗ: знання і вміння застосовувати відповідні 
математичні поняття, методи об’єктно-орієнтованого аналізу для розробки ПЗ; 
знання та вміння застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання ПЗ та 
структур даних; вміння розробляти людино-машинний інтерфейс. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ МОВИ PYTHON (Тетяна Смикодуб) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна ознайомлює студентів з практичним застосування мови Python 
для розв’язку різноманітних задач галузі інформаційних технологій. Python – це 
універсальна мова, популярність якої зумовлена потужнішими можливостями для 
роботи з базами даних, text processing, вбудовуванням інтерпретатора в ігри, 
програмуванням GUI, швидкого створення шаблонів та програмування Web 
додатків. Завданням дисципліни є вдосконалення здатності застосовувати 
принципи об’єктно-орієнтованого та функціонального програмування, набуття 
навичок моделювання програмних систем (мова UML) та використання 
технологій мови Python, вміння застосовувати на практиці технології розробки 
проектів із використанням фреймворків. Опанування курсу надає професійні 
компетенції розробки ПЗ: знання і вміння застосовувати відповідні математичні 
поняття, методи об’єктно-орієнтованого аналізу для розробки ПЗ; знання та 
вміння застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання ПЗ та структур 
даних; вміння розробляти людино-машинний інтерфейс. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 1 (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: електричні 
машини і апарати, електротехнологічні системи суден, електромеханічні 
комплекси суден – 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. 
 

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. 
 



ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (Олександра Циганова) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна націлена на опанування основ бухгалтерського обліку; набуття 
практичних навичок документального оформлення господарських операцій, 
ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності; формування навичок 
читати облікову звітність для прийняття стратегічних рішень. Курс сприяє 
формуванню знань про систему сучасного нормативного регулювання 
бухгалтерського обліку; основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності; метод бухгалтерського обліку та його елементи; призначення, зміст та 
структуру бухгалтерського балансу; порядок відображення господарських 
операцій із обліку активів, власного капіталу та зобов'язань у системі рахунків 
бухгалтерського обліку. Також, навчає виконувати всі облікові роботи, починаючи 
з первинного обліку і закінчуючи складанням балансу та звітності; разом із 
керівництвом брати участь в обґрунтуванні управлінських рішень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ (Іван Білюк) 

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

Анотація курсу 

Курс вивчає елементну базу та основні принципи побудови робототехнічних 
систем та комплексів. Розглядаються приклади конструкцій роботів, особливості 
їх застосування у різних сферах життя людини. Вивчаються основні елементи 
робототехнічних систем, їх функціональне призначення та закони 
функціонування. Метою курсу є формування у студентів теоретичних знань з 
основ конструкції робототехнічних систем та комплексів, формування уявлення 
про особливості їх експлуатації та обслуговування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (Вікторія Левенець) 

Автор курсу: Вікторія Левенець, викладач кафедри обліку і економічного аналізу. 
Анотація курсу 
Кадрова політика завжди була одним із управлінських пріоритетів. Ефективне 

управління людьми, основа конкурентоспроможності компанії в умовах ринкової 
економіки. Сьогодні неможливо уявити роботу керівника без вміння управляти 
людьми, застосовувати широкий арсенал засобів, що сприяють максимально 
повному використанню потенціалу працівників. 

Специфічний вид управлінської діяльності, об’єктом якої є колектив 
працівників - персонал, отримав назву управління персоналом. 



Задачі освоєння дисципліни «Управління персоналом»: 
‐ формування у студентів необхідної теоретико-методологічної бази в 

управлінні персоналом; 
‐ освоєння студентами закономірностей управління персоналом; 
‐ розвиток у студентів навичок прийняття управлінських рішень в сфері 

управління персоналом. 
Після  вивчення курсу студенти мають можливість знати:  
‐ основи природи кадрового менеджменту, методології та системи управління 

персоналом організації; 
‐ місце управління персоналом в системі менеджменту організації; 
‐ сучасні технології управління персоналом організації; 
‐ розуміти суть і значення ефективного управління персоналом в процесі 

досягнення цілей організації. 
Обґрунтування курсу 
Процес вивчення курсу направлений на формування у студентів наступних 

компетенцій: 
‐ проводити аналіз і оцінку економічної та соціальної ефективності 

управління персоналом; 
‐ організовувати та проводити наради і збори; 
‐ здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів; 
‐ здійснювати основні види роботи менеджера; 
‐ застосовувати на практиці отриманні знання з управління персоналом, 

навички управління організаційними конфліктами, формувати цілі, забезпечувати 
та контролювати впровадження розроблених заходів; 

‐ здійснювати конкретну управлінську діяльність. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 
(Олена Ломакіна) 

Автор курсу: Олена Ломакіна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

У всіх країнах, які є більшими від міста, є території, які мають різні 
можливості для розвитку або які мають значні соціоментальні відмінності від 
решти територій держави. 

Завдання держави - забезпечити своїх громадян рівними можливостями та 
гарантованим рівнем публічних послуг, зберегти єдність державного простору при 
регіональних відмінностях. 

Зменшення дисбалансів у економічному розвитку територій, створення умов 
для міжрегіональної солідарності та взаєморозуміння є умовою єдності 
державного простору та стійкості держави. 



Координація політики розвитку секторів економіки у територіях є 
запорукою вирішення регіональних проблем. 

Навчальна дисципліна забезпечує знання адміністративного територіального 
устрою України, правове регулювання процесу реформування та децентралізації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 3 (3 СЕМЕСТР) 

ВОЛЕЙБОЛ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Ольга Сокол) 

Автор курсу: Ольга Сокол, доцент НУК, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Мета вивчення дисципліни: дати уявлення про теорію та методику занять 
волейболом. Навчити основним закономірностям, принципам, методам, засобам 
теорії та методики гри. Довести основні напрямки розвитку та вдосконалення 
фізичних якостей школярів, методику та спрямованість їх застосування в 
залежності від напрямку фізичної діяльності. Розглянути особливості форм 
фізичного виховання та застосування їх в урочний та позаурочний час підготовки 
учнів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.  
 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (Андрій Зінченко) 

Автор курсу : Андрій Зінченко, канд. екон. 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 державного регулювання суспільних відносин, що пов’язані із веденням 
господарської діяльності, актуального інструментарію захисту інтересів 
господарюючих суб’єктів в т.ч. судового та перспектив його застосування у різних 
ситуаціях. З’ясовуються системні компоненти сталості господарської діяльності в 
сучасних умовах, виокремлюються ризики та загрози із посиланнями на механізми 
ефективної протидії таким ризикам та загрозам, тощо. 

Обґрунтування курсу 
Курс вперше поєднує актуальну інформацію про сучасні сторони і тренди 

нормативного регулювання та дієві механізми захисту інтересів суб’єктів  
господарської в реальних умовах та на реальних прикладах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.  

 

 

 



ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (Марія Клисяк) 

Автор курсу: Марія Клисяк, аспірантка кафедри економічної політики та безпеки. 
Анотація курсу 

Вивчення дисципліни «Історія економіки та економічної думки» дозволяє 
студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію, отримати знання та 
навички, зокрема формування системи знань з порівняльного історико-
економічного аналізу моделей розвитку світового господарства та економічних 
категорій, концепцій, економічних теорій на основі глибокого вивчення 
господарського досвіду та економічної думки минулих поколінь у різних країнах і 
в різні епохи, а також поглиблення знань з історії економіки та економічної думки, 
формування певних уявлень щодо зміни форм господарського розвитку в 
історичній послідовності, напрямків цих змін, зв’язку сучасних господарських 
форм та їх історичних аналогів з господарським досвідом попередніх поколінь, 
з’ясування джерел зародження і розвитку сучасних економічних теорій для 
глибокого розуміння їхньої суті. 

Обґрунтування курсу 
Курс орієнтований на формування цілісного уявлення щодо 

закономірностей і особливостей історичного розвитку господарства та 
економічної думки країн Європейської цивілізації; систематизація знань щодо 
механізму функціонування економічної системи в площині здобутків історико-
економічної науки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.  

 

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ (Ігор Сіренко) 

Автор курсу: Ігор Сіренко, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту 

Анотація курсу 
Розвиток глобальних комп’ютерних комунікацій та стрімка міграція бізнесу 

в онлайн вимагає розуміння особливостей створення, просування, управління 
засобами електронної комерції. Е-комерція – складова е-бізнесу, орієнтована на 
придбання та продаж товарів і послуг через Інтернет. В курсі студенти набувають 
базових навичок з технологій створення та просування власного е-бізнесу. В курсі 
міститься інформація про сучасний стан і перспективи Інтернет - технологій в 
торгівлі та наданні оплачуваних електронних послуг, засобах бізнес-взаємодії в 
Інтернет, особливостях створення та управління різними формами електронного 
бізнесу. 

Обґрунтування курсу 
Методи ведення комерційної діяльності в Інтернет мають специфіку 

порівняно з традиційними, що пов’язують з одного боку – з безособовою 
взаємодією, а з іншого – невпинним накопиченням персоналізованої інформації 



щодо користувачів Інтернет. Курс містить актуальну інформацію про 
застосування та тренди розвитку інструментів електронної комерції. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ / OPERATIONS MANAGEMENT (Ірина 
Запорожець) 

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

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. 

 



ЕТНІЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН (Ольга Сонечко) 

Автор курсу: Ольга Сонечко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Дослідження етнічної складової для розвитку суспільних відносин  на сьогодні 
вважається одним з найперспективніших дослідницьких напрямків. Одним з 
основних завдань цього курсу є необхідність  пояснити питання, що стосуються 
національної самоідентичності, визначення громадян. У сучасному світі проблеми 
самовизначення набувають неабиякого розголосу, враховуючи сепаратистські 
настрої в одних країнах, та проблеми, пов’язані з мовною чи політичною 
автономією, а також питання міграції та еміграції, в інших. Як приклад, можна 
навести так зване «Каталонське питання» в Іспанії, особливості автономії 
Шотландії  у складі Сполученого королівства та, звісно ж,  доволі складне питання 
щодо окупації  Криму та Донбасу в Україні.  

Дослідження та аналіз етнічної проблематики та складової суспільних 
відносин сприяє розумінню таких проблем, як культурна та історична 
ідентичність, право нації на самовизначення, історично обумовлена автономія 
тощо. 

Курс «Етнічні аспекти суспільних відносин» призначений для студентів 
вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання національної свідомості та 
самоідентичності в сучасних соціальних реаліях. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СОЦІОЛОГІЯ ВИРОБНИЧИХ  ВІДНОСИН (Ольга Сонечко) 

Автор курсу: Ольга Сонечко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Дана дисципліна передбачає вивчення не тільки базових засад соціології, але й, 
в першу чергу, прикладних (практичних) її напрямків, що пов’язані із 
можливостями самореалізації особистості.  

Значну частину свого життя людина присвячує виробничій діяльності, 
виконанню професійних обов’язків. Залишаючись при цьому особистістю, людина 
є також членом професійної спільноти, що вимагає від неї виконання певних 
зобов’язань. Соціологія виробництва, як предмет, присвячена розгляду питань 
професійного становлення особистості, вивченню чинників, що впливають на 
професійне зростання людини. Особливий інтерес викликають, як правило, 
запитання, що пов’язані із врегулюванням можливих конфліктів на виробництві. 



Адаптація людини в новому колективі також може призвести до внутрішнього 
конфлікту, що, в свою чергу, потребує знань про міжособистісні відносини. 

Курс «Соціологія виробничих відносин»  призначений для студентів вищих 
навчальних закладів, яким небайдужі питання професійної соціалізації та 
адаптації в колективі. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ДІЇ (Світлана Марущак) 

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

Анотація курсу 

Інформаційне підприємництво в дії (ІПвД) лежить на стику наук про дані і 
підприємництва. Мета дисципліни ІПвД – дати студентам можливість ініціювати 
і розвивати бізнес, заснований на даних, шляхом проходження всього циклу 
збирання інформації, обробки даних і отримання відчутних результатів. 

Протягом вивчення курсу розглядаються різні аспекти підприємницького 
процесу, але з варіаціями по фокусу і глибині. Наприклад, ми передбачаємо, що 
мета підприємницького аспекту може вирости від попереднього плану на 
декількох сторінках до добре розробленого бізнес-плану, що включає аналіз 
ринку, конкурентів, етапів, необхідних ресурсів тощо. 

Обґрунтування курсу 
Студентам буде запропоновано розробити цінне бізнес-рішення, 

використовуючи реальні дані, отримані з зовнішнього середовища. Для цього 
студентам буде запропоновано вивчити і оцінити ринкові можливості, 
побудувати бізнес-модель з використанням методу бережливого запуску і 
розробити доказ концепції з використанням підходу, заснованого на даних. Крім 
того, студентам буде запропоновано знайти спосіб збалансувати проблеми з 
різних областей (наприклад, аналітики, бізнесу, права та етики) при розробці 
бізнес-моделі. Після завершення курсу студенти зможуть розробити конкретне 
рішення для можливості розвитку нового бізнесу на основі даних, тим самим 
активно інтегруючи раніше набуті знання і навички. 

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей з питань 
аналізу та оцінювання інформації в різних сферах людської діяльності, 
використання основних методик і показників ефективності, їх всебічного аналізу 
(у тому числі екологічного, інституційного, соціального тощо), використання 
результатів аналізу інформації для обґрунтування рішень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ (Олексій 
Дьяконов) 

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

Анотація курсу 

Курс призначений для отримання слухачами  необхідних практичних і 
теоретичних знань про сучасні бездротові технології. Ставиться на меті вивчення 
архітектурних особливостей і технічних концепцій побудови систем бездротового 
зв'язку, що включають абонентське обладнання, пасивні елементи. Основний 
акцент в курсі робиться на вивченні як поширених бездротових систем передачі 
даних (Wi-Fi, GSM, Bluetooth), так і систем, що активно впроваджуються на даний 
момент. Крім того курс  передбачає вивчення бездротових систем датчиків 
(ZigBee, LoRa), що також є одним з головних напрямків у використанні такого 
роду технологій. 

Обґрунтування 
Бездротові технології все міцніше закріплюються сімействі мережевих і 

телекомунікаційних стандартів зв'язку, що в бурхливо розвиваються. Такий тренд 
забезпечений в першу чергу їх принциповими перевагами по відношенню до 
дротових видів зв'язку. Області застосування досить широкі як на споживчому 
ринку (Wi-Fi, GSM, 3G), так і в промисловому і дослідницькому секторі. Це 
призводить до того, що необхідно постійно здійснювати підготовку інженерних 
кадрів до вирішення завдань розробки, впровадження та підтримки інноваційних 
проєктів. Телекомунікаційні технології зараз переживають етап бурхливого 
розвитку і зростання. Всі сучасні телекомунікаційні технології засновані на 
застосуванні мереж. 

У пропонованому курсі слухачі: 
- складуть цілісну картину про роботу бездротових мереж; 
- побачать, як передається інформація; 
- зрозуміють логіку і принципи роботи мережевих протоколів і базових 

служб; 
- навчаться діагностувати працездатність бездротових комп’ютерних мереж; 
- зможуть створювати і розміщувати власні бездротові комп’ютерні мережі. 
Після освоєння курсу слухач зможе: 
- проєктувати і розгортати бездротові мережі самостійно; 

- налаштовувати мережеве обладнання 
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. 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
МАТЕРІАЛІВ (Юлія Казимиренко) 

Автор курсу: Юлія Казимиренко, доктор технічних наук, професор кафедри 
матеріалознавства і технології металів. 

Анотація курсу 

Курс вивчатиме сучасні методи дослідження фізико-механічних 
властивостей металевих сплавів, неметалевих і композиційних матеріалів, 
захисних покриттів. 

Курс надає можливостей студентам технічних спеціальностей засвоїти 
стандартні методики досліджень та обробки експериментальних результатів, 
ознайомитись з сучасним обладнанням та набути власні практичні навички з 
постановки експерименту у лабораторних умовах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДИСКРЕТНІ СТРУКТУРИ (Наталя Книрік) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна «Дискретні структури» належить до вибіркових дисциплін, що 
мають значний вплив на формування світогляду студента. Комплекс знань, що 



формується цією дисципліною, відноситься до засад фахової підготовки і від 
нього залежить якість підготовки спеціалістів. На базі набутих знань та умінь 
фахівець зможе аналізувати різноманітні процеси у різних сферах майбутньої 
роботи та розробляти ефективні науково обґрунтовані рішення щодо проблем у 
цих процесах. 

В рамках дисципліни «Дискретні структури» вивчаються теоретичні засади 
математичного апарату; закони, що діють у сфері скінченних і зліченних 
нескінченних дискретних систем і процесів; методи систематизації, опрацювання 
й аналізу дискретних даних: формування кількісних показників аналіз їх 
взаємозв’язку і розвитку (логіка висловлень, теорія графів, комбінаторика); 
принципи та інструментарій аналізу і синтезу основних дискретних структур; 
формуються уявлення про місце тієї  чи іншої  дискретної структури при 
дослідженні різних систем і процесів. Приділяється увага зв’язку між природною 
мовою та мовою логіки висловлень, підкреслено роль мови логіки висловлень як 
засобу подання міркувань. Розглянуто методи перевірки правильності міркувань, 
що можуть бути записані мовою логіки висловлень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДИСКРЕТНИЙ АНАЛІЗ (Наталя Книрік) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна «Дискретний аналіз» належить до вибіркових дисциплін, що є 
необхідною при дослідженні різних систем і процесів, пов'язаних з теоріями 
інформації, алгоритмів і програм, процесів управління, масового обслуговування 
тощо. Теоретичні та практичні знання законів, що діють у сфері скінченних і 
зліченних нескінченних дискретних систем і процесів можуть бути безпосередньо 
застосовані для розв'язання багатьох прикладних задач фахової спрямованості. 
Студенти зможуть аналізувати різноманітні процеси у різних сферах майбутньої 
роботи та розробляти ефективні науково обґрунтовані рішення. 

В рамках дисципліни «Дискретний аналіз» вивчаються елементи 
математичної логіки: формальна теорія, поняття логічного виведення, числення 
висловлень, аксіоми, правило виведення, теорема дедукції, методи доказу в 
численні висловлень: конструктивний, аксіоматичний, метод резолюцій. 
Вивчаються теоретичні засади математичного апарату; закони, що діють у сфері 
скінченних і зліченних нескінченних дискретних систем і процесів: комбінаторні 
конфігурації, біном Ньютона, розбивка множин, поліноміальна формула, метод 
включень / виключень. Досліджується практична значимість алгоритмів: 
виділення компонент зв’язності графа, побудови найкоротших шляхів у графі, 
побудови остовного дерева мінімальної вартості, метода гілок та меж для 
розв’язання задачі комівояжера. 



Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СУДНА З ДИНАМІЧНИМИ ПРИНЦИПАМИ ПІДТРИМКИ (Володимир 
Зайцев) 

Автор курсу: Володимир Зайцев, доктор технічних наук, професор морських 
технологій та океанотехніки. 

Анотація курсу 
Найбільш раціональні засоби зниження опору руху суден в кожному 

конкретному випадку можуть бути різними. Вони залежать в багатьох випадках 
від розмірів та швидкостей суден. У малих швидкохідних суден хорошого ефекту 
можна досягти шляхом переходу до динамічних принципів підтримки (ДПП), 
коли сила тяжіння судна урівноважується ні архимедовою силою плавучості, а 
підіймальною силою, яка виникає на корпусі або спеціальних пристроях при 
великій швидкості. 

На великих суднах ДПП важко реалізувати, так як для цього потрібні дуже 
великі швидкості та потужності енергетичних установок. 

У курсі вивчаються: особливості конструкції, загального розташування, 
інженерні методи проєктування і розрахунку корпусу, енергетичних установок, 
експлуатації систем піднімального комплексу суден з динамічними принципами 
підіймання: амфібійних суден на повітряній подушці (СППА), суден на платформі 
"PACSCAT" (Partial Air Cushion Supported Catamaran), суден на підводних крилах 
(СПК), глісерів, екранопланів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕРГОНОМІКА (Олена Сергієнко) 

Автор курсу: Олена Сергієнко, старшій викладач кафедри дизайну  

Анотація курсу 

Вивчаються методи рішення ергономічних завдань в процесі створення 
навколишнього середовища,  методи ергономічних досліджень у тому числі 
„манекенний метод” у проєктуванні робочого місця оператора. Курс 
зорієнтований на оволодіння вмінням  раціонально переплановувати, візуально 
корегувати  архітектуру приміщення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ЕКОЛОГІЯ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Ігор Наконечний) 

Автор курсу: Ігор Наконечний, доктор біологічних наук, професор кафедри 
екології та природоохоронних технології. 



Анотація курсу 

Дисципліна «Екологія, біорізноманіття та природні ресурси Миколаївської 
області» надає студентам-екологам найновіші системні знання щодо сучасного 
екологічного стану Миколаївщини, стану її біорізноманіття та місцевих 
біологічних ресурсів. Програма дисципліни передбачає розгляд питань щодо 
екологічного стану довкілля та надання майбутнім фахівцям базисних знань із 
палеоекології, розвитку, перетворення і наявний стан біоценозів території області. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ МОВАМИ JVM (Тетяна Смикодуб) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна «Технології розробки мовами JVM» спрямована на ознайомлення 
студентів з сучасними технологіями розробки програмного забезпечення мовою 
Java та Kotlin. Курс зорієнтований на опанування практичного застосування 
інструментальних засобів для розв’язку прикладних задач. Завданням дисципліни 
є вдосконалення здатності застосовувати принципи об’єктно-орієнтованого та 
функціонального програмування, набуття навичок моделювання програмних 
систем (мова UML) та використання JVM технологій, вміння застосовувати на 
практиці технології розробки проектів із використанням Java фреймворків. Набуті 
в процесі вивчення курсу компетентності майбутні фахівці зможуть застосовувати 
як при подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй 
професійній діяльності. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

BASICS OF ENERGY MANAGEMENT AND ENERGY AUDIT / 
ОСНОВИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕНЕРГОАУДИТУ (Яна Волянська) 

(курс викладається українською та англійською мовами.) 

Автор курсу: Яна Волянська, доктор технічних наук, доцент кафедри електричної 
інженерії суднових та роботизованих комплексів. 

Анотація курсу 

Україна має значний нереалізований потенціал енергозбереження. 
Модернізація є важливим інструментом відновлення промислової і технологічної 
бази економіки, підвищення її енергоефективності та конкурентоспроможності й 
нерозривно пов’язана з реалізацією енергоефективних рішень. Здійснюючи 
модернізацію, одночасно можна вирішити ряд важливих завдань – збільшення 
ефективності виробництва підприємств, економію дорогих енергоресурсів, 
зменшення викидів в атмосферу, підвищення безпеки обладнання і праці. У 



масштабах країни це забезпечить поліпшення загального енергобалансу і екології, 
й що особливо актуально – підвищення енергобезпеки України. 

У здобувачів дисципліна формує систему теоретичних і практичних знань 
необхідних для пошуку заходів заощадження енергоресурсів під час їх 
споживання на всіх стадіях виробничого циклу; ведення розрахунків спожитих 
енергоресурсів у різноманітних режимах роботи електроустановок; вивчення 
екологічних аспектів енергоаудиту та енергоменеджменту. На практичних 
заняттях здобувачі отримують досвід оформлення звіту з табличним та графічним 
поданням інформації, висновками і пропозиціями відносно планування дій щодо 
підвищення ефективного енерговикористання, підготовки заяв і бізнес-планів до 
вітчизняних й міжнародних фінансових структур та фондів. 

Ukraine has significant unrealized energy saving potential. Modernization is an 
important tool for restoring the industrial and technological base of the economy, 
increasing its energy efficiency and competitiveness, and is inextricably linked to the 
implementation of energy efficiency solutions. Carrying out modernization, at the same 
time it is possible to solve a number of important tasks - increase of efficiency of 
production of the enterprises, economy of expensive energy resources, reduction of 
emissions into the atmosphere, increase of safety of the equipment and work. 
Nationwide, this will improve the overall energy balance and environment, and, most 
importantly, increase Ukraine's energy security. 

Students' discipline forms a system of theoretical and practical knowledge 
necessary for finding measures to save energy during their consumption at all stages of 
the production cycle; conducting calculations of consumed energy resources in various 
modes of operation of electrical installations; study of environmental aspects of energy 
audit and energy management. In the practical classes, students gain experience in 
preparing a report with tabular and graphical presentation of information, conclusions 
and proposals for action planning to improve energy efficiency, preparation of 
applications and business plans for domestic and international financial institutions and 
funds. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

КРОС-МЕДІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА (Оксана Філатова) 

Автор курсу: Оксана Філатова, доктор філологічних наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою курсу «Крос-медійна журналістика» є формування у студентів вміння 
опрацьовувати та аналізувати великі масиви інформації з різних джерел; 
формування розуміння процесу створення контенту різноманітних жанрів, 
навичок розробки контенту та поширення його на декількох ресурсах у різних 
форматах: текст, відео, аудіо, інфографіка та інших.  



У результаті вивчення курсу студенти вивчають сучасний інформаційний 
простір та його особливості, сталі та сучасні журналістські жанри, особливості та 
методи опрацювання й аналізування інформації з різних джерел для створення 
власного оригінального контенту. 

Курс зорієнтований на розвиток критичного та креативного мислення 
студентів, формування професійних вмінь майбутнього фахівця з реклами та 
зав’язків з громадськістю таких, як обробка та аналіз інформації, створення 
різноманітного медіа-продукту, адаптації до постійно змінюваного 
інформаційного простору. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКАХ 
(Павло Пацурковський) 

Автор курсу: Павло Пацурковський, кандидат технічних наук, кафедри технічної 
теплофізики і суднових паровиробних установок. 

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. 
 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА І (Наталія Коробєйнікова) 

Автор курсу: Наталія Коробєйнікова, старший викладач кафедри експлуатації 
судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Відповідно до Положення про звання осіб командного складу морських 
суден та порядок їх присвоєння (від 07.08.2013 № 567) дисципліна "Виробнича 
практика І" спрямована на набуття досвіду пов’язаного з ремонтом суднового 
механічного обладнання, необхідного для присвоєння звання механіка третього 
розряду. Проводиться на суднобудівних і судноремонтних заводах, плавучих 
майстернях, суднах, що знаходяться в ремонті, а також в інших організаціях, що 



проводять судноремонтні роботи, тільки на посадах, пов’язаних з виконання робіт 
по ремонту обладнання суднових енергетичних установок. 

В результаті проходження виробничої практики студент набуває ґрунтовні 
знання і уміння з шабрування, зварювання, паяння; вивчає методи і навички 
роботи з інструментом для виконання ремонтних робіт. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЧАСТОТНІ МЕТОДИ У ЗАДАЧАХ АВТОМАТИКИ (Дмитро Шарейко) 

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

Анотація курсу 
Курс «Математичне моделювання систем автоматики» містить у собі такі 

Курс «Частотні методи у задачах автоматики» містить у собі такі розділи, як 
застосування числових рядів з лінеаризації математичних моделей у системах 
автоматики, складення та згортка структурних схем, перехід від перетворень 
Лапласа до перетворень Фур’є , побудова частотних характеристик систем 
автоматики та отримання комплексних передаточних функцій систем 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.
 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВО ЄВРОПИ (Руслана Достдар) 

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

Анотація курсу 

У сучасному світі відзначається тенденція посилення взаємодії між 
національними правовими системами. Процеси пізнання їх самобутнього 
історичного розвитку, правова акультурація, забезпечення самостійного існування 
національної правової системи – це одна з найважливіших задач професійної 
підготовки юристів. На основі вивчення європейських правових родин і їхньої 
специфіки, ролі і значення права у студентів формується більш глибоке уявлення 
про місце правової системи України, у тому числі й українського права в 
правовому суспільстві, особливо, це актуально в контексті гармонізації та 
уніфікації права в Україні, що відбуваються на тлі процесів глобалізації та 
економічної інтеграції. 

Навчальний курс «Порівняльне право Європи» спрямований на вивчення 
особливостей розвитку різних європейських правових систем. 

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами правової карти Європи 
та розкриття взаємовідносин і взаємного впливу між правовими системами 
сучасності. 



Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів наукового 
світогляду і системи орієнтирів для визначення місця тієї чи іншої правової 
системи Європи на правовій карті світу; а також накопичення знань про правові 
системи, які безпосередньо або за аналогією можуть бути використані для 
вирішення нетипових юридичних ситуацій. 

Курс є підґрунтям для вивчення  навчальних дисциплін правового характеру, 
удосконалення знань, отриманих в подальшому при вивченні курсів «Європейське 
право», «Міжнародне гуманітарне право», «Цивільне та сімейне право» тощо. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (Володимир 
Лісовський) 

Автор курсу: Володимир Лісовський, кандидата політичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Соціальне оновлення українського суспільства на сучасному етапі розвитку 
здійснюється у складний кризовий період, який зумовлює психотравмуючий 
вплив як на соціум, так і на певну особистість зокрема. В умовах війни  нашої 
держави з Росією яка практично повністю ігнорує право поводження держави 
агресора на чужій території, порушуються права людини. Така ситуація 
безпосередньо відображається на соціально-політичному та соціально-
економічному житті держави і суспільства. Прояви сепаратизму у державі серед 
населення як однієї з форм політичної діяльності,проявилися особливо під час 
захоплення Росією Криму та на Сході України частини території Донецької та 
Луганської областей. Сьогодні єдиний шлях повернення державності , 
національно - патріотичне виховання молоді. У зв’язку з цим головна ідея полягає 
у тому, що захист національних інтересів, як основи національної безпеки 
України, необхідно розглядати в ракурсі історичної взаємодії народностей. 
Студент – це вільна особистість, яка має  високий рівень самосвідомості та 
патріотизму,усвідомлює необхідність формування української політичної нації та 
захисту Вітчизни. 

Курс зорієнтований на вивчення та розвитку українського патріотизму для 
подальшої активної участі в побудові України.  

Метою курсу є - становлення громадянина-патріота України, 
високоморальної особистості, готової до виконання обов’язку по захисту 
Батьківщини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Патріотичне виховання і 
національна безпека» студенти будуть знати: основні напрямки розвитку 
українського патріотизму, формування активної громадянської позиції для 
подальшої активної участі по захисту Вітчизни. Оволодіння даним курсом 
повинно дати майбутньому фахівцю комплекс, як теоретико-методологічних, так і 



прикладних знань і навичок на основі широкого використання міжнародного та 
українського досвіду. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ (Наталія Ніколаєнко) 

Автор курсу: Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Курс зорієнтований на вивчення політичних процесів в цілому  та реалізацію 
інтересів, владування, організації, підпорядкування влади та громадян шляхом 
відповідних технології. 

Курс спрямований на оволодіння  методами політичних технологій, 
механізмами політичного управління, основами проведення виборчих кампаній в 
умовах цивілізованого демократичного змагання за політичну владу; формування 
політичної активності, політичної культури та свідомості студентів; розкрити 
зміст основних категорій прикладної політології; показати рівень політизації 
суспільного життя сьогодення та її вплив на стратегію кардинальних реформ в 
Україні. 

Метою курсу є розкриття основних тенденцій політичного процесу; 
вироблення навичок аналізу політичних відносин  та ознайомлення з актуально-
практичними та науково-прикладними основами політичних технологій. 

Оволодіння даним курсом повинно дати майбутньому спеціалісту комплекс, 
як теоретико-методологічних, так і прикладних знань і навичок в області аналізу 
політичних процесів, прийняття політичних рішень, ознайомити із технологіями 
сучасних виборчих кампаній, на основі широкого використання міжнародного та 
українського досвіду. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ В РОБОТОТЕХНІЦI (Іван Білюк) 

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

Анотація курсу 

Курс вивчає основні принципи побудови сучасних роботів та особливості 
керування їх рухом. Розглядаються питання створення мехатронних модулів руху 
роботів – маніпуляторів. Вивчаються основні елементи мехатронних та 
інтелектуальних мехатронних модулів рухів роботів, їх функціональне 
призначення, закони функціонування та системи керування. Метою курсу є 
формування у студентів теоретичних знань з основ конструкції сучасних роботів 
та особливостей побудови систем керування їх рухом. Курс призначений для 
студентів всіх спеціальностей. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 
ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО МАЛЮНКА (Сергiй Чигiнцев) 

Автор курсу: Сергiй Чигiнцев, старший викладач кафедри дизайну. 

Анотація курсу 

Курс знайомить з поняттям «технічний малюнок», сферою його застосування 
та відмінністю технічного малюнка від академічного. В процесі вивчення 
вибіркового курсу студенти опанують послідовність побудови технічного 
малюнку з урахуванням конструктивних особливостей предмету, методи та 
прийоми його створення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ОПЕРАЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ (Олександр Майборода) 

Автор курсу: Олександр Майборода, кандидат наук, доцент кафедри фізики та 
математики. 

Анотація курсу 

Курс «Основи операційного числення» орієнтований на ознайомлення 
студентів з методами і прийомами побудови розв’язків звичайних 
диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь у частинних похідних та 
систем диференціальних рівнянь на основі перетворення Лапласа, Фур’є, 
Хевісайда. Оволодіння даним курсом розширює можливості спеціалістів 
різноманітних спеціальностей при пошуку розв’язків крайових задач, які є 
моделями багатьох явищ і процесів у різноманітних наукових та практичних 
галузях. Курс розрахований на формування нових наукових компетентностей 
студентів, а також систематизацію і розширення знань із теорії диференціальних 
рівнянь та їх практичного використання. Матеріал даного курсу складається із 
теоретичного обґрунтування вказаних перетворень та містить ряд класичних і 
нових задач, розв’язки яких детально представлені. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВ 
МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ (Катерина Бурунсуз) 

Автор курсу: Катерина Бурунсуз, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
обліку і економічного аналізу. 

 
Анотація курсу 

Еколого-економічний аналіз — це наукова база дослідження майбутніми 
фахівцями проблем взаємодії екологічних, науково-технічних, соціальних та 
економічних факторів виробництва. Програма передбачає формування у студентів 
спеціальних навичок, спрямованих на вирішення еколого-економічних проблем; 



опанування методів еколого-економічного аналізу; засвоєння функціонування 
системи еколого-економічного обліку і вимог до формування комплексу еколого-
економічних показників в умовах сталого розвитку; опанування методів 
економічної оцінки ресурсного потенціалу для забезпечення сталого розвитку та 
методів аналізу фінансово-економічної результативності екологічної діяльності; 
оволодіння методикою моделювання і прогнозування еколого-економічних 
процесів та їх впливу на сталий розвиток підприємства. Курс еколого-
економічного аналізу сприяє розвитку здібностей аналітичного обґрунтування 
вирішення еколого-економічних проблем і вибору стратегічних альтернатив. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
(Сергій Шевчук) 

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

Анотація курсу 
Навчальна дисципліна «Основи фінансової грамотності та приватних 

інвестицій» є базовою для формування теоретичних знань та практичних навичок 
щодо основних інструментів управління особистими фінансами: планування 
власного бюджету; обліку особистих доходів та витрат, коригування особистих 
витрат; раціонального витрачання коштів; прийняття зважених фінансових рішень 
можливостей щодо розширення джерел власних доходів;, залучення кредитних 
ресурсів; здійснення приватних інвестицій та оцінці їх ризиків, формування 
заощаджень на майбутнє; виявлення та уникнення фінансових шахрайств; 
використання елементів податкового планування особистих доходів шляхом 
мінімізації податкових відрахувань. 

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. 
 



 

ВИБІРКОВИЙ КУРС СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО 
СПРЯМУВАННЯ (4 СЕМЕСТР) 

АКТУАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (Олег Бобіна) 

Автор курсу: Олег Бобіна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Знання з психології є необхідними для формування соціально-активної та 
ментально-здорової особистості, яка розуміє навколишній світ і може активно 
впливати на своє ближнє соціальне середовище. 

Курс складається з дидактичних елементів, які розкривають сутність 
свідомості (вужче – психіки) в її конкретних феноменах: психічних процесах, 
психічних станах, психічних особливостях особистості. Складовими елементами 
курсу є знання з соціальної психології: поняття ділових комунікацій, теорія і 
практика конфлікту, основи психодіагностики, основи соціометрії, поведінка в 
групі, гендерні особливості. Методичним забезпеченням курсу є авторський 
навчальний посібник «Основи психології в запитаннях і відповідях» та методичні 
вказівки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ (Ольга 
Сонечко) 

Автор курсу: Ольга Сонечко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Навчальний курс «Соціальна адаптація професійних спортсменів» передбачає 
вивчення особливостей соціалізації людей, які значну кількість часу присвятили 
себе професійному спорту, тренуванням та активним виступам, та протягом своєї 
активної спортивної кар’єри представляли свою країну на міжнародних змаганнях 
та чемпіонатах.  Після закінчення виступів на них чекає певне завдання: 
адаптуватися в звичайних для усіх (але незвичних для них) умовах життя. 
Розглядаються питання, що пов’язані з можливостями  побудови  тренерської  
кар’єри, створенням та розвитком спортивних шкіл та організацій на 
регіональному рівні.  

Під час проведення лекційних та практичних занять  передбачається аналіз 
діяльності спортсменів світового рівня та їх досягнень після закінчення активної 
спортивної кар’єри. 



Даний навчальний курс розрахований, насамперед, на студентів, які є 
професійними спортсменами та навіть після закінчення активних спортивних  
виступів планують свою подальшу соціалізацію, використовуючи свої досягнення, 
знання та навички в галузі спорту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ (Ольга Кравчук) 

Автор курсу: Ольга Кравчук, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою Курс «Міжкультурні комунікації» знайомить студентів із 
засадничими етапами і особливостями розвитку міжкультурної комунікації як 
галузі наукового знання в умовах сучасної глобалізації. Вона забезпечує 
особистісний і професійний розвиток студента та спрямована на формування 
бікультурної або мультикультурної особистості в сучасному глобальному світі. 
Особлива увага приділяється аналізу комунікації між представниками різних 
національних і лінгвокультурних спільнот, мовним стереотипам і нормам 
поведінки, усталеним моделям сприйняття та оцінювання явищ та предметів 
представниками різних народів та культур. 

Завдання. Навчальний курс «Міжкультурні комунікації» має на меті надати 
студентам цілісну систему знань про основні концепції предмету та головні 
підходи до міжкультурної комунікації; як академічної дисципліни зокрема. 
Ознайомитися з методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 
сферах людської життєдіяльності, особливо економічної; сформувати бікультурну 
особистість, що спроможна поділяти культурні погляди, цінності та норми інших 
національних та етнічних спільнот; обирати поведінкові сценарії у прийнятті 
соціокультурного контексту комунікантів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей 

 
ІМІДЖІОЛОГІЯ ТА ІМІДЖМЕЙКІНГ (Ольга Кравчук) 

Автор курсу: Ольга Кравчук, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою Курс має за мету ознайомлення студентів з теоретичними 
основами,механізмами та методами формування іміджу. Вивчення курсу 
«Іміджологія та іміджмейкінг» є ознайомлення студентів з основними напрямами 
діяльності іміджмейкерів та психологічними технологіями створення іміджу. Курс  
пропонує студентам до вивчення наступні питання: типізація іміджу, 
інструментарій іміджеології, сутність іміджмейкінгу, політичний 



імідж,особистісний імідж, корпоративна культура,зовнішній корпоративний 
імідж. 

Завдання. Навчальний курс «Іміджологія та іміджмейкінг» охоплює основні 
теми,ознайомлення з якими забезпечує напрацювання у слухачів навичок і вмінь 
формування сучасних теоретичних і практичних знань у сфері політичного та 
корпоративного іміджмейкінгу. На основі широкого використання зарубіжної та 
вітчизняної літератури, значного масиву новітнього матеріалу аналізуються 
закономірності впливу імідж-образу на масову свідомість, особливості планування 
комунікативної активності організації з метою формування корпоративного 
іміджу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
СОЦІАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ (Ольга Кравчук) 

Автор курсу: Ольга Кравчук, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою - на основі вивчення теоретичних основ соціального проєктування 
сформувати у студентів готовність до практичної розробки конкретних соціальних 
проєктів для вирішення завдань соціальної допомоги різним верствам населення. 

Завдання. Соціальне проєктування — це науково-теоретична й одночасно 
предметна практична діяльність по створенню проєктів розвитку соціальних 
систем, інститутів, соціальних об'єктів, зміні їхніх властивостей і відносин на 
основі соціального передбачення, прогнозування і планування соціальних якостей 
і властивостей, що є значимою соціальною потребою. Якості та властивості 
соціальних об'єктів, що прогнозуються і моделюються дають можливість керувати 
соціальними процесами та є виразом того соціально нового, що характеризує 
тенденції соціального розвитку. Відповідно до цього соціальне проєктування 
пов'язане з інноваційною діяльністю і впровадженням соціальних інновацій.  

Соціальне проєктування — синтез науково-теоретичної, предметно - 
практичної діяльності й елемент соціального утворення.  

Даний курс передбачає вивчення такої сфери соціальної теорії і практики, як 
проєктування в соціальній сфері. У ньому викладаються питання методології і 
понятійного апарата проєктної діяльності, методики і технології проєктування, 
розглядаються проблеми соціального передбачення, прогнозування, планування, 
конструювання і моделювання. Особливістю даного курсу є те, що в ньому 
проєктування соціальних явищ розглядається з погляду багатофакторності і 
віртуальності різних соціальних інновацій. У навчальному курсі також розвинена 
ідея математичного моделювання соціальних процесів і соціальних технологій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей 

 



СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ (Людмила Матвієнко) 

Автор курсу: Людмила Матвієнко, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс соціально-гуманітарного спрямування «Соціологія сім’ї та 
молоді» є галузевою складовою загального курсу «Соціологія», яка  посідає одне з 
провідних місць серед гуманітарних дисциплін, що вивчаються.  

Молодь – активна складова суспільства яка здатна побудувати нове 
українське суспільство. Головна мета курсу «Соціологія молоді» полягає у тому, 
що на підставі узагальнюючого аналізу тенденції формування та розвитку 
соціології, обличчя молоді, умов її життєдіяльності, виробити науково 
обґрунтовані методи та форми діяльності державних, громадських установ, які 
повинні регулювати соціальні процеси у молодіжному середовищі та управляти 
ними.   

Сім’я – це важлива складова сучасного суспільства, яку переважно створює 
молодь. Для сім’ї характерні проблеми, якими живе суспільство. Тому вивчення 
курсу «Соціологія сім’ї та молоді» є актуальним і доречним у наш час. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
Abstract 
The course «Sociology of family and youth» is a branch component of the general 

course «Sociology», which occupies one of the leading places among the humanities. 
Youth is an active component of society that is capable of building a new 

Ukrainian society. The main goal of the course «Sociology of youth» is that, on the basis 
of a generalizing analysis of the trends in the formation and development of sociology, 
the face of youth, the conditions of its life, to develop scientifically based methods and 
forms of activity of state, public institutions that should regulate social processes in the 
youth environment and manage them. 

The family is important component of modern society, which is mainly created by 
young people. The family has typical problems that society lives on. Therefore, studying 
the course «Sociology of family and youth» is relevant and appropriate in our time. 

 

УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ 
ПРОЦЕСІВ (Людмила Матвієнко) 

Автор курсу: Людмила Матвієнко, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс соціально-гуманітарного спрямування «Українське 
народознавство в контексті етносоціальних процесів» надасть змогу студентам 
ознайомитися з проблемою етногенезу українського народу, розселенням 
українців у світі, етнічною структурою населення України, етнографічною 



структурою українського етносу. Належна увага приділятиметься традиційним 
господарським заняттям українського народу: Важливою складовою навчальної 
дисципліни відводиться вивченню традиційно-побутової культури українців, 
народного одягу, харчування, духовної культури, громадського та сімейного 
побуту, народних знань. 

Вивчення курсу « Українське народознавство в контексті етносоціальних 
процесів» є важливим для усвідомлення студентами  процесу формування 
української нації та формування патріотичних засад.   

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
Abstract 

The sample course “Ukrainian ethnology in the context of ethnosocial processes” will 
allow students to get acquainted with the problem of ethnogenesis of the Ukrainian 
people, their settlement in the world, the ethnic structure of the population of Ukraine 
and the ethnographic structure of the Ukrainian ethnic group. Special attention will be 
paid to the traditional economic activities of the Ukrainian people. An important 
component of the academic discipline is devoted to the study of traditional and everyday 
culture of Ukrainians, national clothing, nutrition, spiritual culture, social and family 
life, folk knowledge. 

Studying the course "Ukrainian ethnology in the context of ethnosocial processes" 
is important for students to understand the process of forming the Ukrainian nation and 
forming patriotic foundations. 

 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ (Олена Маршак) 

Автор курсу: Олена Маршак, старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Психологія управління проєктами" спрямована на опанування 
студентами основ професійної психології, що навчить їх на практиці 
застосовувати різні психологічні методи при управлінні командою проєкту. 

Дисципліна "Психологія управління проєктами" складається з одного 
змістовного модулю відповідно до змісту навчального матеріалу. 

Задачами вивчення дисципліни є набуття студентами теоретичних знань та 
практичних навичок: 
 формулювання цілей і структури особистої діяльності, основи формування 
мотивів діяльності; 

 основи групової динаміки; 
 оцінювання результатів особистої діяльності; 
 основи командної роботи. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ОСНОВИ НАУКИ ПРО СУСПІЛЬСТВО (Ірина Шаповалова) 

Автор курсу: Ірина Шаповалова, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Дисципліна є вибірковою складовою навчального плану, її вивчення 
дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію та отримують 
знання про соціальну дійсність, що нас оточує, історичний розвиток та еволюцію 
суспільства та його соціальну структуру, особливості «традиційного» і 
«інформаційного» суспільства; зрозуміти роль соціальної спільноти в житті 
людини, побачити, як можна передбачати поведінку особи у різноманітних 
соціальних сферах життя суспільства, ознайомитись із такими поняттями як 
«соціальна роль», «соціальні санкції», «соціальна стратифікація», «соціальний 
статус», ін., розібратися в причинах проявів девіантної поведінки особистості, 
зрозуміти природу соціального конфлікту та шляхи його розв’язання; 
ознайомитися із найбільш актуальними напрямами сучасної галузевої соціології.  

Курс сприяє формуванню у студентів комплексу навичок: самостійного, 
критичного аналізу й оцінки явищ соціального життя в сучасному українському 
суспільстві на рівні науково-теоретичних узагальнень; розуміння специфіки 
процесу соціалізації людини; застосування результатів різних соціологічних 
досліджень в своїй майбутній професійній діяльності; проведення порівняння, 
систематизації різних теоретичних підходів щодо вивчення соціальної дійсності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ (Ірина Шаповалова) 

Автор курсу: Ірина Шаповалова, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Дисципліна є вибірковою складовою навчального плану, її вивчення 
дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію та отримують 
знання й навички, зокрема щодо теоретичних основ політики, змісту основних 
світових суспільно-політичних концепцій; особливостей різних політичних 
режимів (від тоталітарного до демократичного);  засад функціонування держави та 
державних органів влади; місця і ролі партій в системі громадських об’єднань; 
політичних еліт та політичного лідерства, особливостей електоральних процесів 
світу та сучасної України, політичної свідомості і політичної культури, світового 
політичного процесу та місця в ньому України.  

Курс сприяє формуванню у студентів комплексу навичок самостійного 
аналізу й оцінки явищ політичного розвитку суспільства у контексті світової 
політики; вміння зіставляти політичні процеси з сучасними реаліями; 



застосовувати отриманні знань для прогнозування політичних подій, активної 
політичної позиції, розуміння своїх громадянських прав, свобод і обов'язків. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

РЕПУТАЦІЙНІ ТА ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ (Оксана Філатова) 

Автор курсу: Оксана Філатова, доктор філологічних наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Курс вивчає основні репутаційні та іміджеві технології суб’єкта, товару, 
послуги, організації, території, країни / нації тощо, практики створення репутації 
та побудови іміджу в особистій і діловий сферах; технології розробки 
комунікаційної програми та технології практичної реалізації комунікаційної 
програми. 

Курс зорієнтований на формування вмінь і навичок планувати й управляти 
особистою / діловою репутацією та іміджем, вибирати конкретну репутаційну або 
іміджеву технологію для вирішення поставленого завдання та створення 
ефективної системи комунікації підприємства (установи, організації тощо), 
здатність застосовувати репутаційні та іміджеві технології у професійній 
діяльності, в  самоіміджуванні й самопіарі тощо. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІЙН І КОНФЛІКТІВ (Михайло 
Федоренко) 

Автор курсу: Михайло Федоренко, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс «Історія Російсько-українських війн і конфліктів» є 
історичною ретроспективою протистоянь між Україною та Росією в 
хронологічних рамках з ІХ - по першу чверть ХХІ ст. Розглядаються, причини 
конфліктів і війн, перебіг подій та наслідки протистоянь. Надається аналіз 
сутності гібридної війни, що проводила та проводить Росія по відношенню до 
України. Особлива увага приділяється сучасній Російсько-українській війні, 
політичній ситуації та ходу бойових дій. В курсі використовується широке коло 
різноманітних джерел і цікавих фактів, на основі яких студенти отримають 
наукове сприйняття трагічних подій що відбуваються в нашої країні і Світі 
сьогодні. 

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 студенти 
дізнаються, що таке софт скіли і які з них є найбільш актуальними у воєнні і 
поствоєнні часи. На заняттях майбутні спеціалісти 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. 
 

КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ (Світлана Гузенко) 

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

Анотація курсу 

Для ефективного функціонування компанії в ній мають бути налагоджені 
внутрішня і зовнішня комунікація. Протягом курсу студенти отримають знання 
про структуру корпоративних комунікацій, корпоративну культуру, специфіку PR-
супроводу зовнішніх проектів. Практична частина дисципліни включає розвиток 
вмінь визначення стратегії комунікації компанії та розвитку окремих проектів. У 
рамках навчального курсу розглядаються принципи і правила ефективних 
корпоративних комунікацій; специфіка реагування на кризові ситуації, у т. ч. ті, 
які виникають у мережі Інтернет. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИБОРИ ТА ПОСТВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС (Наталія Ніколаєнко) 

Автор курсу: Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Виборчий процес - це врегульована Конституцією та законами України 
специфічна діяльність органів і громадян (суб'єктів виборчого процесу), 
спрямована на підготовку і проведення виборів з метою формування 
представницьких органів влади. Виборчі кампанії в Україні, стають не просто 
важливими політичними подіями – вони перетворилися на віхи політичної історії, 
які детермінують подальший розвиток всього політичного життя в країні. 
Демократичні вибори в органи політичної влади в сучасному суспільстві є 



важливим етапом в  соціально-політичній діяльності, часові межі якої обумовлені 
національним законодавством. 

Курс спрямований на оволодіння методами  виборчих технологій, 
механізмами політичного управління, основами проведення виборчих кампаній в 
умовах цивілізованого демократичного змагання за політичну владу; формування 
політичної активності, політичної культури та свідомості студентів; розкрити 
зміст основних етапів виборів. 

Метою курсу є розкриття основних тенденцій виборчого процесу; 
вироблення навичок аналізу виборчих тенденцій та ознайомлення з актуально-
практичними та науково-прикладними основами виборчих технологій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 4 (4 СЕМЕСТР) 

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. 
 

ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА I (Юрій Король) 

Автор курсу: Юрій Король, кандидат технічних наук, навчально-науковий центр 
гідромеханіки. 

Анотація курсу 

Набуття наступних програмних результатів навчання – «розуміти основні 
принципи механічної інженерії (механіки твердого тіла, опору матеріалів, 
термодинаміки, теплофізики, механіки рідини і газу)» 

У курсі вивчаються: Фізичні властивості рідин і газів. Диференційні рівняння 
рівноваги. Основне рівняння гідростатики. Закон Архімеда. Методи. Прискорення 
рідинної частки. Поток, дивергенція, циркуляція і вихор швидкості. Динаміка 
ідеальної рідини. Диференційні рівняння руху. Інтеграли безвихрових рухів. 
Потенціал швидкості. Функція току. Обтікання кругового циліндру. 
Нестаціонарний рух. Приєднані маси. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТРИВИМІРНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБІВ (Антон 
Карпеченко) 

Автор курсу: Антон Карпеченко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
матеріалознавства і технології металів. 

Анотація курсу 

Метою курсу за вибором «Тривимірне комп’ютерне моделювання виробів» є 
формування в студентів знань та умінь, необхідних для створення, редагування та 
ефективної обробки інформації, поданої в тривимірному вигляді, а також для 



використання комп’ютерних тривимірних технологій у навчальній і професійній 
діяльності. Мета курсу досягається через опанування учнями необхідного обсягу 
теоретичного матеріалу та практичне оволодіння сучасними графічними 
моделюючими технологіями середовищ створення, обробки й візуалізації 
тривимірних моделей. Однаково важливими є набуття створювати нові просторові 
моделі і редагувати наявні із загальних бібліотек, перетворювати формати 
комп’ютерних файлів тривимірної графіки, імпортувати належним чином 
підготовлені графічні зображення в офісні документи, у веб-сторінки, у 
електронні та поліграфічні видання, створювати демонстраційні ролики та 
розробляти комп’ютерну анімацію. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА II (Юрій Галинкін) 

Автор курсу: Юрій Галинкін, кандидат технічних наук, викладач кафедри 
інженерної механіки та технології машинобудування. 

Анотація курсу: Теоретична механіка є основою загально інженерною 
дисципліною, без освоєння якої неможливо вирішати актуальні проблеми техніки 
та технології, що постійно виникають у зв’язку з розвитком нових видів 
виробництва і нових технічних засобів. Ця дисципліна  вивчає рух матеріальних 
тіл та силову взаємодію між тілами.  Метою вивчення курсу теоретичної механіки 
є оволодіння студентами теоретичним матеріалом і практичним навиками для 
уміння аналізувати, моделювати та використовувати різні методи і принципи 
розв’язування прикладних інженерних задач. 

Класичний курс теоретичної механіки містить розділи статики, кінематики та 
динаміка. Навчальна дисципліна Теоретична механіка II охоплює більш 
поглиблено розділ кінематики, в порівнянні з дисципліною Теоретична механіка I, 
а також містить в собі розділ динаміки. В рамках курсу студентам пропонується 
ознайомитись з теоретичним матеріалом, представленим вигляді набору лекцій 
для сучасних цифрових носіїв та виконати ряд індивідуальних розрахунково-
графічних завдань декількома методами.  Освоєння курсу дозволяє вивчити 
фундаментальні принципи механіки, проаналізувати якість розрахунків шляхом 
порівняння результату, оцінити переваги сучасних засобів проєктування та 
графічних систем.    

Обґрунтування курсу: Теоретична механіка II дозволяє ознайомитись з 
фундаментальними принципами механіки, ілюструє використання теоретичних 
знань при вирішенні прикладних інженерних задач, поглиблює вивчення сучасних 
засобів проєктування. Є основою для вивчення ряду прикладних дисциплін, таких 
як опір матеріалів, будівельна механіка, деталі машин, гідромеханіка, 
аеромеханіка, теорія машин та механізмів та інших. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ТЕОРІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ (Сергій Титов) 

Автор курсу: Сергій Титов, доцент кафедри вищої математики. 

Анотація курсу 

На цей час теорія оптимізації набула завершеної форми як класичний розділ 
прикладної математики. Теорія оптимізації широко застосовується в техніці, 
економіці, фінансах, менеджменті та соціальних науках. Достатньо згадати 
лінійну оптимізації – симплекс-метод, який виглядає потужним засобом розв’язку 
великої кількості оптимізаційних задач.  

Враховуючи тенденцію півдня України на збільшення логістичних функцій є 
обґрунтованим у підготовку спеціалістів включати методи оптимізації перевезень 
та доставок. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРОГРАМУВАННЯ КОНТРОЛЕРІВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ (Сергій 
Гаврилов) 

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

Анотація курсу 

Курс вивчає принципи і засоби розробки програмного забезпечення 
промислових контролерів мовами міжнародного стандарту МЕК 61131-3, що 
дозволить програмувати будь-які програмовані логічні контролери провідних 
виробників; застосування програмованих контролерів при розробці систем 
автоматизації. Ключовими елементами курсу є робота з прикладними програмами, 
використання відповідної термінології та синтаксису, застосування різних 
програмних елементів для створення, налагодження та оптимізації програм, а 
також для візуалізації технологічних процесів. 

Програма курсу зорієнтована на отримання теоретичних знань та практичних 
навичок. У програмі передбачені заняття з конфігурації, налаштування 
візуалізації, складання, налагодження програм, налаштування техніки та іншим 
тематичними розділами. 

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 

Вивчення дисципліни дозволяє студентам оволодіти знаннями в галузі 
практичних методів рішення математичних проблем, виникаючих в процесі 



інженерної діяльності, засвоїти способи розрахунків на сучасних комп'ютерах із 
застосуванням пакетів спеціальних прикладних програм. 

Метою дисципліни є формування теоретичних знань з основ чисельного 
аналізу та дослідження операцій, засвоєння студентами основних чисельних 
методів та надбання навичок їх застосування для рішення математичних задач, що 
виникають при розробці інформаційних систем. При цьому велика увага 
приділяється практичній роботі студентів на персональних комп’ютерах із 
застосуванням математичних пакетів. 

Об’єктом вивчення дисципліни є типові математичні задачі, до яких 
зводиться рішення проблем, що виникають при розробці інформаційних систем та 
систем моделювання. Предметом вивчення дисципліни є чисельні методи рішення 
типових математичних задач. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 2 (Дмитро Жук) 

Автор курсу: Дмитро Жук, 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 – електричні машини і 
апарати, технічні системи та комплекси суден (суднові механічні системи, 
електрообладнання і електронна апаратура та системи управління, системи 
радіозв'язку), способи експлуатації електрообладнання та його ремонт. 

Цілями навчання є набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь 
та інших компетентностей, необхідних для зайняття посад осіб командного складу 
морських та річкових суден за спеціалізацією у відповідності з Положенням «Про 
присвоєнням звань особам командного складу морських суден» та конвенцією 
ПДНВ-78 з поправками 2010 р. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

РОЗРОБКА ДОДАТКІВ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОЇ І ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 
(Ірина Худякова) 

Автор курсу: Ірина Худякова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 

Одна з тенденцій в світі ІT – розробка додатків віртуальної та доповненої 
реальності. Віртуальна реальність – це тривимірне середовище, яке генерується за 



допомогою комп’ютера, з яким користувач може взаємодіяти, повністю або 
частково в неї занурюючись. 

Доповнена реальність (augmented reality, AR, «розширена реальність», 
«покращена реальність») – це технологія додавання, впровадження в реальне 
життя, в тривимірне поле сприйняття людини віртуальної інформації, яка 
сприймається як елементи реального життя. 

Технології віртуальної та доповненої реальності широко застосовуються в 
різних областях людської діяльності: проєктування і дизайні, видобутку корисних 
копалин, військових технологіях, будівництві, тренажерах і симуляторах, 
маркетингу і рекламі, індустрії розваг і т. п. 

Тому курс розробки додатків для віртуальної і доповненої реальності дасть 
можливість випускникам розширити можливості вибору роботи в майбутньому. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ДІЛОВОДСТВО (Олена Щербак) 

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

Анотація курсу 
Навчальний курс «Діловодство» має на меті ознайомити з основами 

організації діловодного обслуговування установ / компаній / підприємств різних 
профілів. У ході опанування матеріалами цього курсу студент зможе набути таких 
компетенцій: 

 складання та мовне й технічне оформлення різних видів документів, а також 
документних справ; 

 здійснення організації документообігу на різних носіях, насамперед 
електронних; 

 здійснення аналізу документопотоку; 
 ведення конфіденційного діловодства; 
 організація експертизи цінності документів та їхнього архівування. 
Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ (РІВЕНЬ А1) (Наталі Пономаренко) 

Автор курсу: Наталія Пономаренко, викладач кафедри прикладної лінгвістики. 

Анотація курсу 

Курс призначений для тих хто бажає вивчати англійську мову спочатку, а 
також для тих, хто виявив бажання вивчати мову досконало у всіх її аспектах, які з 
певних причин виявились для них незрозумілими при її вивчені. 

Важливим завданням курсу є формування елементарних навичок 
спілкування, фонетичних, лексичних навичок, навичок читання та сприйняття на 
слух, а також подальшого вдосконалення цих навичок при вивченні мови. 



При засвоєні даного рівня вивчення іноземної мови студент зможе розуміти і 
вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з 
метою задоволення конкретних потреб, відрекомендуватись або представити 
когось, запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, 
про людей, про речі тощо, взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник 
говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу. 

Даний курс базується  на використанні сучасних навчальних матеріалів, 
зокрема сучасних технологій. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОСТМОДЕРНІЗМ. МАСОВА КУЛЬТУРА Й ЛІТЕРАТУРА (Ольга 
Данильчук) 

Автор курсу: Ольга Данильчук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
прикладної лінгвістики. 

Анотація курсу 

Курс присвячений вивченню постмодерністської та масової культури й 
літератури, які розглядаються не як набір завершених артефактів, результатів 
діяльності людини, що співвіднесені з певними цінностями, а як динамічний 
процес породження, закріплення й трансляції змістів.  

Мета курсу – проблематизувати форми й процеси сучасної 
західноєвропейської культури й літератури; проаналізувати феномени 
постмодернізму та масової культури й літератури; представити різні підходи до 
вивчення текстів постмодерністської та масової літератури, виявити їх пізнавальні 
можливості й межі; інтерпретувати риси цих процесів «культурного сьогодення», 
до якого залучений сам дослідник.  

Для кого цей курс? Курс буде корисним для студентів будь-яких 
спеціальностей, як гуманітарних, так і негуманітарних, які цікавляться різними 
видами текстів постмодерністської та масової культури – художніми творами, 
кінофільмами, телепередачами і т.ін. 

Необхідний рівень підготовки: курс є загальноосвітнім, ілюстративний 
матеріал пропонується українською мовою. Рекомендовано: наявність певного 
життєвого досвіду, а також базові навички літературного та лінгвістичного аналізу 
тексту художнього твору, виявлення його специфіки, «будови», семантики; впливу 
способів його трансляції на форму й зміст тексту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОПІРАЙТИНГ І СПІЧРАЙТИНГ (Світлана Гузенко) 

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

Анотація курсу 



Мета курсу – вивчення основних теоретичних підходів до підготовки 
рекламних і PR-текстів, застосування креативних рішень у рекламі і PR.  

У результаті вивчення курсу студенти матимуть змогу ознайомитися з 
основними засобами здійснення впливу на аудиторію за допомогою тексту, 
засвоїти основні задачі рекламних і PR текстів, основні стратегії їх створення, 
оволодіти практичними навичками генерування творчих ідей і їх втілення у 
текстах різних жанрів. 

Курс зорієнтовано на розкриття можливостей використання технологій 
копірайтингу і спічрайтингу у бізнесі, політиці, в соціальній сфері. Окремі теми 
присвячено мережевим технологіям, фрілансингу як способу віддаленої роботи 
копірайтерів і спічрайтерів. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (Юрій Вижол) 

Автор курсу: Юрій Вижол, кандидат фізико-математичних наук, старший 
викладач кафедри комп’ютеризованих систем управління. 

Анотація курсу 

Практично все, що нас охоплює є об’єктами.  Тому опис світу як взаємодія 
об’єктів є найбільш адекватним. Сучасна комп’ютерна програма це не престо 
послідовність операторів, а в першу чергу взаємодія об’єктів. Технологія 
об’єктно-орієнтованого програмування вперше була застосована у мові С++, а 
потім органічно увійшла в інші мови. Опанувати сучасні мови програмування без 
розуміння концепцій об’єктно-орієнтованого програмування практично не 
можливо. 

В курсі вивчаються основи технології об’єктно-орієнтованого програмування 
на базі мови С++. розглядаються питання створення класів та об’єктів, 
наслідування, перевантаження функцій та операторів, дружні функції та інші 
засоби мови. Курс зорієнтований на набуття навичок для програмування для 
мікропроцесорів та на сучасних алгоритмічних мовах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЛОГІКА (Ольга Ступак) 

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

Анотація курсу 

Логіка вивчає універсальні форми і закони побудови правильних міркувань. 
Логіка є однією з найдавніших галузей наукового знання, вона вивчає структуру 
розумової діяльності людей на підставі аналізу мовних виразів, встановлює 
необхідні зв’язки між думками, досліджує способи отримання нового знання, 
визнає умови істинності міркувань та критерії їх правильності. Вивчення «Логіки» 



сприяє підвищенню культури мислення людини завдяки формуванню в неї 
свідомого ставлення до процесу міркувань, розвитку навичок правильно будувати 
висновки, здійснювати обґрунтування чи критику тез, обирати стратегію і тактику 
аргументації у суперечках й знаходити й усувати помилки у своїх та чужих 
міркуваннях. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ (Ольга Сонечко) 

Автор курсу: Ольга Сонечко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Актуальність вивчення даного курсу пов’язана із тим, що у сучасному світі 
все більше країн звертаються до пошуку найбільш сприятливого політичного 
режиму. Демократичні процеси, що відбуваються у сучасному світі, в тому числі, 
й в Україні, відображають реалії нашого життя. Все більше людей починають 
розглядати демократію як політичну владу, що може бути характерною для 
суспільств та держав у вже недалекому майбутньому. Становлення демократичних 
політичних режимів у ХХІ ст., що ґрунтуються на засадах рівностей, однакових 
можливостей, забезпеченні прав та свобод людини і громадянина викликає певний 
інтерес не тільки з науково-теоретичної, але й з практичної точки зору. 

Курс орієнтований на визначення, вивчення та розуміння політичних режимів 
та систем, що сприяють демократизації суспільства, враховуючи потреби всіх 
громадян держави. Передбачається вивчення впливу політичних процесів, 
зокрема, демократичних, на формування політичної свідомості, культури, 
ідеології, політичної поведінки громадян.  

Також доцільно було б розглянути можливість проведення аналізу 
становлення політичних інститутів, що безпосередньо впливають на демократичні 
перетворення в суспільстві: інститут держави, політичних партій, парламенту, 
органів місцевого самоврядування. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

PUBLIC RELATIONS, НАУКОВІ ОСНОВИ І МЕТОДОЛОГІЯ (Михайло 
Федоренко) 

Автор курсу: Михайло Федоренко, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою навчального курсу за вибором студентів «Public relations, наукові 
основи і методологія» є знайомство та засвоєння студентами основних принципів 
Public relations, як науки і мистецтва налагодження взаємного розуміння та 



доброзичливості між особою, фірмою або установою і громадськістю. Що може 
бути корисним в побудові власної кар’єри та подальшому житті. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (Людмила Матвієнко) 

Автор курсу: Людмила Матвієнко, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Запропонований курс «Історія української державності» є актуальним в 
період сьогодення. 

Студенти матимуть змогу розглянути особливості та розвиток українських 
держав. Актуальними є питання історичної спорідненості та відмінності 
політичних, міжнародних, економічних, релігійних та соціальних процесів в 
тогочасних українських державах. 

Цей курс дасть змогу студентами зрозуміти недоліки та здобутки українських 
урядів контексті європейської інтеграції. 

Кожен громадянин України має розуміти і знати історію держави. 
У курсі торкнемося питань етноогляду українців та частково історії 

Миколаївщини. 
Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ОСНОВИ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (Анастасія Ляшко) 

Автор курсу: Анастасія Ляшко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Курс покликаний ознайомити із основами технологій нейролінгвістичного 
програмування та їх практичного застосування. Надалі, саме на цю основу можуть 
бути накладені більш глибокі і широкі знання і вміння, які слухачі матимуть змогу 
використовувати як у своїй професійній діяльності, так і в особистому житті. В 
процесі курсу студенти зможуть оволодіти знаннями і навичками, які дозволяють 
досягати бажаних результатів у впливі на себе або інших людей. 

Курс включає в себе теоретичну і практичну частини. Залежно від цілей 
навчання, блоки мають різне пропорційне співвідношення.  

Бонуси курсу: 
 Навички ефективної комунікації; 
 Розпізнання та захист від маніпуляцій; 
 Розуміння власних почуттів та почуттів інших людей; 
 Вміння переконувати; 
 Ставити цілі  та досягати їх; 
 Більш глибоке розуміння стосунків між людьми. 



 
КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ (Андрій Гарбар) 

Автор курсу: Андрій Гарбар, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Курс навчальної дисципліни вивчає етичні, психологічні основи ділового 
спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в 
різних умовах трудової діяльності; аналіз конкретних ситуацій, типи людей, 
рівень їхньої моральності та інших індивідуальних особливостей, що 
проявляються під час ділового спілкування; шляхи формування культури 
спілкування. 

Курс зорієнтований на оволодіння системою способів і засобів ділового 
спілкування; навчання його стратегіям, вмінню їх обирати відповідно до 
психологічних і соціокультурних особливостей співрозмовників, до норм і правил 
гуманістичної етики; вміння гнучко застосовувати обрані способи й засоби у 
процесі спілкування із співвітчизниками та іноземними партнерами під час 
індивідуальної бесіди й колективного обговорення проблем, у виступах перед 
різними аудиторіями, на переговорах, при розв'язанні конфліктів та ін. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

TECHNICAL ENGLISH / ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (Олена 
Шляхтіна) 

Автор курсу: Олена Шляхтіна, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Метою курсу «Technical English» («Загальнотехнічна англійська мова») є 
формування загальнотехнічних знань в процесі вивчення професійно-орієнованої 
англійської мови.  

Курс зорієнтований на розвиток навичок говоріння, розглядає лексико–
синтаксичні та граматичні особливості побудови науко-технічного тексту 
англійською мовою. Курс навчальної дисципліни «Technical English» допоможе 
студентам навчитися використовувати англійську мову при веденні технічної 
документації, складанні специфікацій, звітів,  написанні науко-технічних текстів. 

Тематичний склад учбових матеріалів спрямовано на досягнення достатнього 
рівня навичок професійного технічного мовлення, а також розвитку 
комунікативного спілкування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 
 



BUSINESS ENGLISH ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА (Вікторія Фатєєва) 

Автор курсу: Вікторія Фатєєва, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Business English» («Ділова англійська мова») має за 
мету сформувати навички профєсійно орієнтованого мовлення, навички читання, 
перекладу фахової літератури та ведення ділової кореспонденції. 

У навчальному курсі «Business English» («Ділова англійська мова») 
комплексно викладено основні питання економічних дисциплін. При вивченні 
курсу студенти засвоять спеціальну англійську термінологію міжнародного 
бізнесу, менеджменту, маркетингу, економічної теорії, статистики, фінансів, 
обліку, аудиту  та інших економічних дисциплін. Курс спрямовано на 
удосконалення  навичок спілкування у сфері бізнесу, шляхом проведення 
обговорень, дискусій, презентацій тощо. 

Навчальний курс «Business English» («Ділова англійська мова») призначено 
для студентів усіх спеціальностей, які бажають удосконалити свої знання з 
міжнародної економіки, міжнародного бізнесу та менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

PRACTICAL ENGLISH FOR EVERYONE  
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ КОЖНОГО (Марина 

Смуглякова) 

Автор курсу: Марина Смуглякова, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Курс навчальної дисципліни «Practical English for Everyone» («Практичний 
курс англійської мови для кожного») зорієнтований на розвиток навичок 
говоріння, письма та розуміння на слух при спілкуванні у будь яких обставинах, 
під час навчання і подорожей. Курс навчальної дисципліни допоможе студентам 
навчитися використати англійську  мову  у різноманітних життєвих ситуаціях: 
організація подорожі, замовлення готелю, квитків, таксі, здійснення покупок, 
відвідування лікаря, розмови по телефону та написання листів англійською 
мовою. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 
 
 



ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА 3 (Ірина Макеєва) 

Автор курсу: Ірина Макеєва, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс розвиває вміння користуватися граматичним ресурсом для 
ведення діалогу з професійної тематики, працювати з текстами професійного 
характеру. 

Вести діалог з професійної та суспільно-політичної тематики, задавати 
питання всіх видів і давати розгорнуті відповіді, відстоювати свою думку. 

Сприймати на слух і розуміти російську мову як іноземну в рамках 
професійної та суспільно-політичної тематики, адекватно реагувати. Працювати з 
текстом професійного та суспільно - політичного характеру. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БІОТЕХНОЛОГІЯ (Ганна Трохименко) 

Автор курсу: Ганна Трохименко, доктор технічних наук, професор кафедри 
екології та природоохоронних технології 

Анотація курсу 

Біотехнологія - це сукупність промислових методів, які застосовують для 
виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних 
процесів чи явищ. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 
студентів теоретичних знань і практичних умінь із застосування новітніх 
технологій використання біологічних організмів для вирішення конкретних 
завдань поліпшення стану навколишнього середовища, альтернативної 
енергетики, харчової промисловості та ін.  

Курс зорієнтований на усвідомлення  і  застосування  теоретичних основ  
біотехнологічних процесів для вирішення сучасних екологічних проблем і 
охорони довкілля; на набуття навичок орієнтування в сучасних методах і 
технологіях переробки органічної і мінеральної сировини, утилізації твердих 
відходів, застосування біопестицидів та біодобрив для захисту агрокультур від 
пошкодження; аналіз біобезпеки сучасних продуктів біотехнологій; використання 
надбаних знань для визначення методів відновлення компонентів навколишнього 
середовища з використанням біотехнологічних процесів; використання наукових 
основ промислової біотехнології для виробництва біогазу та альтернативного 
палива;  розв’язання завдань екологічного спрямування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 



ГЕОАНОМАЛЬНІ ЗОНИ ТА БІОТА (Ганна Трохименко) 

Автор курсу: Ганна Трохименко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач 
кафедри техногенної  та цивільної безпеки. 

Анотація курсу 

Курс присвячено вивченню геоаномальних зон та їх впливу на біоту. 
Проблема гепатогенних зон являється складною, оскільки вона стоїть на стику 
різних наукових дисциплін – медицини та фізики, геології та геофізики, біолокації 
та екстрасенсорики, фізики атмосфери та геліобіології. 

Геопатогенні зони являють собою реальне геофізичне явище: в таких місцях 
змінені геофізичні параметри середовища – геомагнітне поле, електропровідність 
ґрунту, електричний потенціал атмосфери, рівень радіоактивності та ін. В курсі 
будуть засвоєні відомості про структуру та фізичні властивості геопатогенних зон, 
методи їх виявлення та способи захисту від земного випромінювання та його 
нейтралізації. 

Велика увага приділяється геоаномальним зонам, пов'язаним з динамікою 
земної кори, зонами підземних водних потоків та зонами утворення карстових 
масивів, а також виверженням вулканів, землетрусами та ін. У курсі висвітлюється 
широке коло питань пов’язаних з впливом космічних сил на біоту, а також 
техногенних катастроф на утворення геопатогенних зон, містяться відомості про 
геоаномальні зони світу та України. Буде засвоєно різні методи визначення та 
знаходження місць розташування геоаномальних зон. Особливу увагу приділено 
впливу таких зон на здоров’я людини. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Геоаномальні зони та біота»  є 
формування базових знань та ознайомлення студентів з основними видами 
геоаномальних зон та впливом їх дії на живі істоти. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК (Марина Волосюк) 
Автор курсу: Марина Волосюк, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економічної політики та безпеки. 

Анотація курсу 

В межах курсу студенти знайомляться із специфікою і сутністю місцевого 
економічного розвитку, його стратегічними і тактичними інструментами, 
принципами демократичного врядування. Курс зосереджується на особливостях і 
чинниках сприятливого середовища і суспільної готовності до місцевого 
економічного розвитку, стратегічному плануванні, докладному огляді численних 
функцій, методів і механізмів місцевого економічного розвитку, аспектах 
гендерної рівності та екологічної сталості в рамках місцевого економічного 
розвитку. У цілому, при проведенні навчання, окрім лекційних занять, на 
практичних заняттях застосовуються: 

 розгляд «кейсів», а також передової практики; 



 ділові ігри – розгляд прикладів, під час яких студенти отримують ролі в 
діловій ігровій ситуації та аналізують наслідки прийнятих рішень; 

 навчальні ситуації – реальні або придумані ситуації з питаннями для аналізу; 
 моделювання – відтворення реальних умов праці, певної ситуації. 
Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 

розуміння нової моделі територіальної організації влади, місцевого економічного 
розвитку, удосконалення державної регіональної політики. Причому основна увага 
приділяється формуванню нової генерації місцевих політиків, службовців органів 
місцевого самоврядування, активних громадян, які будуть діяти в принципово 
нових умовах та які потребують нових знань, умінь і навичок. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ (Дарія Арчибісова) 

Автор курсу: Дарія Арчибісова, викладач кафедри менеджменту 

Анотація курсу 

За допомогою курсу почнете бачити світ крізь об'єктив управління бізнес-
процесами та матимете змогу підвищити ефективність роботи організації. Цей 
курс надає можливість оцінити переваги систематичного управління безліччю 
бізнес-процесів, що відбуваються у кожній організації. Визначивши складові 
бізнес-процесів, студенти зможуть розробити шляхи покращення організаційних 
показників та ключових фаз будь-якого проєкту. А також зрозуміють, що бізнес-
процеси знаходяться навколо та відіграють ключову роль у товарах і послугах, які 
ми споживаємо або пропонуємо. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЦІНОУТВОРЕННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(В’ячеслав Рогов) 

Автор курсу: В’ячеслав Рогов, викладач кафедри економіки та організації 
виробництва. 

Анотація курсу 

Курс знайомить студентів  зі складом, структурою та функціями ціни. 
Непрямими податками у складі ціни, зі складом та структурою ціни оптової 
посередницької ланки, посередницькою та торгівельною маржою у складі ціни, з 
особливостями ціноутворення на матеріальних і фондових біржах, з 
особливостями створення цін у будівельному та машинобудівному 
підприємництві.   

Обґрунтування курсу 
Даний курс спрямован на отримання окремих загальних та спеціальних 

компетентностей, навичок та вмінь. При вивчені курсу формується здатність 



проводити оцінювання продукції, товарів і послуг у підприємницької , 
торгівельної та біржової діяльності, вміння використовувати законодавчі 
нормативні та методичні документи в процесі ціноутворення. 

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. 
 

СИСТЕМИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ / NUPAS-CADMATIC ТА 
TRIBON (Ганна Гайдай) 

Автор курсу: Ганна Гайдай, кандидат технічних наук, доцент кафедри морського 
приладобудування. 

Анотація курсу 

Вивчає особливості розробки тривимірних моделей корпусів суден та їх 
окремих конструкцій інструментами сучасних суднобудівних САПР; засоби 
автоматизації конструкторської діяльності та розробки робочої документації. 



Курс зорієнтований на одержання практичних навичок роботи в сучасних 
системах автоматизованого проєктування вищого рівня, таких як Nupas-Cadmatic 
та Tribon. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНЖИНІРИНГ СУДЕН З ВИКОРИСТАННЯМ САПР NUPAS-CADMATIC (Ганна 
Гайдай) 

Автор курсу: Ганна Гайдай, кандидат технічних наук, доцент кафедри морського 
приладобудування. 

Анотація курсу 

Вивчає базові основи корабельного інжинірингу з використанням 
тривимірної САПР Nupas-Cadmatic; розробку тривимірних моделей суден; 
моделювання окремих корпусних конструкцій; аналіз загальних конструкторських 
помилок; автоматизовану розробку пакету конструкторської документації на 
судно; випуск робочих креслень в середовищі тривимірної САПР. 

Курс зорієнтований на одержання практичних навичок сучасного 
корабельного інжинірингу інструментами САПР в середовищі Nupas-Cadmatic. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА РЕЖИМИ (Ольга Сонечко) 

Автор курсу: Ольга Сонечко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Предмет «Політичні процеси та режими» пропонує вивчення витоків політики,  
історичний аналіз її походження. Актуальність вивчення даного курсу пов’язана із 
тим, що у сучасному світі все більше країн звертаються до пошуку найбільш 
сприятливого політичного режиму. Політичні процеси, що відбуваються у  
сучасному світі, в тому числі, й в Україні,  відображають  реалії нашого життя.    
Становлення демократичних політичних режимів у ХХІ ст., що ґрунтуються  на 
засадах рівностей, однакових можливостей,  забезпеченні прав та свобод людини і 
громадянина викликає певний інтерес не тільки з науково – теоретичної, але й з 
практичної точки зору. 

Загальною метою курсу є визначення, вивчення та розуміння політичних 
режимів та систем, що сприяють розвитку суспільства, враховуючи потреби всіх 
громадян держави. Під час проведення практичних та семінарських занять 
доцільним може бути  проведення разом зі студентами аналізу політичного 
розвитку країн світу. Передбачається вивчення впливу політичних процесів, 
зокрема, демократичних та антидемократичних  на формування політичної 
свідомості, культури, ідеології, політичної поведінки громадян.  



Також доцільно було б розглянути можливість проведення аналізу діяльності 
політичних інститутів, що безпосередньо впливають на становлення певного 
політичного режиму в  суспільстві:  інститут держави, політичних партій, 
парламенту, органів місцевого самоврядування. 

Курс лекцій 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. 

Обґрунтування курсу 
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 
проєктуванням 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.

 

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ (Тетяна Фаріонова) 

Автор курсу: Тетяна Фаріонова, кандидат технічних наук, професор кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Обґрунтування. Дисципліна «Чисельні методи» спрямована на оволодіння 
студентами теоретичними знаннями та практичними навичками застосування 



наближених методів для рішення математичних задач, що виникають в інженерної 
діяльності, у тому й при розробці програмного забезпечення. Курс зорієнтований 
на опанування студентами чисельних методів, передбачених програмою; здобуття 
досвіду алгоритмізації і програмування при комп’ютерній реалізації цих методів у 
ході виконання лабораторних робіт. Набуті в процесі вивчення компетентності, 
майбутній фахівець зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після 
отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності. 

Анотація. Дисципліна «Чисельні методи» складається з двох змістових 
модулів.  

У першому змістовому модулі «Методи лінійної та нелінійної алгебри» 
студенти отримують знання, щодо особливості використання чисельних методів 
для вирішення інженерних задач із використанням ЕОМ; вивчають елементи 
теорії похибок; опановують основні чисельні методи розв’язування нелінійних 
рівнянь, застосування яких зводиться до ізоляції кореня з подальшим його 
уточненням; вивчають основи теорії СЛАР, що  включають огляд видів СЛАР, 
поняття про множину розв’язків, ранг системи та ін., розглядаються комп’ютерні 
версії методів Гауса та Гауса-Жордана, методів LU-розкладення та квадратного 
кореня для отримання точних розв’язків СЛАР; вивчення ітераційних методів 
розв’язування СЛАР включає розгляд схеми побудови ітераційних методів та 
умову їх збіжності, при розв’язуванні СЛАР особлива увага приділена методам 
ітерацій та Гауса-Зейделя, а для розв’язування систем нелінійних рівнянь – 
методам простої ітерації, та Ньютона-Рафсона. 

У другому змістовому модулі «Чисельне інтегрування та методи розв’язання 
диференціальних рівнянь. Наближення функцій» розглядаються методи 
чисельного диференціювання та інтегрування. Чисельне інтегрування 
представлене групою методів, що базуються на квадратурних формулах, 
розглядаються методи трапецій та Симпсона. Чисельне інтегрування 
диференційних рівнянь починається з задачі Коші, розв’язок якої для звичайних 
диференціальних рівнянь представлено однокроковим методом Ейлера з різними 
модифікаціями, методом Рунге-Кутта. Розглянути аспекти розв’язування крайової 
задачі для звичайного диференціального рівняння. Розгляд методів наближення 
функцій починається з вивчення методів інтерполяції. Наведено вивід 
інтерполяційного многочлена Лагранжа для рівновіддалених та довільно заданих 
вузлів. Розглядаються питання лінійної інтерполяції. Курс завершується 
знайомством з методами апроксимації функцій та вибору апроксимуючої 
залежності емпіричних даних на основі методу найменших квадратів.   

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



 

ГНУЧКЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ (Ганна Єфімова) 

Автор курсу: Ганна Єфімова, доктор економічних наук, професор кафедри 
економічної політики та безпеки. 

Анотація курсу 
Метою викладання навчальної дисципліни «Гнучке управління проєктами» є 

формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методології 
управління проєктами, вивчення теоретичних основ проєктного менеджменту, 
набуття вмінь застосовувати інструменти методології управління проєктами 
інформатизації на практиці, використовуючи сучасні програмні комплекси для 
розробки та ведення проєктів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Гнучке управління проєктами» 
є засвоєння основних теоретичних, методичних та організаційних основ гнучкого 
проєктного менеджменту; дати можливість оволодіти методами управління 
проєктами на всіх фазах життєвого циклу проєкту; виробити вміння застосовувати 
інструменти методології Agile в діяльності, пов’язаній з проєктним 
менеджментом; ознайомити з можливостями найпоширеніших в Україні 
програмних засобів управління проєктами та їх практичним застосуванням.  

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей щодо знання 

теоретичних основ управління проєктами; способів організації управління 
проєктами та планування змісту проєкту; методів розрахунку матеріальних, 
фінансових, кадрових та інших ресурсів, джерела їх отримання та ефективного 
використання; розуміння ризиків, що виникають при управлінні проєктами, 
системи контролю за виконанням проєкту; вміння планувати зміст проєкту; 
контролювати хід виконання проєкту; формувати команду проєкту; користуватися 
пакетами прикладних програм для управління проєктами; відстежувати хід 
виконання проєктів та вносити корективи при відхиленнях від плану; моделювати 
різні сценарії реалізації проєктів; ефективно керувати ресурсами при одночасному 
виконанні кількох проєктів; розраховувати та ефективно керувати бюджетом 
проєкту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.

 

ЦИФРОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ В БІЗНЕСІ ТА ЕКОНОМІЦІ (Ганна Єфімова) 

Автор курсу: Ганна Єфімова, доктор економічних наук, професор кафедри 
економічної політики та безпеки. 

Анотація курсу 
В умовах цифрової трансформації економіки інформація та технології (ІТ) 

стали вирішальними у підтримці, стабільності та зростанні підприємств. 



Зростання вартості підприємства для стейкхолдерів (тобто забезпечення 
реалізації переваг бізнесу за оптимальних витрат ресурсів при одночасній 
оптимізації ризиків зумовлено високим рівнем діджіталізації бізнес-моделей, 
ефективною організацією процесів, успішними інноваціях тощо. Сучасні 
підприємства все більше залежать від ІТ для забезпечення економічного 
зростання. 

Ефективність діяльність підприємства залежить від управління інформацією 
та технологіями на підприємстві. Враховуючи ключове значення ІТ для 
управління ризиками на підприємстві та формування вартості, протягом останніх 
трьох десятиліть виник особливий акцент на управлінні інформацією та 
технологіями на підприємстві – УІТП. Ця система є невід'ємною частиною 
корпоративного управління. Проте вона складна і багатогранна, і немає ідеального 
способу для проєктування, впровадження та підтримки ефективного УІТП в 
організації. Перевагами ефективного УІТП є забезпечення зростання вартості 
підприємства за допомогою ІТ. Оптимізація ризиків передбачає усунення загроз, 
пов’язаних із використанням, володінням, експлуатацією, залученням, впливом та 
прийняттям ІТ на підприємстві. Оптимізація ресурсів гарантує наявність 
відповідних можливостей для виконання стратегічного плану та забезпечення 
достатніх, відповідних та ефективних ресурсів. 

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей з питань 

розуміння сучасної ролі ІТ у бізнесі та економіці, впливу цифровізації на бізнес та 
економіку, знання принципів, концепції та базової структури COBIT 2019, вміння 
застосовувати COBIT 2019 на підприємствах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ (Андрій Грєшнов) 

Автор курсу: Андрій Грєшнов, доцент кафедри морського приладобудування. 

Анотація курсу 

Вивчає основні поняття і визначення в області фізичних вимірювань, 
розрахунки похибок при прямих і непрямих вимірюваннях, статистична обробка 
результатів багатьох вимірювань, обробка результатів малого числа вимірювань, 
приклади розрахунку похибок. Розглядаються способи представлення результатів 
вимірювання. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

 

 



ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ (Любов Ратушняк) 

Автор курсу: Любов Ратушняк, викладач кафедри менеджменту. 
Анотація курсу 
Дисципліна "Електронна комерція" належить до спеціальних дисциплін, які 

забезпечують формування знань та навичок здобувачів вищої освіти щодо 
впровадження диджитал-технологій у створення та розвиток бізнесу. Предметом 
вивчення дисципліни "Електронна комерція" є теоретичні, законодавчі та 
економічні засади організації та використання інструментів та засобів електронної 
комерції. 

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. 
 

ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Любов Петрович) 

Автор курсу: Любов Петрович, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Спілкування є важливим складником нашого життя й існування самої мови. 
Уміння правильно будувати речення, послуговуватися українською мовою в 
різних комунікативних ситуаціях потребує базових знань з граматики на 
морфологічному та синтаксичному рівнях. «Практична граматика української 
мови» є основною для тих, хто в повсякденному житті послуговується російською 
мовою та базовою дисципліною для іноземних студентів.  

Програма вибіркової дисципліна «Практична граматика української мови» 
спрямована насамперед на мовленнєву адаптацію: корегування навичок володіння 
граматичними структурами, систематизацію лексико-граматичного матеріалу; на 
розуміння способів вираження окремих понятійних категорій, практичне 
засвоєння правил української граматики (правил формоутворення і 
функціонування граматичних одиниць), поповнення лексичного запасу, що 
сприятиме формуванню комунікативно й нормативно правильної продуктивної 
мовленнєвої діяльності. Розмовний аспект спрямований на розвиток 
комунікативних навичок з метою ефективного використання української мови в 
різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ (Наталія Лебедєва) 

Автор курсу: Наталія Лебедєва, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
матеріалознавства і технології металів. 

Анотація курсу 

Кольорові метали та сплави широко застосовуються в судно- і 
машинобудівний галузях. Даний курс передбачає пізнання природи і властивостей 
кольорових металів і сплавів на їх основі, а також методів їх зміцнення та 
поліпшення фізико-механічних властивостей для найбільш ефективного 
використання у народному господарстві. Задача курсу розкрити суть будови та 
властивостей кольорових металів, встановити залежність між складом, 
структурою та властивостями сплавів на основі кольорових металів. Розкрити 
фізичну сутність явищ, які відбуваються у цих матеріалах під дією різних 
чинників в умовах виробництва і експлуатації та показати їх вплив на властивості. 
Вивчити властивості основних груп сучасних матеріалів на основі кольорових 
металів та області їх застосування. 

Курс в цілому зорієнтований на  набуття навичок студентами інженерних 
спеціальностей визначення структури і властивостей кольорових металів та 
сплавів, вибору технології їх обробки для отримання необхідних експлуатаційних 
характеристик для виробів певного призначення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ СУДЕН В 
МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ (Григорій Шарун) 

Автор курсу: Григорій Шарун, старший викладач, кафедри будівельної механіки 
та конструкції корпусу корабля. 

Анотація курсу 
Забезпечення міцності корпусу судна або будь-якої іншої інженерної споруди 

представляє собою одну з найважливіших проблем при проєктуванні, побудові та 
експлуатації. Вирішення цієї проблеми неможливе без високого рівня теоретичної 
та практичної підготовки фахівців зі знанням сучасних інженерних методів 
розрахунку міцності. 

Курс «Інженерні методи розрахунку міцності суден в міжнародній практиці» 
зорієнтований на набуття умінь виконувати розрахунки характеристик, якостей, 
напружено-деформованого стану і оцінювати міцність суден різних типів, 
морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, суднових конструкцій, 
енергетичних, електротехнічних установок, систем, пристроїв та інших об’єктів, їх 
основних конструктивних елементів. 

У курсі вивчаються: інженерні методи розрахунку міцності суден в 
суднобудуванні та програмні комплекси, які застосовуються в галузі 
суднобудування при проєктуванні та конструюванні корпусних конструкцій 
сучасних суден. Сучасні програмні комплекси для розрахунку міцності корпусів 



суден, такі як CAD, CAM, CAE система SolidWorks Student, CAE системи Ansys 
Classic Educational та Ansys Workbench Educational. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОМП'ЮТЕРНА ОБРОБКА ВІДЕО ТА ФОТО ІНФОРМАЦІЇ В ДИЗАЙНІ 
(Наталя Матійко) 

Автор курсу: Наталя Матійко, кандидат економічних наук, викладач кафедри 
дизайну 

Анотація курсу 

Метою даної дисципліни є вивчення сучасних програмних засобів для 
обробки відео-фото інформації та принципів створення презентацій у поєднанні з 
рухомою графікою. Невід'ємною складовою курсу є практичне застосування 
цифрового відео та фотомонтажу у різних галузях дизайну: у сфері інтер'єру, 
реклами, графічного та екодизайну. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
БЕЗПЕКА СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ (Ірина Ремешевська) 

Автор курсу: Ірина Ремешевська, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
екології та природоохоронних 

Анотація курсу 

Вивчає новітні тенденції розвитку інфраструктури міст та їх вплив на 
довкілля, заходи та засоби направлені на збереження здоров’я і безпеку людини в 
сучасному місті, проблеми використання природних ресурсів та шляхи 
запобігання негативному впливу на природне навколишнє середовище; державні 
програми підвищення безпеки об’єктів інфраструктури міста; український та 
міжнародного досвід забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури 
міста. Дисципліна спрямована на вивчення міста як екологічної системи, аналіз 
чинників, тенденцій та наслідків впливу інфраструктури міста, аналіз адаптацій 
організмів до умов сучасного міста. 

Курс зорієнтований на  засвоєння студентами  основних шляхів вирішення 
професійних завдань пов’язаних із забезпеченням життя, здоров’я і безпеки 
людини, набуття практичних навичок з оцінювання ефективності, повноти і 
обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного 
середовища в середі сучасної інфраструктури міста. 

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 стануть у нагоді 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. 
 

ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ (Олександр Черно) 

Автор курсу: Олександр Черно, доктор технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютеризованих систем управління. 

Анотація курсу 

Використання комп’ютерної техніки в усіх галузях сучасної промисловості 
обумовлює необхідність набування студентами знань принципів побудови та 
особливостей функціонування основних пристроїв, що працюють у складі 
комп’ютерних систем, та опанування ними базових навичок експлуатації та 
ремонту таких пристроїв. Причому, ці знання та навички необхідні студентам не 
тільки комп’ютерних, але й технічних спеціальностей. Метою викладання курсу 
«Периферійні пристрої» є формування в студентів базових знань з конструкцій, 
принципу дії та інтерфейсів сполучення пристроїв вводу, виводу та збереження 
інформації; набуття практичних навичок з ремонту, підключення та експлуатації 



периферійних пристроїв. В курсі вивчаються такі периферійні пристрої 
комп’ютерів, як клавіатура, маніпулятор "миша", сенсорні панелі, монітори, 
проєктори, принтери, зовнішні накопичувачі, пристрої запису оптичних дисків, а 
також спеціальні пристрої, що взаємодіють з ЕОМ, такі як програматори 
мікроконтролерів, USBосцилографи та джерела безперебійного живлення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СУЧАСНІ DIGITAL-КОМУНІКАЦІЇ (Олександр Спанатій) 
Автор курсу: Олександр Спанатій, кандидат наук із соціальних комунікацій, 
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 
Із курсу студент дізнається, як створити та втілити стратегію онлайн-

комунікацій у різних секторах бізнесу, політики, соціальної сфери, навчиться 
реалізовувати інформаційні кампанії в онлайн-сфері, отримає практичний досвід 
ефективного використання соціальних медіа, менеджменту веб-сайтів і навчиться 
робити привабливий і корисний контент.  

Цей курс складається з трьох тематичних напрямів: розробка і наповнення 
ecommerce-проєктів, корпоративних web-сайтів; аудит і просування електронних 
ресурсів; ефективне використання соціальних мереж. 

У процесі вивчення курсу студент матиме можливість опанувати навички 
розробки стратегій, визначення цілей і налагодження комунікації у Facebook, 
Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter та ін. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ХОЛОДИЛЬНОЇ, КРІОГЕННОЇ ТА КОНДИЦІОНУЮЧОЇ 
ТЕХНІКИ (Олена Литош) 

Автор курсу: Олена Литош, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
кондиціювання і рефрижерації. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на одержання базових знань з холодильної, 
криогенної та кондиціонуючої техніки. Завдання дисципліни – формувати 
уявлення про сучасні та перспективні способи отримання низьких температур, 
основні теплофізичні процеси, схемні та конструктивні рішення установок, 
механізмів та апаратів холодильної, кріогенної та кондиціонуючої техніки. Також 
дисципліна містить у собі питання експлуатації холодильного та кондиці Моргун 
онуючого обладнання, що може бути корисним також для здобуття відповідних 
знань й компетентностей суднового механіка як на рівні управління, так і на рівні 
експлуатації. 

Дисципліна повинна ознайомити студентів з основними способами зниження 
температури, принциповими схемами, циклами та робочими процесами штучного 
охолодження, з конструкціями механізмів, апаратів холодильної техніки та систем 



кондиціювання повітря, методами автоматизації суднових холодильних установок 
та установок кондиціювання повітря, а також з сучасним станом та перспективами 
розвитку суднової холодильної, криогенної та кондиціонуючої техніки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

CИСТЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ 3D ПРОЄКТНИХ ДАНИХ В ГРАФІЧНИЙ 
КОНТЕНТ (SOLIDWORKS COMPOSER) (Віталій Поліщук) (викладається 

українською та англійською мовами)  

Автор курсу: Віталій Поліщук, кандидат технічних наук, кафедри двигунів 
внутрішнього згоряння та технічної експлуатації. 

Анотація курсу 

Дисципліна дозволяє оволодіти комплексом знань, методів та практичних 
навичок, які необхідні для роботи в системах, що перетворюють тривимірні 
проєктні дані у графічний контент, що описує процеси та процедури при 
технічному обслуговуванні. 

Курс розроблено на базі функціональних можливостей SOLIDWORKS 
Composer, що є 3D-інструментом для створення інтерактивного 3D-контента: 
інструкцій зі складання, монтажу або ремонту, керівництв з обслуговування, 
технічних ілюстрацій, інтерактивної анімації, підручників, маркетингових брошур 
та комплектів матеріалів для продажу, інтерактивних специфікацій і списків 
деталей, презентацій та інших матеріалів для узгодження. Такий  інтерактивний 
3D-контент дозволяє виводити вироби на ринок швидше і бути впевненими в 
точності та високій якості документації при цьому значно скорочуючи витрати на 
локалізацію. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА І (Наталія Коробєйнікова) 

Автор курсу: Наталія Коробєйнікова, старший викладач кафедри експлуатації 
судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Відповідно до Положення про звання осіб командного складу морських 
суден та порядок їх присвоєння (від 07.08.2013 № 567) дисципліна "Виробнича 
практика І" спрямована на набуття досвіду пов’язаного з ремонтом суднового 
механічного обладнання, необхідного для присвоєння звання механіка третього 
розряду. Проводиться на суднобудівних і судноремонтних заводах, плавучих 
майстернях, суднах, що знаходяться в ремонті, а також в інших організаціях, що 
проводять судноремонтні роботи, тільки на посадах, пов’язаних з виконання робіт 
по ремонту обладнання суднових енергетичних установок. 



В результаті проходження виробничої практики студент набуває ґрунтовні 
знання і уміння з шабрування, зварювання, паяння; вивчає методи і навички 
роботи з інструментом для виконання ремонтних робіт. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ІІ (Наталія Коробєйнікова) 

Автор курсу: Наталія Коробєйнікова, старший викладач кафедри експлуатації 
судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Відповідно до Положення про звання осіб командного складу морських 
суден та порядок їх присвоєння (від 07.08.2013 № 567) дисципліна "Виробнича 
практика ІІ" спрямована на набуття досвіду пов’язаного з ремонтом суднового 
механічного обладнання, необхідного для присвоєння звання механіка третього 
розряду. Проводиться на суднобудівних і судноремонтних заводах, плавучих 
майстернях, суднах, що знаходяться в ремонті, а також в інших організаціях, що 
проводять судноремонтні роботи, тільки на посадах, пов’язаних з виконання робіт 
по ремонту обладнання суднових енергетичних установок.  

В результаті проходження виробничої практики студент набуває навичок 
самостійної роботи на посадах робочого складу, вивчає особливості ремонту 
обладнання суднових енергетичних установок. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЮРИДИЧНИЙ САМОЗАХИСТ (Олександр Сікорський) 

Автор курсу: Олександр Сікорський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного 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. 
 

ЕТИКА ТА ІМІДЖМЕЙКІНГ (Володимир Лісовський) 

Автор курсу: Володимир Лісовський, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Тенденція подальшої міжнародної інтеграції України  в умовах формування 
нового світового порядку, створення позитивного іміджу держави у 
геополітичному просторі на основі збереження культурної самобутності та 
ідентичності, залишаються провідними у розвитку держави.              

Курс «Етика та іміджмейкінг» конкретизує загальні моральні норми, котрі 
визначають ставлення особистості до своїх професійних обов’язків, а 
опосередковано – до людей, з якими вона взаємодіє відповідно до свого фаху. 
Викладання дисципліни є важливою складовою формування особистості 
майбутнього фахівця, етичних принципів і моральних засад його світогляду й 
духовного світу.  

Метою курсу є формування та засвоєння студентами основних етичних 
концепцій, понять, принципів, методів гуманістичної та власне професійної етики 
фахівця, уявлень про сутність іміджу – образу, іміджмейкерство як професійний 
напрям, види етичних кодексів, набуття знань і вмінь самостійно застосовувати їх 
у безпосередній практичній діяльності, а також у вирішенні складних професійних 
завдань. 

Водночас, цей курс надасть можливість майбутньому фахівцю оволодіти 
сучасними іміджевими технологіями та інноваціями, на основі широкого 
використання міжнародного та українського досвіду. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ (Наталія Ніколаєнко) 

Автор курсу: Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Актуальність курсу «Інформаційні війни» зумовлена проблемою безпеки 
України та розробкою концепції захисту системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення завдань інформаційної боротьби. Курс передбачає дослідження 
факторів інформаційних впливів та протидії інформаційній зброї, який дозволяє 
зазначити що потрібно, щоб протидіяти російській інформаційній ескалації в 
Україні. Курс зорієнтований на вивчення факторів інформаційних впливів та 
протидія інформаційній зброї. Курс спрямований на оволодіння механізмами 
протидії російській інформаційній ескалації в Україні з метою створення гідної і 
адекватної відповіді на інформаційні виклики сучасності. Запропоновано підхід, 
який дозволяє відстоювати власні інтереси та інтереси держави в умовах 
глобальних інформаційних впливів. Курс передбачає вивчення основних теорій 
інформаційної війни. зокрема, теорію М. Лібікі. Що включає сім різновидів 
інформаційної війни (командно-управлінська, хакерська, економічна, 
психологічна, розвідувальна, електронна та кібервійна) та чотири складові 
психологічної війни (підрив громадського духу, деморалізація збройних сил, війна 
культур, дезорієнтація командування). Забезпечення інформаційної безпеки в 
сфері державного та муніципального управління ґрунтується на детальному 
аналізі структури та змісту управління, а також інформаційних процесів і 
використання при управлінні відповідних технологій. При цьому визначальними 
факторами при розробці засобів інформаційної зброї стають саме індивідуальні 
особливості людини та соціуму. Ключові слова: інформаційна війна, 
інформаційний вплив, інформаційно-психологічний вплив, інформаційна зброя, 
протидія. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ САПР В ЕНЕРГЕТИЦІ (Олег Савченко) 

Автор курсу: Олег Савченко, викладач кафедри автоматика. 

Анотація курсу 

«Основи САПР в енергетиці» - це дисципліна, яка присвячена вивченню 
автоматизованих систем проектування. Сучасний САПР - це комплекс програмних 
і технічних засобів, що експлуатуються для простої, недорогої і швидкої розробки 
електричних схем та проектів. Системи автоматизованого проектування мають 
функціонал для здійснення робіт на всіх стадіях життєвого циклу виробу, 
починаючи від створення проекту і закінчуючи підготовкою до виробництва. 
САПР дозволяє інженеру виконувати складання електричних схем, наносити 
маркування, оперувати з графічними і текстовими об'єктами і розробляти 



комплект технологічної документації, а також редагувати раніше створені проекти 
і готувати їх до приймання. Дисципліна дозволяє отримати знання в області 
автоматизованого проектування і навичок практичного використання сучасних 
програмних пакетів для конструкторської діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ОБРАНИМ ВИДІ 
СПОРТУ (Ольга Сокол) 

Автор курсу: Ольга Сокол, доцент НУК, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни є всебічний розвитк особистості, 
спрямоване на вдосконалення фізичних і духовних сил молодої людини. Фізичне 
виховання учнів здійснюється в єдності з розумовим, моральним, естетичним 
вихованням і трудовим навчанням. Дисципліна «Підвищення спортивної 
майстерності в обраним виді спорту» є формування у студентів здатностей 
використовувати теоретичні знання, навички і вміння у процесі педагогічної 
діяльності в галузі фізичної культури і спорту, забезпечення студентів 
необхідними теоретичними і практичними знаннями зі спортивного тренування та 
підвищення ними спортивної майстерності в обраній спеціалізації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.  
 

ІННОВАЦІЙНІ СВІТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 
АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: REGTECH, FINTECH, 

INSURTECH, FUTURETECH (Андрій Зінченко) 

Автор курсу : Андрій Зінченко, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів  

Анотація курсу 

В ході вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти отримують ґрунтовні 
практично-орієнтовані із прикладами реальних кейсів знання з найактуальніших 
технологій сучасного управління в державній та приватній сферах, розуміння 
сутності інструментарію, що створений поєднанням фінансових та інформаційних 
технологій, бачення прийдешньої цифровізації усіх сфер сучасного життя та 
суспільних відносин в т.ч. в сферах публічного адміністрування та актуальних 
шляхів застосування отриманих знань у життєвому циклі не тільки сучасного 
підприємства, а і перспективних підходів участі населення в формуванні, 
реалізації та контролі ключових векторів суспільного та політичного життя як на 
муніципальному так і на загальнодержавному рівні з урахуванням актуальних 
векторів національного поступу. Створюється комплексне розуміння 
безповоротної ролі та місяця *tech у повсякденному житті сучасної держави, 



громадянина, підприємця. Курс вперше поєднує актуальну теоретичну та 
прикладну інформацію про сучасні та перспективні світові *tech тренди в бізнесі 
та управлінні в реальних умовах та на реальних прикладах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.  

 
СПОРТИВНА ГЕНЕТИКА (Ігор Марцінковський) 

Автор курсу: Ігор Марцінковський, кандидат медичних наук, доцент кафедри 
теоретичних основ олімпійського та професійного спорту. 

Анотація курсу 

Предметом вивчення Спортивної генетики є визначення генетичних 
закономірностей успадкування морфофункціональних ознак, які можуть 
використовуватися в якості критеріїв спортивного відбору і спортивної орієнтації. 
Дисципліна дозволяє оволодіти теоретичними знаннями загальних основ генетики 
рухової обдарованості та здібності, розвитку морфологічних ознак та визначення 
генетичних маркерів індивідуального розвитку людини. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО (Оксана Філатова)  

Автор курсу: Оксана Філатова, доктор філологічних наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Мета курсу «Самоменеджмент та ефективне лідерство» сформувати у 
студентів вміння й навички ефективного застосовування системи планування та 
управління своїм часом, самомотивації, самоорганізації та ефективного лідерства. 

На основі знань про основні засади самоменеджменту та ефективного 
лідерства студенти навчаться 

1) аналізувати свої часові витрати та робити хронометраж різних видів 
діяльності;  
2) використовувати технології планування власного часу, принципи 

планування поточного дня;  
3) застосовувати способи підвищення особистої ефективності та розвитку 

лідерських якостей;  
4) вибудовувати власну систему ефективності з особистого тайм-

менеджменту. 
Курс спрямований на засвоєння основних методик самоменеджменту та 

лідерства для вибору індивідуальних ефективних способів здійснення професійної 
діяльності. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ЕНЕРГЕТИКА І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (Олексій Гогоренко) 

Автор курсу: Олексій Гогоренко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач 
кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації. 

Анотація курсу 

Знання із екологічних аспектів енергетики й енергетичних аспектів екології, 
принципи взаємозалежності й гармонії людини і природи відіграють чималу 
позитивну роль в процесі підготовки інженерів – випускників закладів вищої 
освіти будь-якого профілю (машинобудівного, енергетичного, теплотехнічного, 
екологічного, економічного та ін.). Звідси й прямий зв’язок екології з 
господарською діяльністю людини, особливо із такими масштабними 
виробництвами, як енергетика, паливно-ресурсовидобувні комплекси, транспорт, 
сільське господарство тощо. Проблема взаємодії енергетики і довкілля є досить 
різноманітна, перебуває в авангарді науково-технічної думки і потребує 
надзвичайної уваги. 

Курс містить інформацію про роль енергетики в житті людства, про 
перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу, про традиційні й 
альтернативні джерела енергії. Розглядається стан, напрямки та перспективи 
розвитку базових аспектів взаємодії об’єктів енергетики і технології виробництва 
енергії із урахуванням їхньої взаємодії з довкіллям, а також головні шляхи 
зменшення можливих негативних наслідків, зокрема таких, як енергозбереження. 
Вивчаються правові основи екологізації енергетичного обладнання, включаючи 
правові її гарантії. 

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. 



 

НАБЛИЖЕНІ МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ (Ігор 
Михелєв) 

Автор курсу: Ігор Михелєв, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Інженерна практика в наші дні досить часто зустрічається з математичними 
задачами, точний (аналітичний) розв’язок яких дістати досить складно або зовсім 
неможливо. У цих випадках звертаються до наближених обчислень за допомогою 
чисельних методів. Із появою обчислювальної техніки, а в останні роки – 
персональних комп’ютерів, обчислювальні можливості математики суттєво 
зросли: задачі, в яких механічні обчислення займали багато часу, зараз 
розв’язуються за лічені хвилини або години. Таким чином, знання основ 
обчислювальної математики та вміле використання ПК значною мірою 
визначають кваліфікацію сучасного фахівця, тому програмування та 
обчислювальна математика займають важливе місце у його загальноосвітній 
підготовці, а відповідні курси читаються в усіх університетах України. Даний 
вибірковий навчальний курс присвячений класичним чисельним методам 
математичного аналізу. Розглядаються методи чисельного інтегрування, методи 
розв’язання нелінійних рівнянь, метод розв’язання систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь, інтерполяція та апроксимація функцій, а також методи наближеного 
розв’язання звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. Алгоритми 
реалізації вказаних чисельних методів наведено у вигляді структурно-логічних 
блок-схем, отже, безвідносно до конкретної операційної системи та мови 
програмування. В рамках викладання даної дисципліни, кожне основне 
математичне твердження буде підкріплено розв’язанням відповідного прикладу. 
Крім того, всі алгоритми розв’язання різних задач на ПК за допомогою чисельних 
методів будуть проілюстровані конкретними чисельними результатами, 
отриманими після програмної реалізації цих алгоритмів. 

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. 
 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ/ THE BASIC CONCEPTS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH (Олена Погорєлова) 

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

Анотація курсу 

Використання наукового потенціалу вищої школи, виховання у майбутніх 
фахівців потреби наукового пошуку при вирішенні професійних завдань у 
практичній діяльності зумовлює необхідність викладання курсу «Основи наукових 
досліджень». Мета викладання дисципліни Ознайомити студентів з організацією і 
видами наукових досліджень; Ознайомити їх з методами та технологіями 
наукових досліджень в економіці; Навчити складати програму і план наукових 
досліджень; Дати уявлення про використання математичного планування 
експериментів, статистичних методів і сучасних засобів обробки даних, викласти 
основні вимоги до складання і оформлення звіту про завершену науково-дослідну 
роботу. Обґрунтування курсу В процесі вивчення курсу студенти набувають 
навичок пошуку і використання необхідної науково-технічної, методичної 
літератури і довідкових даних; Користуватись інформаційно-науковими 
джерелами. Студенти оволодівають основами наукових досліджень; Здатністю 
будувати та оформлювати власні наукові дослідження, викладати свої думки при 
написанні реферату, курсової роботи, статті, проявити навички публічних 
виступів з науково-економічних питань. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 5 (4 СЕМЕСТР) 

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В СУДНОБУДУВАННІ (Станіслав Драган) 

Автор курсу: Станіслав Драган, старший викладач кафедри зварювального 
виробництва. 

Анотація курсу 

Курс «Нормування праці в суднобудуванні» зорієнтований на набуття умінь: 
ділити виробничий процес на складові частини; фотографувати робочий час; 
користуватися нормативами часу, які діють у суднобудівному виробництві; 
визначати і аналізувати норми часу виконання технологічних операцій і 
технологічного процесу в цілому.  

Курс передбачає знання складових виробничого процесу; класифікацію 
витрат робочого часу; видів норм часу в суднобудуванні; методів встановлення 
норм часу; основних положеннь з нормування робіт в суднобудуванні. 

У курсі вивчаються: теоретичні основи та розрахункові методи технічного 
нормування основних видів робіт, які виконуються на суднобудівному 
підприємстві під час будівництва та ремонту судна; методи розрахунку норм часу 
технологічного процесу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ШВИДКІСНИХ СУДЕН (Олександр Бондаренко) 

Автор курсу: Олександр Бондаренко, кандидат технічних наук, професор кафедри  
теорії та проєктування суден. 

Анотація курсу 
Вибір проєктних характеристик швидкісних суден різних типів має свої 

особливості, які в традиційних курсах з теорії корабля та проєктування суден не 
розглядаються. У той же час зараз є досить велика потреба у фахівцях, які мають 
знання та вміння з розробки проєктів швидкісних суден. 

Основною метою курсу є ознайомлення студентів з основами та 
особливостями проєктування швидкісних суден різних типів. 

У курсі вивчаються: класифікація швидкісних суден, порівняння швидкісних 
суден різних типів за критеріями потужності, морехідності та економічності, 
основи проєктування швидкісних глісуючих однокорпусних суден, суден на 
підводних крилах швидкісних катамаранів, суден з малою площею ватерлінії, 
екранопланів, гібридних суден. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



ПРЕЗЕНТАЦІЯ І РОЗРОБКА ПОРТФОЛІО ТВОРЧИХ РОБІТ (Наталя 
Данильченко) 

Автор курсу: Наталя Данильченко, викладач кафедри дизайну. 

Анотація курсу 

Досліджуються закономірності творчого мислення та організація творчого 
процесу дизайнера в рамках подання проєкту.  

Мета дисципліни – оволодіти навичками організації презентацій існуючих та  
власних творів дизайну та мистецтва, вміти представляти та обґрунтовувати 
власну ідею, оформлювати проєктне завдання, супроводжувальну графічну і 
текстову документацію з урахуванням нормативних вимог щодо дизайн-
проєктування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА (Наталя Данильченко) 

Автор курсу: Наталя Данильченко, викладач кафедри дизайну. 

Анотація курсу 

Вивчаються загальні принципи та закономірності проєктування і 
моделювання елементів дизайну, методи художнього конструювання та їх 
використання у процесі проєктування, питання естетики та предметного 
середовища; взаємозв'язок дизайну з мистецтвом, наукою і технікою та культурою 
в цілому, а також місце художнього конструювання у загальній структурі процесу 
проєктування, зв'язок функції, конструкції та форми. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ОСНОВИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Сергій Чигiнцев) 

Автор курсу: Сергій Чигінцев, старшій викладач кафедри дизайну. 

Анотація курсу 

Курс спрямований на вивчення новітніх матеріалів та технологій в галузі 
дизайну, напрямів розвитку технологій в  проєктуванні  інтер'єрів та елементів 
предметного середовища, вирішування виникаючих перед дизайнером  проєктних 
задач  створення змістового, зручного, комфортного інтер’єру з максимально 
узгодженою технологією  виробництва. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДИЗАЙНІ (Сергій Чигiнцев) 

Автор курсу: Сергій Чигінцев, старшій викладач кафедри дизайну. 
Анотація курсу 
Курс спрямований на вивчення сучасних тенденцій в галузі дизайну 

середовища, інтер’єру, предметного дизайну. Вивчається зв’язок визначених 
тенденцій та  напрямів розвитку з різними технологіями проєктування та 
виробництва елементів середовища, вирішуються загальні комплексні проєктні 
завдання, що виконуються дизайнером при створенні змістового, зручного, 
комфортного інтер’єру з максимально узгодженою технологією виробництва. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 



ВИБІРКОВИЙ КУРС ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ  (5 
СЕМЕСТР) 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ (Лариса Вдовиченко) 

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

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Економічна теорія та економіка України» відіграє 
важливу роль в освіті, оскільки дає можливість оволодіти економічними 
знаннями, навчитися швидко орієнтуватися в економічних процесах, оперативно 
приймати раціональні самостійні рішення, поєднувати гуманістичні та економічні 
інтереси. Вивчення дисципліни сприяє формуванню сучасного економічного 
мислення та свідомості майбутніх фахівців, опановування ними економічною 
культурою, досягненню відповідного вимогам часу не тільки рівня теоретичних 
знань, але й практичних навичок та вміння господарювання. 

Курс орієнтований на вивчення системи економічних відносин, а також 
актуальних економічних проблем, вирішення яких сприятиме подальшому 
розвитку українського суспільства на основі сучасного економічного мислення та 
опановування економічною культурою. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС (Лариса Вдовиченко) 

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

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Економіка та бізнес» відіграє важливу роль в освіті, 
оскільки дає можливість вивчити сутності системи бізнесу та закономірності його 
розвитку, методи аналізу політико-правового, соціально-економічного середовища 
та інфраструктури економічної діяльності сфери бізнесу; набути знань про 
регулювання економічних відносин бізнесу, методологію розрахунків, процеси 
економічної інтеграції; отримати вміння використовувати одержані знання у 
практичній діяльності сфери бізнесу України. 

Курс орієнтований на розуміння суті та форм ведення бізнесу в сучасних 
умовах господарювання, принципів вибору певного виду підприємницької 
діяльності; оволодіння новітніми управлінськими підходами та застосування 
сучасних науково-технічних досягнень в процесі ведення бізнесу; опанування 
інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ (Світлана Марущак) 

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

Анотація курсу 

Кожна людина проживає своє життя у вирі економічних явищ і процесів – 
ми купуємо і продаємо, отримуємо доходи і сплачуємо податки, приймаємо і 
реалізуємо управлінські рішення, наймаємося на роботу, започатковуємо власний 
бізнес тощо. Економічна теорія вивчає людську поведінку з точки зору 
співвідношення між безмежними потребами суспільства і обмеженими засобами, 
спрямованими на їх задоволення. Вивчення економіки України – загального і 
особливого в національній економічній системі, інституціональних чинників та їх 
впливу на специфіку економічного розвитку, функціональної ролі держави в 
управлінні економікою та її інтеграції у світове господарство – нагода поєднати 
теорію з економічною дійсністю. 

Обґрунтування курсу 
Здобуті знання – це можливість приймати вірні, раціональні економічні 

рішення в повсякденному та професійному житті і робити це свідомо. Даний курс 
сприяє розвитку економічного мислення і формування економічної культури 
здобувачів, яка є синтезом економіко-фінансової грамотності і психологічних 
якостей особи, завдяки чому вона набуває навиків взаємодії в соціально-
економічному просторі. Курс орієнтований на вивчення закономірностей розвитку 
суспільного виробництва, основних закономірностей розвитку та функціонування 
економічних систем, сутності та факторів формування попиту та пропозиції, 
механізмів ринкової координації та конкуренції, основних напрямків, методів та 
інструментів державного регулювання економіки, основних форм міжнародних 
економічних зв’язків, тенденцій їх розвитку, інтеграції економіки України до 
світового економічного простору. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС  (Світлана Марущак) 

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

Анотація курсу 

Економіка – це господарська система, основна мета якої – створення 
товарів і послуг для задоволення потреб населення з найменшими витратами на 
виробництво та реалізацію продукції. В цьому сенсі економіка представляє собою 
сукупність різних видів діяльності. В будь-якій економіці є сили, які є ведучими в 
здійсненні основної економічної мети цієї системи. В ринковій економіці – це 
бізнес і підприємництво. В цьому курсі вивчаються основні закони 
функціонування та розвитку економічних систем, ринкові механізми, основи 



бізнесу як будь-якої діяльності в економічній сфері, ділових відносин у 
загальному, бізнес-планування, основи підприємництва як динамічного, 
активного елементу бізнесу, ініціативної, самостійної діяльності, яка 
здійснюється на свій ризик і під свою майнову відповідальність громадянами, 
об’єднаннями громадян з виробництва продукції, виконання робіт і надання 
послуг з метою одержання прибутку.  

Обґрунтування курсу 
Даний курс дозволяє набути компетенцій в сфері бізнесу, підготовці та 

реалізації підприємницьких ідей, стартапів, сприяє розвитку економічного 
мислення і формування економічної культури здобувачів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ (Андрій Зінченко) 

Автор курсу : Андрій Зінченко, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів  

Анотація курсу 

Однією з форм участі держави в забезпеченні добробуту населення, 
розподілі ресурсів і доходів, забезпечення темпів економічного розвитку є 
цільовий вплив на систему економічних відносин у формі регулювання. 
Економічна наука має різні погляди на доцільність обсягів цієї управлінської 
діяльності та зміст процесу як такого, але очевидним є те, що через швидкість 
планетарного науково-технічного прогресу, зростання темпів збільшення 
населення, глобалізаційні, політичні та інші, в т.ч. суто економічні та 
опосередковано економічні чинники, такий вплив у майбутньому у прямих та 
непрямих, правових, адміністративних, економічних і навіть морально-етичних 
формах зберігатиметься та вдосконалюватиметься. Разом з цим важливо розуміти, 
що у повоєнний період відновлення в Україні така дальність потребуватиме як 
новітніх наукових підходів, так і професіоналів нової формації, яких готує 
Національний університет кораблебудування, що дозволить таким не тільки 
досконало орієнтуватися в ринковій локальній та світовій ситуації, а і 
інтегруватися в перспективні суспільні відносини, в яких Україна посідатиме гідне 
місце взірця швидкий і ефективних трансформаційних процесів, роблячи 
особистий внесок у розвиток держави. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.  

 

 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
ЕНЕРГЕТИКИ (Ігор Ратушняк) 

Автор курсу: Ігор Ратушняк,  кандидат технічних наук, доцент кафедри 
експлуатації суднових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

За умов ринкового ведення господарства знання основ організації 
виробництва є актуальним для сучасного інженера-енергетика, оскільки йому 
необхідно забезпечити високу ефективність і продуктивність всіх операцій, що 
здійснюються персоналом. Все більше значення для інтенсифікації й підвищення 
ефективності виробництва становить розвиток виробничої інфраструктури і 
насамперед транспорту. За таких умов зростають вимоги до рівня підготовки 
інженерів для такої специфічної галузі, як теплоенергетика і суднова енергетика. 
Від фахівців даного профілю потрібні вміння новаторськи мислити, ефективно 
організовувати і управляти виробництвом. Важлива роль у підготовці таких 
фахівців приділяється дисципліні «Організація виробництва і управління 
підприємствами енергетики», яка включає вивчення теоретичних основ 
організації, планування і управління виробництвом та узагальнення наявних 
практичних навичок. Інженери, що працюють на підприємствах, повинні мати 
широкий технічний, організаційний і економічний кругозір, вміти знаходити 
правильні організаційні, технічні й економічні обґрунтування управлінських 
рішень, використовувати організаційні та інші методи для безперервного 
вдосконалення виробництва і підвищення його ефективності за нових умов 
господарювання. Завданням дисципліни є знайомство майбутніх інженерів-
енергетиків зі способами й методами організації сучасного виробництва і 
управління ним, отримання навичок найбільш раціонального і оптимального 
вирішення організаційних завдань і виробничих ситуацій. Дисципліна ґрунтується 
на таких курсах, як «Менеджмент», «Економіка», «Організація і нормування 
праці», і, у свою чергу, є базою для більш поглибленого розуміння аналізу 
виробничо-фінансової діяльності підприємств, стратегічного менеджменту, 
логістики та інших навчальних дисциплін. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОНОМІКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ (Любов 
Ратушняк) 

Автор курсу: Любов Ратушняк, викладач кафедри менеджменту. 
Анотація курсу 

Дисципліна «Економіка енергетичного машинобудування» узагальнює існуючі 
практичні підходи щодо вивчення економічних основ функціонування 
підприємств енергетичного машинобудування; дослідження методів техніко-
економічного обґрунтування планових та проектних рішень та дозволяє отри-мати 
базові знання для розуміння шляхів підвищення ефективності енергетики. 



Дисципліна корисна для подальшого вивчення дисциплін, що пов’язані з 
проектуванням паливо-енергетичного господарства країни на базі раціонального 
використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Курс містить 
визначення основних понять і проблем економіки енергетичного 
машинобудування; вивчення економічних основ функціонування підприємств 
енергетики та сучасних підходів до техніко-економічного обґрунтування 
проектних рішень у цій галузі. Дисципліна передбачає ознайомлення студентів із 
методами економічної оцінки втрат різних видів енергії та можливими шляхами їх 
зниження, а також методики визначення прибутку та рентабельності енергетичних 
підприємств. Дисципліна носить ознайомчий характер із залученням 
спеціалізованого програмного середовища для отримання необхідних навичок із 
розрахунку собівартості, прибутку та ціноутворення у енергетичному 
машинобудуванні. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІК У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ 
(Олександра Циганова) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна націлена на формування вмінь і навиків студентів щодо вибору 
методів і процедур обліку базових операцій банківської установи та складання 
фінансової звітності з метою надання користувачам неупередженої інформації про 
показники та результати фінансово-господарської діяльності банку. Курс сприяє 
формуванню знань і вмінь визначати особливості фінансового обліку в 
банківських установах та здатності користуватися нормативно-правовими 
документами НБУ, що регламентують банківську діяльність; набуттю вмінь 
документального забезпечення та відображення банківських операцій, активів та 
пасивів банку у системі рахунків бухгалтерського обліку; оволодінню методикою 
обліку грошових коштів, депозитів, інструментів безготівкових розрахунків, 
кредитів, фінансових інвестицій, валютних операцій, основних засобів та 
нематеріальних активів, лізингових операцій, запасів матеріальних цінностей, 
власного капіталу, доходів, витрат та фінансового результату банку. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 

 

 



 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ (Олександра Циганова) 

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

Анотація курсу 

Формування у здобувачів базових знань та вміння правильно застосовувати 
теоретичні знання з господарського контролю на практиці, професійно 
використовувати в роботі нові методи та прийоми контролю для попередження і 
недопущення порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств та 
подальшого їх усунення, а також надання майбутнім фахівцям ґрунтовних навиків 
володіння організаційними і методичними нормами закріплення відповідальності 
й виявлення осіб та організацій, які повинні відшкодувати збитки, складання 
відповідних актів, висновків й рекомендацій за результатами контролю 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ|ECONOMICS OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT (Олена Погорєлова) 

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

Анотація курсу 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення 
на засадах концепції сталого розвитку економіки. Вивчення сутності теоретичних 
моделей та технологій управління сталим розвитком економіки. Визначення 
основних аспектів економічної діяльності, що мають вплив на сталий розвиток.  

В процесі вивчення дисципліни в студентів формується система знань з 
економіки сталого розвитку; - студенти набувають навичок та уміння самостійно 
визначати основні аспекти у діяльності, що мають вплив на сталий розвиток; - 
оцінювати фактори, що впливають на сталий розвиток, проводити розрахунки 
індексних показників сталого розвитку, орієнтуватись в сучасних методиках 
визначення техногенної, екологічної, економічної, та соціальної безпеки людини. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ФІНАНСОВІ ТА ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ (Катерина Дубова) 

Автор курсу: Катерина Дубова, старший викладач кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Перехід України до нових економічних відносин виявив ряд соціально-
економічних проблем, вирішення яких залежить від реформування та 
раціонального використання системи фінансових відносин. 

Метою вивчення курсу «Фінансові та податкові відносини в Україні» є 
формування у студентів знань щодо становлення та сучасного стану забезпечення 
фінансової та податкової системи України. 

Курс направлений на формування системи теоретичних знань і практичних 
навичок щодо фінансових відносин та відносин, пов'язаних з примусовим 
відчуженням і перерозподілом частини вартості валового внутрішнього продукту з 
метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів; вивчення 
сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці. 

Предметом вивчення курсу «Фінансові та податкові відносини в Україні» є 
фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи між 
державою та суб'єктами господарювання. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 5 (5 СЕМЕСТР) 

СУДНОБУДІВНІ САПР (Олександр Бондаренко) 

Автор курсу: Олександр Бондаренко, кандидат технічних наук, професор кафедри  
теорії та проєктування суден. 

Анотація курсу 

Формування наступної компетентності (згідно стандарту бакалавра зі 
спеціальності «135 Суднобудування») – «Здатність до практичного використання 
універсальних і спеціалізованих систем управління життєвим циклом (Product 
Lifecycle Management – PLM), автоматизованого проєктування (Computer-Aided 
Design – CAD), виробництва (Computer-Aided Manufacturing – CAM) і інженерних 
досліджень (Computer-Aided Engineering – CAE) в галузі суднобудування»  

Набуття наступних програмних результатів навчання – «Уміти виконувати 
розрахунки, що належать до сфери професійної діяльності, із застосуванням 
інформаційних і комунікаційних технологій, сучасного програмного забезпечення 
та систем автоматизованого проєктування». 

У курсі вивчаються: архітектура систем автоматизованого проєктування  та їх 
класифікація, види забезпечення САПР, автоматизація конструкторського та 
технологічного проєктування, сучасні системи автоматизованого проєктування 
суден «NUPAS CADMATIC», «Aveva Marine». 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ШВИДКІСНИХ СУДЕН (Олександр 
Бондаренко) 

Автор курсу: Олександр Бондаренко, кандидат технічних наук, професор кафедри  
теорії та проєктування суден. 

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. 

Набуття наступних програмних результатів навчання – «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: Класифікація швидкісних суден. Порівняння швидкісних 
суден різних типів за критеріями потужності, морехідності та економічності. 
Основи проєктування швидкісних глісуючих однокорпусних суден. Судна на 
підводних покривах: типи та конфігурація, конструкція крил, пропульсивний 
комплекс. Основи проєктування швидкісних катамаранів. Судна на повітряній 
подушці. Судна з малою площею ватерлінії. Екраноплани. Гібридні судна. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ (Юлія Казимиренко) 

Автор курсу: Юлія Казимиренко, доктор технічних наук, професор кафедри 
Матеріалознавства мі технології металів. 

Анотація курсу 

Вивчає особливості стуктури, класифікацію, характеристику основних видів 
полімерних композитів: дісперсно- і газонаповнених, армованих волокнами, 
сумішах полімерів, пластифікованих пластмас; забезпечує теоретичну і 
технологічну підготовку студентів щодо основних технологічних методів 
отримання композиційних матеріалів і методи формування виробів на їх основі. 

Курс в цілому зорієнтований на  набуття навичок визначення структури і 
властивостей полімерних композиційних матеріалів, вибору технології їх 
виготовлення та застосування в судно- і машинобудуванні. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ (Ганна Трохименко) 

Автор курсу: Ганна Трохименко, доктор технічних наук, професор кафедри 
екології та природоохоронних технології 

Анотація курсу 

Дисципліна вивчає основні характеристики наноматеріалів, технології їх 
отримання, структуру та властивості фулеренів, нанотрубок, нанокристалічних 
плівок та покриттів, розглядає області застосування наноматеріалів та 
нанопродукції без шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини, 
виробництво нанопродуктів, які забезпечують вирішення екологічних проблем, 
розвиток нанотехнологічних інновацій у галузі поновлюваних джерел енергії,  
медицини, косметології, мікробіології та ін.   

Результатом вивчення дисципліні є знання базових понять нанотехнологій; 
основних міжнародних і вітчизняних нормативних документів стосовно безпеки 
використання нанотехнологій та наноматеріалів; джерел потрапляння 
наночастинок в об'єкти навколишнього середовища; якісного складу та 
властивостей різних груп наноматеріалів; сутності і можливості методів, що 
застосовуються для створення нанооб’єктів; класифікації нанооб’єктів 
небіологічного походження і наноматеріалів на їх основі; основних напрямів 
використання нанотехнологій в екології. Також вміння приймати кваліфіковані 



рішення щодо впровадження екологічних нанотехнологій у різних галузях 
промисловости; застосовувати основні методи лабораторних досліджень щодо 
знежкодження токсикантів за допомогою наноматеріалів (наночастинок та інш.); 
виявляти та ідентифікувати нанотоксиканти різної природи; демонструвати знання 
в питаннях потенційних і реальних ризиків застосування нанотехнологій для 
навколишнього середовища. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

НЕОРГАНІЧНІ СПІНЕНІ МАТЕРІАЛИ. СКЛАД, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ В ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ (Наталя Соломонюк) 

Автор курсу: Наталя  Соломонюк, кандидат технічних наук, доцент кафедри  
будівельної механіки та конструкції корпусу корабля. 

Анотація курсу 

Метою курсу є надання знань фахівцям різновидів неорганічних спінених 
матеріалів, технологічних процесів їх отримання, складу, фізико-механічних 
властивостей. Після вивчення курсу фахівець набуває знання щодо структури 
спінених матеріалів, факторів, що визначають їх фізико-механічні характеристики, 
комплекс їх експлуатаційних властивостей, фізико-механічні процеси що 
протікають при утворенні композицій та області застосування матеріалів в 
залежності від вищевказаних факторів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ГІДРОМЕХАНІКА, ГАЗОВА ДИНАМІКА ТА ГІДРОПНЕВМОПРИВІД 

(Олександр Чередніченко) 

Автор курсу: Олександр Чередниченко, доктор наук, професор кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Гідромеханіка, газова динаміка та гідропневмопривід" є 
прикладною навчальною дисципліною яка вивчає фізичну суть законів механіки 
рідини та газів, методи гідравлічного розрахунку елементів гідро- та 
пневмосистем, основні принципи побудови і дії гідро- та пневмомашин, 
механізмів і приводів, застосування їх к розв’язуванню прикладних інженерних 
задач. Курс зорієнтований на надання студенту знань про фізичну суть явищ, які 
відбуваються у рідинах і газах, набуття навичок виконувати гідравлічні 
розрахунки елементів гідро і пневмосистем; читати гідравлічні і пневматичні 
схеми; складати із стандартних елементів схеми приводів різного призначення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ЗАСТОСУВАННЯ ВОДИ, ПАЛИВА ТА МАСТИЛ У СУДНОВІЙ 
ЕНЕРГЕТИЦІ (Юрій Кісетов) 

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

Анотація курсу 

Вказаний вибірковий курс спрямований на формування у студентів розуміння 
застосування палив і мастил в процесі експлуатації суднових машин і механізмів, 
раціонального вибору паливно–мастильних матеріалів, режимів їх використання 
та економії. 

Основний зміст курсу зорієнтований на такі значні для експлуатації судна 
питання, як характеристики паливно–мастильних матеріалів, які 
використовуються в суднових енергетичних установках, застосування найбільш 
ефективних методів водообробки парових котлів, систем охолодження двигунів 
внутрішнього згоряння, процедур технічного обслуговування відповідних 
суднових технічних засобів на ходу та стоянці судна сприяють 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. – таблицями А–ІІІ/1 і А–ІІІ/2. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ РЕЧОВИН (Юрій Кісетов) 

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

Анотація курсу 

Вказаний вибірковий курс спрямований на формування у студентів розуміння 
застосування палив і мастил в процесі експлуатації суднових машин і механізмів, 
раціонального вибору паливно–мастильних матеріалів, режимів їх використання 
та економії. 

Основний зміст курсу зорієнтований на такі значні для експлуатації судна 
питання, як характеристики паливно–мастильних матеріалів, які 
використовуються в суднових енергетичних установках, застосування найбільш 
ефективних методів водообробки парових котлів, систем охолодження двигунів 
внутрішнього згоряння, процедур технічного обслуговування відповідних 
суднових технічних засобів на ходу та стоянці судна сприяють 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. – таблицями А–ІІІ/1 і А–ІІІ/2. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ГІДРАВЛІКА ТА ГІДРОПНЕВМОПРИВОДИ (Олександр Чередніченко) 

Автор курсу: Олександр Чередниченко, доктор наук, професор кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Присвячено вивченню фізичної суті законів механіки рідини, методам 
гідравлічного розрахунку елементів гідро- та пневмосистем автоматизованого 
технологічного обладнання, основним принципам побудови й дії гідро- та 
пневмомашин, механізмів і приводів, застосуванню їх к розв’язуванню 
інженерних задач. 

Курс має прикладний характер та зорієнтований на набуття навичок 
виконувати гідравлічні розрахунки елементів гідро- й пневмосистем, читання 
гідравлічних і пневматичних схем; складання із стандартних елементів схем 
приводів різного призначення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ГІДРОГАЗОДИНАМІКА (Олександр Чередніченко) 

Автор курсу: Олександр Чередниченко, доктор наук, професор кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Присвячено вивченню основних закономірностей спокою та руху рідин і 
газів, а також їх силової взаємодії між собою та з поверхнями різних тіл. Отримані 
знання при вивченні цієї дисципліни сприятимуть кращому засвоєнню 
спеціальних дисциплін. 

Курс зорієнтований на надання студенту знань про закони взаємодії твердих 
тіл, рідин і газів, навичок використовувати, досліджувати та розраховувати 
гідродинамічні характеристики явищ, які мають місце в енергетичних установках, 
системах та устаткуванні. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ СУДНОВОДІННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНОМ (Ігор Філіппов) 

Автор курсу: Ігор Філіппов, старший викладач кафедри експлуатації судових 
енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Присвячено вивченню Уставу служби на суднах, Кодексу торгівельного 
мореплавства, Конвенцій ІМО(СОЛАС, МАРПОЛ, МКУБ, ПДМНВ, то що), устрій 
суден, суднові системи, пристрої. Придбання навичок офіцерської поведінки при 
надзвичайних ситуаціях на судні (виконання суспільних обов`язків та поняття 
земного магнетизму для роботи з судновим компасом та морською картою), 



вивчення знаків огородження морських небезпек (кардинальна, латеральна 
системи), вивчення МППЗС-72 то що. 

Курс має практичний характер та зорієнтований на набуття практичних 
навичок здійснювати покладені обов`язки, згідно міжнародних конвенцій, при 
надходженні на судні в складі екіпажу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ НАВІГАЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ СУДЕН (Ігор Філіппов) 

Автор курсу: Ігор Філіппов, старший викладач кафедри експлуатації судових 
енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Присвячено вивченню форми та розміру Землі, система поділення небокраю, 
напрямки в морі, морські карти та посібники, повідомлення мореплавцям, 
застосування навичок при вивченню морського магнетизму та застосування 
суднового компасу в аварійній ситуації, поняття девіації компасу, технічні засоби 
суднової навігації, визначення місця судна на судновій карті в люби період часу, 
поняття дальне плавання, то що. 

Курс має практичний характер та зорієнтований на набуття практичних 
навичок здійснювати покладені обов`язки, згідно міжнародних конвенцій, при 
надходженні на судні в складі екіпажу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИЖИВАННЯ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ І МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА НА СУДНІ (Ігор Філіппов) 

Автор курсу: Ігор Філіппов, старший викладач кафедри експлуатації судових 
енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Присвячено вивченню індивідуальних, колективних та допоміжних 
рятувальних засобів, отриманню навичок по обслуговуванню та експлуатації 
штатних суднових акумуляторів - як джерело електричної енергії у надзвичайних 
ситуаціях, боротьба з розливами нафтопродуктів (МАРПОЛ-72/78), боротьба з 
пожежею на судні, боротьба з надходженням забортної води в корпус судна. 
Вивчення та практичне застосування дій згідно суднового розпису за тривогах, 
вивчення та отримання навичок при спасінні людини яка впала за борт судна, 
надання першої медичної допомоги після спасіння та практика при першій 
медичній допомозі на судні. 

Курс має практичний характер та зорієнтований на набуття практичних 
навичок здійснювати покладені обов`язки, згідно міжнародних конвенцій, при 
надходженні на судні в складі екіпажу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК (Тетяна Фаріонова) 

Автор курсу: Тетяна Фаріонова, кандидат технічних наук, професор кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Обґрунтування. Дисципліна «Методи експертних оцінок» спрямована на 
отримання студентами знань в галузі експертного оцінювання при вирішені задач 
прогнозування та прийняття рішень. Курс зорієнтований на опанування 
студентами методологічних та математичних основ обробки експертних оцінок, 
вміння здійснювати формування альтернативних та вибір оптимальних рішень в 
задачах прийняття рішень. Набуті в процесі вивчення компетентності, майбутній 
фахівець зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання 
вищої освіти у своїй професійній діяльності. 

Анотація. Дисципліна «Методи експертних оцінок» складається з трьох 
змістових модулів.  

У першому змістовому модулі «Зміст і об’єктивні передумови використання 
експертних оцінок» студенти отримують знання, щодо особливостей застосування 
експертного оцінювання для прийняття рішень в задачах прогнозування, змісту 
методів експертних оцінок та класифікації видів експертних оцінок; опановують 
основні методи генерування ідей. 

У другому змістовому модулі «Методика проведення досліджень на основі 
колективних експертних оцінок «Дельфі»» розглядаються особливості організації 
проведення експертного опитування, відбору експертів і формування експертної 
групи; студенти  отримують навички розробки та оформлення опитувальних 
анкет, обробки даних опитування та аналізу їх результатів.  

Третій змістовий модуль «Методи аналізу експертних оцінок» присвячений 
розгляду аналізу рангових експертних оцінок, узгодженості експертних оцінок, що 
представлені результатами попарних порівнянь. Студенти отримують навички 
проведення аналізу експертних оцінок, що представлені категорійними та 
числовими даними 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

РІВНЯННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ (Михайло Ушкац) 

Автор курсу: Михайло Ушкац, доктор фізико-математичних наук, професор 
кафедри інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Рівняння математичної фізики» складається з двох модулів 
відповідно до змісту навчального матеріалу. Перший змістовий модуль 
присвячений основним положенням теорії диференціальних рівнянь в частинних 
похідних, класифікації цих рівнянь та відповідних крайових задач, методам їх 
розв’язку, теорії узагальнених гіпергеометричних, сферичних та циліндричних 
функцій. У другому змістовому модулі розглядаються основні класичні рівняння 
математичної фізики та методи їх розв’язання (в n-вимірному просторі): рівняння 



Лапласа та Пуасона, функції Ґріна задачі Діріхле, рівняння дифузії та 
теплопровідності, хвильове рівняння (рівняння Д’Аламбера), формули 
Д’Аламбера та Пуасона, основні нелінійні диференціальні рівняння, що описують 
різні процеси живої та неживої природи. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДОДАТКИ GOOGLE ДЛЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ (Олена Маршак) 

Автор курсу: Олена Маршак, старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна " Додатки Google для сумісної роботи" сприятиме розширенню 
теоретичних знань та надбанню практичних навичок сумісної роботи із додатками 
Google різного призначення. Практична спрямованість зумовлена актуальною 
потребою в підготовці фахівця, здатного оперувати сучасними хмарними 
додатками спільної роботи. 

Дисципліна "  Додатки Google для сумісної роботи " складається з одного 
змістовного модулю відповідно до змісту навчального матеріалу. 

Модуль присвячений вивченню характеристик, принципів та особливостей 
роботи сервісів Google. Після вивчення дисципліни здобувачі набувають навичок 
використання хмарних сервісів та додатків Google у освітній та професійній 
діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ (Олег Кімстач) 

Автор курсу: Олег Кімстач, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 
електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 
Дисципліна «Основи релейного захисту» вивчає один з головних елементів 

електроенергетичних систем – пристрої захисту. Побудова повноцінної освітньої 
програми у галузі електроенергетики неможлива без вивчення основ 
схемотехніки, принципу дії та проєктування релейного захисту. 

Необхідною умовою підготовки бакалаврів для роботи у галузі 
електроенергетики є якісне засвоєння основ теорії релейного захисту та 
протиаварійної автоматики систем електропостачання. Знання і вміння щодо 
проєктних рішень та аналізу систем релейного захисту у системах 
електропостачання здобуваються упродовж навчального процесу на основі 
вивчення дисципліни «Основи релейного захисту». 

Вивчення дисципліни дозволяє забезпечити необхідну інженерну підготовку 
здобувачів вищої освіти зі знань про будову, принцип дії та основні 
характеристики сучасних видів релейного захисту, що використовуються у 
системах електропостачання для захисту розподільчого електротехнічного 



обладнання та джерел електроенергії, а також навичок щодо обґрунтованого 
обрання відповідних типів і параметрів релейного захисту, розроблення нових 
схем релейного захисту на підставі їх загальної теорії будови. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МОВА ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON (Ірина Худякова) 

Автор курсу: Ірина Худякова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
програмованої електроніки, електротехніки і телекомунікацій. 

Анотація курсу 
Python – мова програмування, яка активно розвивається і застосовується в 

різних сферах. Деякі з них: 
Веб-розробка. Фреймворки, засновані на Python, такі як Django і Flask, 

останнім часом набули широкої популярності серед веб-розробників. 
Обробка даних (включаючи машинне навчання, аналіз і візуалізацію даних). 

Matplotlib – одна з найбільш поширених бібліотек для візуалізації даних, на ній 
засновані деякі інші бібліотеки. 

Python підходить для написання скриптів відмінно, головним чином завдяки 
відносно простому синтаксису і тому, що на ньому можна легко і швидко писати і 
тестувати невеликі проєкти. 

На Python можна розробляти десктопні додатки. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота. Курс 

призначений для студентів всіх спеціальностей. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ОСНОВИ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ (Ірина Вінниченко) 

 

Автор курсу: Ірина Вінниченко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютеризованих систем управління.  

 

Анотація курсу  
Вибірковий курс «Основи Web-технологій» спрямований на надбання 

студентами навичок, пов’язаних з процесом створення Web-додатків з 
використанням технологій сторони клієнта. В рамках курсу студенти 
ознайомляться з інструментальними програмними та технологічними рішеннями, 
які використовуються при розробці статичних та динамічних Web-додатків, 
вивчать основні положення та отримають практичні навички роботи з HTML, CSS, 
JavaScript, jQuery.  

Обґрунтування 
Дисципліна «Основи Web-технологій» знайомить студентів із найбільш 

популярними технологіями проєктування Internet-сайтів, що може бути основою 
для подальшого поглибленого вивчення Web-технологій або застосування 
отриманих практичних навичок для представлення результатів їх професійної 
діяльності у Web-просторі.  
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ (Ганна Гайдай) 

Автор курсу: Ганна Гайдай, кандидат технічних наук, доцент морського 
приладобудування. 

Анотація курсу 

Вивчає методи та методики проведення теоретичних та експериментальних 
досліджень з використанням відповідних програмних пакетів; особливості 
планування наукового експерименту; принципи оформлення результатів 
дослідження у вигляді наукових робіт; основи патентознавства та патентного 
пошуку; методи обробки результатів досліджень.  

Курс зорієнтований на одержання практичних навичок узагальнення 
наукового матеріалу з використанням методів науково дослідження; навичок 
обробки даних, отриманих експериментальним шляхом, а також обробки 
теоретичних даних для одержання нового наукового результату. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
(Ганна Гайдай) 

Автор курсу: Ганна Гайдай, кандидат технічних наук, доцент морського 
приладобудування. 

Анотація курсу 

Вивчає патентне право; об’єкти, що вважаються інтелектуальною власністю; 
різновиди винаходів; патентну експертизу; організацію винахідництва і 
впровадження нової техніки; патентну інформацію та патентні матеріали в галузі 
нової техніки; роль винаходів у розвитку сучасного суспільства; системи 
патентування України. 

Курс зорієнтований на одержання практичних навичок проведення 
патентного дослідження; використання інтуїтивних методів рішення 
винахідницьких та інженерних задач, а також методик виявлення винаходів і 
складання заявки на винахід. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 
 



ІСТОРІЯ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (Михайло Федоренко) 

Автор курсу: Михайло Федоренко, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою навчального курсу за вибором студентів «Історія військової справи в 
Україні» є засвоєння студентами історії розвитку військової справи і військового 
мистецтва українського народу. Знання про зародження та становлення 
українських збройних сил. Еволюцію розвитку зброї і військової думки. 
Хронологію та зміст воєнних подій на  території України від часів давніх слов’ян, 
по сьогоденне. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ (Олександр Матійко) 

Автор курсу: Олександр Матійко, старшій викладач кафедри дизайну 

Анотація курсу 

Курс вивчає загальні поняття художнього проєктування, види, властивості, 
характеристику декоративних матеріалів, що використовуються при проєктуванні 
інтер’єру, особливості проєктування і декоративного оздоблення інтер’єрів 
громадських та приватних приміщень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БІЗНЕС-РИТОРИКА (Олена Щербак) 

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

Анотація курсу 

Навчальний курс «Бізнес-риторика» скеровано на опанування інструментами 
ораторського мистецтва, що прислужаться майбутнім працівникам різних бізнес-
структур і корпорацій для ефективного провадження своєї діяльності. В ході 
вивчення цієї дисципліни студент зможе набути низки компетенцій: 

 розвиток хисту до ненав’язливого переконування під час спілкування; 
 ведення конструктивних діалогів і переговорів із колегами, керівниками 

та підлеглими, а також клієнтами та конкурентами; 
 підготовка текстів із високою комунікативною ефективністю для різних 

публічних виступів; 
 керування аудиторією, позбавлення страху виступати перед публікою 

та формування власної ораторської харизматичності; 
 презентація своїх бізнес-ідей із максимальним ефектом. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 
АНГЛІЙСЬКА МОВА: МІЖНАРОДНИЙ ІСПИТ PEARSON ТEST OF 

ENGLISH (PTE) (РІВНІ В2-С1) (Ніна Філіппова) 

Автор курсу: Ніна Філіппова, кандидат філологічних наук, професор кафедри 
прикладної лінгвістики. 

Анотація курсу 

Даний вибірковий курс дозволяє підготуватися до міжнародного тесту 
Pearson Тest of English (Levels В2-C1). Цей тест визначає рівень знань англійської 
мови (від початкового до професійного), перевіряє комунікативну компетенцію, 
володіння словниковим запасом та граматичними структурами; оцінює всі чотири 
мовленнєві навички (аудіювання, читання, говоріння та письмо); перевіряє знання 
з граматики, які включені в завдання з аудіювання, читання, говоріння та письма. 
Сертифікат відповідності знання англійської мови рівня C1 визнається всіма 
навчальними закладами Великобританії при зарахуванні на навчання, а B1-B2 
задовольняють потреби для працевлаштування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: КУЛЬТУРНІ ТА МЕНТАЛЬНІ 
СКЛАДОВІ (Оксана Патлайчук) 

Автор курсу: Оксана Патлайчук, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та культурології. 

 

Анотація курсу 

Аналіз історичного розвитку і сучасного стану суспільної свідомості народів 
країн європейського співтовариства. Фактори, які сприяли формуванню існуючої 
системи європейських культурних цінностей. Відношення до праці, родини, 
суспільних інститутів, держави. Повага до людської особистості, свобода, 
демократія, верховенство закону, поважання прав людини, включаючи права осіб, 
що належать до меншин, як норми європейської ідентичності. 

Дана дисципліна сприяє усвідомленню того, що інтеграція України в 
європейське середовище є процесом не стільки економічним, скільки культурним, 
пов'язаним з подоланням різниці в мисленні і відношенні до базових культурних 
цінностей. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ: СВІТ І УКРАЇНА (Олег Бобіна) 

Автор курсу: Олег Бобіна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін. 



Анотація курсу 

Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів науко 
центричних поглядів на світ, визначення внеску українських діячів науки та 
техніки в світовий науково-технічний прогрес і науково-технічну революцію.  

Основним завданням є можливість розглянути основні етапи історії 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, основні 
напрями науково-технічної діяльності НУК, та результати діяльності вчених НУК. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ (Ольга Сонечко) 

Автор курсу: Ольга Сонечко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Етносоціологія на сьогодні вважається одним з найцікавіших дослідницьких 
напрямків. Як навчальний предмет, вона покликана пояснити питання, що 
стосуються національної самоідентичності, визначення громадян. У сучасному 
світі проблеми самовизначення набувають неабиякого розголосу, враховуючи 
сепаратистські настрої в одних країнах, та проблеми, пов’язані з мовною чи 
політичною автономією, в інших. Достатньо згадати проблеми Каталонії в Іспанії, 
шотландське та північноірландське питання у Сполученому королівстві та, звісно 
ж, проблеми Криму та Донбасу в Україні.  

Вивчення етносоціології сприяє розумінню таких проблем, як культурна та 
історична ідентичність, право нації на самовизначення, історично обумовлена 
автономія тощо. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПЕРИНАТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (Юлія Коренєва) 

Автор курсу: Юлія Коренєва, кандидат психологічних наук, викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Вивчає виникнення, динаміку й особливості психологічного і психічного 
розвитку системи «мати-дитина», психіки дитини в період від запліднення до 
народження і в перший рік життя, концепції психології і психосоматики 
репродуктивної сфери та її складових; досліджує обставини й закономірності 
розвитку психіки людини на ранніх етапах: антенатальної, інтранатальної і 
неонатальної фази та їхній вплив на все наступне життя особистості; поєднує в 
собі два напрямки: пренатальний (від зачаття до народження) і постнатальний (від 
народження до року). 

Курс зорієнтований на ознайомлення з медичними, психологічними, 
педагогічними та соціальними аспектами перинатального періоду розвитку 



дитини, періоду від зачаття до раннього постнатального періоду, вивчення 
психологічних закономірностей формування особистості немовляти залежно від 
перебігу вагітності, формування діади мати-дитина і тріади батько-мати-дитина, 
що допомагають усвідомити важливість раннього контакту і взаємодії матері з 
новонародженим, набуття навичок надання психологічної підтримки при взаємодії 
з вагітною, породіллею. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СЕКСОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (Анастасія Ляшко) 

Автор курсу: Анастасія Ляшко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Анотація та обґрунтування курсу: програмою передбачено здобуття 
студентами базових знань про психогiгiєну статевого здоров’я, нормальну 
сексуальність, особливості статевого дозрівання та психосексуального розвитку, а 
також знань про вікову динаміку статевої функції, про несприятливі для 
сексуальних можливостей фактори. Мотиви й поведінка студентів мають стати 
більш усвідомленими, поліпшиться також розуміння самого себе та інших людей, 
зокрема співробітників, підлеглих i керівників у майбутній професійний 
діяльності, адже сексуальна сфера позначається на всіх сторонах людської 
діяльності.  

Бонуси курсу: 
 Розширене розуміння сексуальності; 
 Значення та роль сексу у стосунках; 
 Оволодіння поняттями норми та патології в сексології; 
 Ознайомлення із нормальною стадійністю i термінами 

психосексуального розвитку; 
 Розуміння етапів психосексуального розвитку та його порушень;  
 Усвідомлення соціальних, психологічних, соціально-психологічних та 

біологічних причин сексуальних дисфункцiй. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
КОМП'ЮТЕРНА ЕТИКА І ФІЛОСОФІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (Оксана 

Патлайчук) 

Автор курсу: Оксана Патлайчук, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та культурології. 

Анотація курсу 

Курс “Комп'ютерна етика і філософія штучного інтелекту” розрахований на 
студентів всіх напрямків діяльності (технічних і гуманітарних). 



В процесі вивчення дисципліни досліджуються питання визначення штучного 
інтелекту та фактори, які сприяють його формуванню, розглядається наукове 
значення створення ефекту компютерної програми у реальному світі. 
Аналізуються програми як наукові теорії, здатні моделювати явища реального 
світу; причини створення та шляхи вирішення моральних ділемм, які виникають 
під час роботи штучного інтелекту, досліджуються відносини суспільної думки до 
алгоритмізації дій штучного інтелекту  у невизначених ситуаціях вибору, 
контраргументи стосовно визначення доцільності поширення систем штучного 
інтелекту, проблеми та межі існування  відповідальності систем штучного 
інтелекту. Вивчення дисципліни має сформувати у студента розуміння актуальних 
проблем вибору концепцій навчання поведінки системи штучного інтелекту, та 
вирішення питання про довіру до рішення системи штучного інтелекту,  які 
повинні грунтуватися на невід'ємних цінностях, а саме на повазі до людської 
особистості, верховенства закону, прав людини. 

Дана дисципліна сприяє усвідомленню того, що процес формування етичних 
вимог для систем штучного інтелекту є необхідним, складним та вимагає 
всебічного розуміння загальнолюдських цінностей. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ПРАКТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Ірина Гарбар) 

Автор курсу: Ірина Гарбар, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Підготовка фахівців будь-якої галузі передбачає добре знання ними 
української мови, оволодіння високою культурою мовлення, яке забезпечується 
розумінням тих основних закономірностей і тенденцій, які виявляються у його 
сфері. 

«Практичний курс української мови» зорієнтований на підвищення рівня 
грамотності студентів; оволодіння нормами СУЛМ через систему вправ, тестів, 
творчих і контрольних робіт; поглиблення знань щодо правильності усного і 
писемного мовлення; формування навичок орфоепічної, акцентуаційної, 
орфографічної, граматичної, лексичної пильності; виховання у студентів потреби 
й умінь користуватися лінгвістичними словниками. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ENGLISH SPEAKING PRACTICE / ПРАКТИКА РОЗМОВНОЇ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Тетяна Кисельова) 

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

Анотація курсу 

Курс навчальної дисципліни «English Speaking Practice» має за мету 
допомогти студентам навчитися вільно спілкуватися  англійською мовою у 



повсякденному житті на побутові теми, сприймати англійську мову на слух, 
адекватно реагувати у різноманітних ситуаціях.  Курс «English Speaking Practice» 
допоможе студентам систематизувати знання граматики, поширити лексичний 
запас, поліпшити навички аудіювання та говоріння.  

Курс призначено для студентів усіх спеціальностей НУК, які прагнуть 
практикувати свою розмовну англійську, подолати мовний бар’єр при спілкуванні. 

 
АНГЛІЙСЬКА МОВА: МІЖНАРОДНИЙ ІСПИТ (PTE) / PEARSON ТEST OF 

ENGLISH (РІВНІ А2-В1) (Світлана Бєлоусова) 

Автор курсу: Світлана Бєлоусова, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Даний вибірковий курс дозволяє підготуватися до міжнародного тесту 
Pearson Тest of English (Levels А2-В1). Цей тест визначає рівень знань англійської 
мови (від початкового до професійного), перевіряє комунікативну компетенцію, 
володіння словниковим запасом та граматичними структурами; оцінює всі чотири 
мовленнєві навички (аудіювання, читання, говоріння та письмо); перевіряє знання 
з граматики, які включені в завдання з аудіювання, читання, говоріння та письма. 
Сертифікат відповідності знання англійської мови рівня В1 визнається всіма 
навчальними закладами Великобританії при зарахуванні на навчання, а А2-B1 
задовольняють потреби для працевлаштування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОМП’ЮТЕРНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ НА БАЗІ ЛІНГВІСТИЧНИХ 
КОРПУСІВ (Валерія Фомічова) 

Автор курсу: Валерія Фомічова, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри прикладної лінгвістики. 

Мета курсу – сформувати у студентів базові знання та науковий світогляд 
щодо користування електронними словниками, енциклопедіями, лінгвістичними 
корпусами (які зараз містять багатопільну базу слововживань) та іншими 
продуктами у пакетних режимах та он-лайн для формування лексичного 
забезпечення системної обробки природної мови та вирішення задач 
лексикографічного характеру щодо створення словників, термінологічних масивів, 
конкордансів за допомогою паралельних, перекладних, ілюстративних, 
експериментальних та інших корпусів на базі ЕОМ. 

В ході лекцій, практичних занять та проєктних робот студенти будуть мати 
змогу ознайомитись з історією становлення комп’ютерного словникарства, 
етапами розвитку лінгвістичних корпусів та їхніх типів,  починаючи з 60-х років 
минулого століття й до наших днів. В ході виконання практичних завдань 
проєктної роботи студенти одержать навички та вміння використовувати 
можливості «відкритих»  ресурсів мережі Інтернету та практичної участі у цих 
розробках. 



Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Ольга Кравчук) 

Автор курсу: Ольга Кравчук, кандидат політичних наук, викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Політичні технології» отримання 
студентами необхідного обсягу знань в царині прикладної політології, 
політичного управління, політичного маркетингу та консультування в контексті 
сучасного розвитку суспільства, а також формування практичних навичок 
студентів в сфері політичного менеджменту та застосування політичних 
технологій. 

Завдання. Курс покликаний сприяти формуванню у студентів практичних 
занять в сфері політичного управління, сформувати у студентів вміння 
орієнтуватись в основних політичних  процесах та технологіях. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ (Ольга Кравчук) 

Автор курсу: Ольга Кравчук, кандидат політичних наук, викладач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою предмету «Теорії безпеки соціальних систем» є формування у 
студентів розуміння процесу та системи  забезпечення безпеки соціальних систем. 

Завдання. Курс покликаний сприяти формуванню у студентів практичних 
занять в сфері політичного управління, сформувати у студентів вміння 
орієнтуватись в основних політичних процесах та теоріях забезпечення безпеки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ОСНОВИ ПАРТОЛОГІЇ (Ірина Шаповалова) 

Автор курсу: Ірина Шаповалова, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою вивчення дисципліни «Основи партології» є формування у студентів 
системи логічно завершених базових суспільно-політичних знань про: генезу 
політичних партій (виникнення та еволюція), місце і роль партій в системі 



громадських об’єднань, вивчення теорій політичних партій та партійних систем в 
історичній ретроспективі, місце і роль політичних партій в політичній системі 
суспільства та їх базові характеристики, внутрішні та зовнішні організаційні 
чинники діяльності політичних партій та партійних систем, основні тенденції 
розвитку політичних партій та партійних систем в Україні. 

Завдання. Курс покликаний сприяти формуванню у студентів  активної 
політичної позиції, розуміння своїх громадянських прав, свобод і обов'язків; вмінь 
давати раціональну оцінку діям різних політичних партій і їх лідерів з позицій 
загальнонаціональних інтересів; розумітися на змісті різних ідеологічних доктрин; 
орієнтуватися в питаннях партійного будівництва, особливостях електоральних 
процесів світу та сучасної України, мати уявлення про місце і статус України в 
сучасному світі. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

АКАДЕМІЧНЕ ВЕСЛУВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 
ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Оксана Дзюбан) 

Автор курсу: Оксана Дзюбан, майстер спорту, викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Мета вивчення дисципліни: дати уявлення про теорію та методику занять 
академічним веслуванням. Навчити основним закономірностям, принципам, 
методам, засобам теорії та методики академічного веслування. Довести основні 
напрямки розвитку та вдосконалення фізичних якостей школярів, методику та 
спрямованість їх застосування в залежності від напрямку фізичної діяльності. 
Розглянути особливості форм фізичного виховання та застосування їх в урочний 
та позаурочний час підготовки учнів. 

- У цілому, при проведенні навчання, окрім лекційних занять, на 
практичних заняттях застосовуються: 
- формування професійного світогляду в процесі аналізу актуальних проблем 
підготовки спортсменів у сучасному спорті; 
- сприяння придбанню студентами теоретичних знань передумов реалізації 
можливостей сучасної методики підготовки; 
- формування фахових навичок у розв’язанні актуальних проблем підготовки 
спортсменів у сучасному спорті; 
- розкрити основні напрямки удосконалення системи спортивної підготовки. 
Обґрунтування курсу 

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 
розуміння всебічної  діяльності викладача фізичної культури.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ ТА КАНОЄ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Оксана 

Дзюбан) 

Автор курсу: Оксана Дзюбан, майстер спорту, викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Мета вивчення дисципліни: дати уявлення про теорію та методику занять 
веслування на байдарки та каное. Навчити основним закономірностям, 
принципам, методам, засобам теорії та методики академічного веслування. 
Професійна підготовка студентів до практичної діяльності в якості вчителя 
фізичної культури в учбових закладах середньої освіти. 

У цілому, при проведенні навчання, окрім лекційних занять, на практичних 
заняттях застосовуються: 
- формування професійного світогляду в процесі аналізу актуальних проблем 
підготовки спортсменів у сучасному спорті; 
- сприяння придбанню студентами теоретичних знань передумов реалізації 
можливостей сучасної методики підготовки; 
- формування фахових навичок у розв’язанні актуальних проблем підготовки 
спортсменів у сучасному спорті; 
- розкрити основні напрямки удосконалення системи спортивної підготовки. 
Обґрунтування курсу 

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 
розуміння всебічної  діяльності викладача фізичної культури.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

НАРОДНЕ ВЕСЛУВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 
ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Оксана Дзюбан) 

Автор курсу: Оксана Дзюбан, майстер спорту, викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Мета вивчення дисципліни: дати уявлення про теорію та методику занять 
веслування. Головна мета системи підготовки спортсменів – виховання якостей, 
розвиток та вдосконалення їх здібностей, що забезпечать можливість досягти 
найвищих спортивних результатів на головних змаганнях. Основні завдання 
системи підготовки: виховання почуття патріотизму, всебічний гармонійний 
розвиток; виховання належних морально-вольових якостей; засвоєння техніки й 
тактики, формування спеціальних знань, умінь і навичок, потрібних для 
досягнення, забезпечення необхідного рівня розвитку рухових якостей, 
забезпечення необхідного рівня спеціальної підготовленості. У цілому, при 
проведенні навчання, окрім лекційних занять, на практичних заняттях 
застосовуються: 



- формування професійного світогляду в процесі аналізу актуальних проблем 
підготовки спортсменів у сучасному спорті; 
- сприяння придбанню студентами теоретичних знань передумов реалізації 
можливостей сучасної методики підготовки; 
- формування фахових навичок у розв’язанні актуальних проблем підготовки 
спортсменів у сучасному спорті; 
- розкрити основні напрямки удосконалення системи спортивної підготовки. 
Обґрунтування курсу 

Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 
розуміння всебічної діяльності викладача фізичної культури.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

НОВІТНІ МЕДІА (Тамара Костирко) 

Автор курсу: Тамара Костирко, кандидат наук із соціальних комунікацій, 
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Анотація курсу 

Новітніми називають медіа  засновані на цифрових технологіях, 
діджиталізовані (від digital — цифрові), які використовують сучасні технології в 
розповсюдженні інформації.  

Конвергентність, завдяки інформаційним технологіям і системам 
комунікацій, інтегрує всі види медіаконтенту в єдину систему, за рахунок чого 
створюються нові типи медіа та платформи (веб-видання, блоги, розширення для 
браузерів, соціальні мережі, цифрове відео, інтерактивне телебачення, мобільна 
телефонія тощо). Конвергенція позначається на різних галузях — злиття 
технологій, видів соціальної комунікації, виробництва медійного продукту. 

Курс спрямований на формування цілісного і системного уявлення про 
журналістику як творчу діяльність в умовах конвергенції; отримання знань щодо 
світових та локальних тенденцій розвитку ЗМІ, наслідків та перспектив цифрової 
революції та її впливу на щоденну діяльність журналіста; нових ролях сучасних 
журналістів; формування навичок створення мультимедійних текстів для різних 
медійних платформ. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА 4 (Ірина Макеєва) 

Автор курсу: Ірина Макеєва, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс розширює лексичний запас, допомагає висловлювати свої 
думки, писати різні види наукових робіт, робити презентації, допомагає 
сформувати навички ефективного спілкування в академічному та професійному 
середовищі. 



Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

М’ЯКІ НАВИЧКИ ДЛЯ РЕЗЮМЕ І РОБОТИ В 21 СТОЛІТТІ (Наталія 
Мочалова) 

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

Анотація курсу 

Курс зосереджений на практичних аспектах м’яких навичок усного і 
письмового ділового та особистого спілкування та взаємодії з людьми. Курс має 
на меті дати уявлення про базові складові ефективної взаємодії між людьми в 
суспільстві та сприяє практичному опануванню таких навичок. Курс буде 
корисним для студентів-лінгвістів, студентів гуманітарних і негуманітарних 
спеціальностей, які прагнуть підвищити свою цінність на ринку праці та досягти 
кращих результатів в умовах вимог 21 століття. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВА МОРСЬКА ТОРГІВЛЯ (Ганна 
Єфімова) 

Автор курсу: Ганна Єфімова, доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри економічної політики та безпеки. 

Анотація курсу 

Курс дає можливість студентам розбиратися в закономірностях 
світогосподарських зв’язків; мати уявлення про сучасні тенденції розвитку 
світової морської торгівлі та інших видів міжнародних економічних відносин; 
ознайомитись з моделями впливу морської торгівлі на розвиток національної  
економіки; мати чітке уявлення про процеси ціноутворення на світовому ринку та 
фактори, що їх визначають; знати основні закономірності функціонування 
сучасної валютної системи, вплив валютної політики на платіжний баланс країни 
та ефективність інших видів державної політики; мати уявлення про взаємний 
вплив світового ринку товарів та послуг, ринку позикових капіталів та валютного 
ринку; отримати навички аналізу зовнішньоекономічних відносин у відкритій 
економіці. У цілому, при проведенні навчання, окрім лекційних занять, на 
практичних заняттях застосовуються: 

 розгляд «кейсів», а також сучасних практик; 
 ділові ігри – розгляд прикладів, під час яких студенти отримують ролі в 

діловій ігровій ситуації та аналізують наслідки прийнятих рішень; 
 навчальні ситуації – реальні або умовні ситуації з питаннями для аналізу. 
Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей в області 

розуміння об’єктивних тенденцій економічного розвитку, різноманітності форм 
зовнішніх економічних відносин та особливостей функціонування національної 



економіки в умовах глобалізації, що дозволить студентам в їх майбутній 
практичній діяльності приймати ефективні управлінські рішення з урахуванням 
впливу світового ринку. Значення курсу визначається тим, що в сучасних умовах 
глобалізації аналіз економічних явищ та прийняття рішень не може відбуватися 
без урахування світогосподарських зв’язків, узгодження зовнішньої та 
внутрішньої економічної політики. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС (Наталія Гришина) 

Автор курсу: Наталія Гришина, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту. 

Анотація курсу 

Курс передбачає поглиблене вивчення студентами видів і форм сучасної 
міжнародної підприємницької діяльності. Особлива увага приділяється питанням 
організації та управління в міжнародному бізнесі, технологічній політиці 
транснаціональних корпорацій, механізму дипломатичного забезпечення інтересів 
українського бізнесу на зовнішніх ринках. Замовниками фахівців із міжнародного 
бізнесу є транснаціональні компанії, компанії з іноземними інвестиціями, 
вітчизняні промислові й торговельні підприємства, що займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю, банки й інші фінансові організації, державні 
структури. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ (Інна Дибач) 
Автор курсу: Інна Дибач, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки 
та організації виробництва. 

Анотація курсу 
Навчальний курс передбачає засвоєння студентами важливіших питань 

сучасного підприємництва. Зокрема: ознайомлення з еволюцією та типологією 
підприємництва: підприємницьким процесом, методичними питаннями,  оцінкою  
ступеню розвитку й ефективності бізнес-комунікацій у підприємництві, 
маркетингом персоналу, бренд-менеджменту  управлінням іміджом бізнес-
структури, технологією ведення ділових переговорів, побудовою корпоративної  
культури. 

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів здатності до ефективної 

зовнішньої та внутрішньої комунікації, вмінь застосовувати бізнес-комунікації для 
підтримки взаємодії підприємства з його зовнішнім та внутрішнім середовищем, 
навички проводити ділові зустрічі та переговорів у процесі  підприємницької 
діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ОСНОВИ БІЗНЕС-АНАЛІЗУ(Олена Погорєлова) 

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

Анотація курсу 

Метою вивчення курсу є формування у студентів професійних 
компетентностей щодо застосування методів аналізу стану та прогнозування 
розвитку бізнес середовища. 

Вивчення даного курсу дає змогу: 
- засвоїти новітні методи для обробки та аналізу великих масивів даних, які 

використовуються для вирішення економічних завдань в бізнесі; 
- аналізувати та корегувати інформацію щодо відносень суб’єктів 

підприємницької діяльності в зв’язку із змінами потреб зовнішнього середовища; 
- оцінювати стан та перспективи розвитку суб’єктів господарювання; 
- вміти приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі аналізу 

тенденцій розвитку основних сегментів розвитку економіки. 
Обґрунтування курсу 
В результаті вивчення курсу студенти набувають такі компетентності: 

здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою макро і мікро 
економічного аналізу; оцінювати сучасні економічні явища; здатність 
застосовувати економіко- математичні методи та моделі для вирішення 
економічних задач; здатність обґрунтовувати та приймати професійні рішення в 
сфері економіки, обліку та фінансів, що формують політику управління бізнесом в 
цілому. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ СТАРТАП 
ПРОЄКТАМИ (Сергій Сергійчук) 

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

Анотація курсу 
В межах курсу студенти сформують систему знань щодо особливостей 

інноваційного підприємництва і розвинуть практичні навички у створенні й 
управлінні стартап проєктами на початковій стадії; ознайомляться з основними 
принципами формування і динаміки команди; розподіллять ролі учасників і 
виберуть лідера в команді стартапу; оволодіють навиками дизайн мислення: 
визначення проблем, емпатія, пошук, вибір і валідація ідеї стартапу; розроблять 
власну канву бізнес моделі: проблема, рішення, портрет клієнта, ціннісна 
пропозиція; проведуть дослідження потенційних клієнтів, ринку та ключових 
гіпотез; підготують презентації ідей стартапів та приймуть участь у пітчингу 
стартапу для потенційних інвесторів. Всі студенти отримають сертифікати 
підвищення кваліфікації від Стартап-інкубатор YEP. Найкращі команди приймуть 



участь у всеукраїнському конкурсі стартап проєктів, а переможці отримають 
грошову винагороду та акселераційну підтримки. 

Обґрунтування курсу 
Курс розрахований на студентів для яких важливими навичками є робота над 

власними проєктами. Проходження цього курсу значно розширює можливості 
студентів для професійного розвитку, а також дає опцію створення власного 
підприємства ще під час навчання в університеті. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МЕНЕДЖМЕНТ (Олена Іщенко) 

Автор курсу: Олена Іщенко, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
менеджменту. 

Анотація курсу 
Курс “Менеджмент” передбачає отримання комплексу необхідних знань 

з теорії та практики управління, зокрема, основних понять та категорій, законів, 
закономірностей та принципів менеджменту, циклу та процесу управління. 
Основним об’єктом вивчення є організація – група людей, які спільно працюють 
над виконанням одного завдання чи досягненням спільної мети. Здобувач набуває 
вмінь описувати зміст функціональних сфер організації та виконувати типові 
управлінські дії з планування, організування, регулювання, мотивування та 
контролю. Особлива увага приділяється набуттю умінь та оволодінню знаннями з 
управління групами і командами, керівництвом та лідерством, а також проблемам 
етики в управлінні. 

Вивчення курсу «Менеджмент» передбачає формування та розвиток у 
студентів знання сучасних концепцій управління і лідерства; вміння визначати та 
описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. Студенти 
розвивають здатність управляти організацією та її підрозділами, обирати та 
використовувати сучасний інструментарій менеджменту, здатність працювати в 
команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних 
завдань. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ (Сергій Маркін) 

Автор курсу: Сергій Маркін, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

 
Анотація курсу 
Ознайомлення студентів-правників з курсом дисципліни «Адвокатура 

України» є невід’ємним складником формування професійної компетентності, 
важливою передумовою становлення практичної підготовленості та професійної 
мобільності студентів. 



Курс зорієнтований на набуття студентами знань про професію адвоката та 
основні принципи професійної правничої допомоги, а також вивчення 
нормативно-правової бази як основи адвокатської діяльності.  

Програма курсу покликана забезпечити комплексне застосування набутих 
компетенцій та формування розуміння щодо ролі адвоката і його моделей 
поведінки для розв’язання практичних задач. Під час проходження курсу студенти 
оволодіють навичками складання процесуальних документів, необхідних для 
ведення адвокатської діяльності, опанують знання щодо тактик публічних 
виступів адвоката.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОНОМІКА ЕНЕРГЕТИКИ (Любов Ратушняк) 

Автор курсу: Любов Ратушняк, викладач кафедри менеджменту. 
Анотація курсу 

Курс містить визначення основних понять і проблем економіки енергетики; 
вивчення економічних основ функціонування енергетичних підприємств та 
сучасних підходів до техніко-економічного обґрунтування проєктних рішень у цій 
галузі. 

Дисципліна передбачає ознайомлення студентів із методами економічної 
оцінки втрат різних видів енергії та можливими шляхами їх зниження, а також 
методик визначення прибутку та рентабельності енергопідприємства. 

Дисципліна носить ознайомчий характер із залученням спеціалізованого 
програмного середовища для отримання необхідних навичок із розрахунку 
собівартісті, прибутку та ціноутворення в енергетиці. 

Обґрунтування курсу 
Дисципліна «Економіка енергетики» узагальнює існуючі практичні підходи 

щодо вивчення економічних основ функціонування енергетичних підприємств; 
дослідження методів техніко-економічного обґрунтування планових та проєктних 
рішень та дозволяє отримати базові знання для розуміння шляхів підвищення 
ефективності енергетики. Дисципліна корисна для подальшого вивчення 
дисциплін, що пов’язані з проєктуванням паливо-енергетичного господарства 
країни на базі раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових 
ресурсів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОПЕРАТОРНІ МЕТОДИ ЗАДАЧ АВТОМАТИКИ (Дмитро Шарейко) 

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

Анотація курсу 
Курс «Операторні методи задач автоматики» містить у собі такі розділи, як 

застосування операторних методів у лінеаризації математичних моделей у 



системах автоматики, складанні структурних схем у системах керування, 
знаходження передаточних функцій у просторі станів та алгебру передаточних 
функцій. 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. 
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (Катерина Дубова) 

Автор курсу: Катерина Дубова, старший викладач кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Сьогодні ми живемо в епоху нової ери – ери високих технологій та 
масштабної глобалізації. Головна роль стрімкого розвитку техніки та технологій 
відведена саме інтелектуальному продукту, завдяки якому ми можемо 
користуватись новітніми досягненнями в різних сферах виробництва. Саме тому 
використання результатів інтелектуальної діяльності є стратегічним ресурсом в 
системі стрімкого росту інноваційного розвитку держави і, як наслідок, зростання 
економіки та добробуту населення будь-якої країни. Таким чином, інтелектуальна 
власність є невичерпним ресурсом для соціального, культурного та економічного 
розвитку держав та відіграє значну роль у загальносвітовій економіці. 

Для успішного розвитку України, як європейської держави, питання 
забезпечення і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності є найбільш 
актуальними. Плагіат, розповсюдження піратської (контрафактної) продукції, в 
тому числі і через Інтернет, використання неліцензійного програмного 
забезпечення, наявність на ринку товарів підроблених торгівельних марок, 
крадіжка технологій, – все це відноситься до питань охорони і захисту 
інтелектуальної власності. Завдяки вивченню курсу «Інтелектуальна власність» 
студенти матимуть змогу в практичному житті застосовувати знання в даній галузі 
не тільки в питаннях охорони своїх власних розробок та порядку захисту об’єктів 
інтелектуальної творчості, а й утримуватись від правопорушень в цій сфері. 

Вивчає складові системи інтелектуальної власності в Україні; алгоритми 
правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності; специфіку 
розмежування об’єктів інтелектуальної власності; властивості основних груп 
об’єктів права інтелектуальної власності; оцінки вартості прав на об’єкти 
інтелектуальної власності; порядок захисту прав інтелектуальної власності у разі 
їх порушення; визначення ролі держави у формуванні та ефективному 
використанні інтелектуальної власності.  

Курс зорієнтований на унормування складових національної та міжнародної 
системи охорони інтелектуальної власності, необхідних навиків кваліфікації 
результатів творчої діяльності; умов управління та захисту об’єктами 
інтелектуальної власності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



СПОРТИВНЕ ПРАВО (Катерина Дубова) 

Автор курсу: Катерина Дубова, старший викладач кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом 
незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, мовних або інших ознак. У сучасному суспільстві значення фізичної 
культури та спорту відіграє важливу роль у формуванні, зміцненні і збереженні 
здоров’я молодого покоління, підвищенні його працездатності та тривалості 
активного життя. Правова освіта в сфері фізичної культури і спорту є складовою 
загальної освіти людини та забезпечує створення передумов щодо удосконалення 
рівня соціальної активності громадян, рівня його здоров’я, та фізичної підготовки 
особистості.  

Курс «Спортивне право» направлений на формування у студентів 
теоретичних знань з організаційно-правового забезпечення діяльності в сфері 
фізичної культури і спорту, особливостей виникнення, зміни та припинення 
трудових відносин у спортивній сфері, форм та методів управління у спортивно-
фізкультурній діяльності, а також на унормування національної та міжнародної 
системи правового регулювання в сфері фізичної культури і спорту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМ ПРОЄКТУВАННЯ В 
ЕНЕРГЕТИЧНОМУ МАШИНОБУДУВАННІ (Олександр Митрофанов) 

Автор курсу: Олександр Митрофанов, кандидат технічних наук, кафедри 
двигунів внутрішнього згоряння та технічної експлуатації. 

Анотація курсу 

Даний курс вивчає системи проєктування об’єктів машинобудування, їх 
алгоритмічні та практичні основи, сучасні засоби програмування та здійснення 
інженерних розрахунків, основи оптимізації та раціонального пошуку. 

Системи автоматизованого проєктування об’єктів енергетичного 
машинобудування є складними організаційно-технічними системами, які 
складаються з комплексу взаємопов’язаних засобів автоматизації проєктування, та 
передбачають широке використання комп’ютерів. Сучасне проєктування складних 
технічних систем неможливе без програмних засобів для розрахунку робочих 
процесів, засобів твердотільного та двовимірного креслення, розрахунку 
напруженого та теплового стану деталей об’єкту енергетичного 
машинобудування, програмних засобів для створення та редагування технічної 
документації, а також веб-засобів, які дозволяють ефективно організувати процес 
проєктування.  



Інженер, що займається проєктуванням об’єктів машинобудування, має 
вільно володіти персональним комп’ютером, мати базовий рівень знань з 
програмування та алгоритмізації, вміти швидко опановувати програмні засоби 
нового покоління.  

Дисципліна «Інформаційні основи систем проєктування в енергетичному 
машинобудуванні» покликана надати студентам загального уявлення про 
структуру сучасних САПР, що використовуються при проєктуванні та 
модернізації об’єктів енергетичного машинобудування; надання базових навичок 
роботи в текстових, табличних та графічних редакторах; поглиблення знань з 
програмування у різних програмних середовищах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДОДАТКИ GOOGLE ДЛЯ СУМІСНОЇ РОБОТИ (Олена Маршак) 

Автор курсу: Олена Маршак, старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна " Додатки Google для сумісної роботи" сприятиме розширенню 
теоретичних знань та надбанню практичних навичок сумісної роботи із додатками 
Google різного призначення. Практична спрямованість зумовлена актуальною 
потребою в підготовці фахівця, здатного оперувати сучасними хмарними 
додатками спільної роботи. 

Дисципліна "  Додатки Google для сумісної роботи " складається з одного 
змістовного модулю відповідно до змісту навчального матеріалу. 

Модуль присвячений вивченню характеристик, принципів та особливостей 
роботи сервісів Google. Після вивчення дисципліни здобувачі набувають навичок 
використання хмарних сервісів та додатків Google у освітній та професійній 
діяльності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ (Ганна Сандюк) 

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

Анотація курсу 

В Україні щорічно через бюджет країни перерозподіляється біля третини 
ВВП. Значну частину суб’єктів господарювання країни продовжують складати 
державні підприємства. Бюджетні установи, одержувачі бюджетних коштів та 
державні підприємства здійснюють закупівлі за особливими, жорстко 
регульованими  процедурами, які ускладнюють процес укладення ними 
господарських договорів. Ці процедури мають на меті, в першу чергу, економію 



бюджетних коштів. В той же час вони дають можливості для отримання прибутку 
підприємцями. Тому не можна недооцінювати значення формування знань 
студентів у сфері бюджетного права та правового регулювання публічних 
закупівель.  

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань щодо бюджетної 
системи України, бюджетного процесу та його учасників, компетенції останніх. 
Окрема увага приділяється вивченню законодавства про публічні закупівлі. 

Курс доповнює знання, отримані студентами в рамках «Фінансового права», 
однак, може вивчатись і самостійно. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ В 
УКРАЇНІ (Ганна Горбова) 

Автор курсу: Ганна Горбова, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Правове регулювання цінних паперів та фондового ринку в 
Україні» направлена на формування комплексного розуміння системи 
взаємозв’язків у фінансовій сфері щодо оцінки явищ та процесів, що відбуваються 
у кредитно-фінансовій сфері, у нерозривному зв’язку з їх кількісними та якісними 
характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – теоретична і практична підготовка 
студентів у напрямку оволодіння знаннями правових засад функціонування ринку 
цінних паперів в Україні. 

Завдання навчальної дисципліни – формулювання визначених наступних 
умінь, якими повинен оволодіти студент протягом вивчення навчальної 
дисципліни. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути 
таких компетентностей: знання історично-правових аспектів становлення та 
розвитку правового регулювання ринку цінних паперів в Україні та зарубіжних 
країнах;  аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання відносин пов’язаних з 
обігом цінних паперів; володіння понятійно-категоріальним апаратом, що 
використовується при регулюванні обігу цінних паперів в Україні; усвідомлення 
стану правового регулювання відносин на ринку цінних паперів в Україні; знання 
системи законодавства, що регулює відносини на ринку цінних паперів в Україні; 
знання порядку та особливостей обігу визначених видів цінних паперів; 
з’ясування порядку укладення та реалізації правочинів з цінними паперами; 
з’ясування системи і повноважень органів, що здійснюють державне регулювання 
відносин на ринку цінних паперів в Україні. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ (Наталія 
Ніколаєнко) 

Автор курсу: Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Курс спрямований на формування у студентів системного уявлення і 
розуміння психологічної сутності політичного життя і діяльності, вмінь 
психологічного аналізу політики. Метою викладання навчальної дисципліни є 
сформувати у студентів уявлення щодо теоретико-методологічних та прикладних 
основ політичної психології. Основними завданнями вивчення дисципліни є 
надати загальну характеристику предмета, об’єкта, основного категоріального 
апарата і загального методичного арсеналу політичної психології; розглянути 
основні принципи та функції політичної психології; вивчити історію формування 
та розвитку західної та вітчизняної політичної психології; опанувати основні ідеї 
політико-психологічних теорій; надати уявлення про психологію політичного 
індивіда, психологію політичної еліти та політичного лідерства, психологію мас та 
масових проявів тощо;розглянути актуальні проблеми вітчизняної політичної 
психології. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ІІІ (Наталія Коробєйнікова) 

Автор курсу: Наталія Коробєйнікова, старший викладач кафедри експлуатації 
судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на набуття досвіду з визначення характерних робіт 
при ремонті суднового енергетичного обладнання Дисципліна має надати 
студентам професійні знання про роботи на свердлильних, фрезерних і токарних 
верстатах; основні характеристики; процеси обробки; інструменти, оснастка тощо. 
Внаслідок вивчення дисципліни студент навчиться ремонту насосів, підшипників, 
болтових з’єднань або суднової арматури, а також властивості та параметри, що 
беруться до уваги при ремонті систем і їх складових. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 



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

Автор курсу: Інна Чугуєва, кандидат психологічних наук, старший викладач 
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. 
 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ (Андрій Грєшнов) 

Автор курсу: Андрій Грєшнов, доцент кафедри морського приладобудування. 

Анотація курсу 

Вивчаються основні фундаментальні теоретичні положення з питань 
перетворюючих пристроїв, а також їх практичне застосування. Акцент зроблено 
на сучасні найбільш досконалі різновиди перетворювачів, які практично не 
описані у технічній літературі. Також розглядаються можливості практичного 
застосування і нові напрями у галузі розробки і удосконалення перетворюючих 
пристроїв. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
 
 
 
 

ХВИЛЬОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (Іван Білюк) 

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



Анотація курсу 

Курс вивчає основні типи хвильових електростанцій, їх елементну базу та 
принципи побудови. Розглядаються приклади та особливості їх практичного 
використання. Подано визначення та термінологію, класифікаційні та 
функціональні ознаки основних типів хвильових електростанцій; розглянуто 
властивості і характеристики їх основних елементів. Метою курсу є формування у 
студентів уявлення про такі альтернативні джерела електричної енергії, як 
хвильові електростанції, область їх застосування та особливості експлуатації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ (Сергiй Чигiнцев) 

Автор курсу: Сергiй Чигiнцев, старший викладач кафедри дизайну. 

Анотація курсу 

У курсі розглядається: 
1. Основні принципи художнього конструювання (функція – конструкція – 

матеріал). 
2. Формоутворення у промисловому дизайні предметів довкілля для 

серійного виробництва: суднобудування, авіабудування, автомобілебудування, 
товари побутового призначення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ (Оксана Філатова) 

Автор курсу: Оксана Філатова, доктор філологічних наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою курсу «Діловий етикет» є набуття та розширення знань про основні 
етикетні норми та принципи ділової комунікації, а також формування практичних 
умінь, навичок із тактовного спілкування з представниками різних соціальних і 
професійних груп . У результаті вивчення курсу студенти 1) опанують правила 
поводження з клієнтами та діловими партнерами; 2) з’ясують, як уникати 
негативних ризиків при здійсненні ділових контактів; 3) ознайомляться з 
мережевим та телефонним етикетом, святковим етикетом, вимогами до дрес-коду 
тощо; 4) навчаться дотримуватися етикетних норм у різних ситуаціях (переговори, 
ресторан, конфлікт тощо). 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 



РОЗВИТОК ТОРГІВЕЛЬНОГО ТА ПАСАЖИРСЬКОГО 
СУДНОПЛАВСТВА В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ (Ольга Сонечко) 

Автор курсу: Ольга Сонечко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою вивчення зазначеної дисципліни є формування у студентів уяви та 
знань про необхідність взаємодії людей – громадян різних країн та мешканців 
різних континентів задля забезпечення різних потреб людства та про те, яким саме 
чином відбуваються такі взаємодії.  

Дана навчальна дисципліна передбачає знайомство з історією становлення 
судноплавства, її вплив на розвиток держав та суспільств, економічний розвиток 
та геополітичне значення для розвитку різних регіонів планети.  

Одне із завдань навчальної дисципліни – визначення місця України в системі 
як історичних, так і сучасних систем морських перевезень, аналіз можливостей 
українського судноплавства для майбутнього країни. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ МАЙБУТНЬОГО (Світлана Гузенко) 

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

Анотація курсу 

Сучасний світ неможливо уявити без Інтернет-комунікації, тому для розвитку 
кожного бізнесу потрібно вміти представити компанію он-лайн. Цьому сприяють 
різні цифрові канали — соціальні мережі, сайти, контекстна реклама, ТГ-канали, 
мобільні додатки та багато інших. Протягом курсу студенти дізнаються, як 
розвинути Інтернет-проєкт, провести аналіз тематичної ніши, виконати 
конкурентний аналіз, дослідити цільову аудиторію, самостійно обрати платні і 
безкоштовні онлайн-сервіси для просування, створити стратегію ведення 
ефективної рекламної або PR-кампанії в Інтернеті, дослідити ефективність її 
втілення. Курс зорієнтовано на студентів, які прагнуть освоїти сучасні технології 
просування в Інтернеті, дізнатися про роботу базових алгоритмів пошукових 
систем і соціальних мереж, сучасні тренди Інтернет-маркетингу. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 
 
 
 



ПРАКТИКУМ РЕКЛАМНОЇ ТА PR-ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТІ (Світлана 
Гузенко) 

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

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна присвячена вивченню прикладних аспектів 
представлення компанії у всесвітній мережі. У практичній частині курсу 
приділено увагу сучасним стратегіям створення та реалізації ефективної рекламної 
та PR-кампанії в Інтернеті. Студенти матимуть змогу ознайомитися з 
особливостями роботи базових алгоритмів пошукових систем і соціальних мереж, 
дізнатися про методи структурування та дослідження цільової аудиторії, 
навчитися використовувати різні канали онлайн-комунікації — сайти, бізнес-
акаунти в соцмережах, пошукову рекламу, PR-публікації тощо. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРОЄКТНИЙ ПРАКТИКУМ (Лідія Макарова) 

Автор курсу: Лідія Макарова, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
програмного забезпечення автоматизованих систем. 

Анотація курсу 

Дисципліна «Проєктний практикум» спрямована на поглиблення теоретичних 
знань, здобутих раніше, та набуття практичних навичок професійної діяльності, 
пов’язаної з розробкою програмного забезпечення, що передбачає розв’язання 
практичної задачі інженерії програмного забезпечення, яка характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. Курс зорієнтований на набуття 
студентами розуміння про методи і засоби створення програмного проєкту на всіх 
етапах життєвого циклу та їх взаємозв`язок, можливості їх практичного 
застосування в проєктуванні програмного забезпечення. Набуті в процесі 
вивчення курсу компетентності майбутні фахівці зможуть застосовувати як при 
подальшому навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй професійній 
діяльності. Дисципліна «Проєктний практикум» складається з двох змістових 
модулів. У першому змістовому модулі «Проектування програмного 
забезпечення» студенти отримують знання щодо аналізу та документування 
високорівневих вимог до програмного продукту, принципів проектування 
програмного забезпечення з використанням структурної та об`єктно-орієнтованої 
методологій, а також використання шаблонів проектування. У другому змістовому 
модулі «Етапи життєвого циклу програмного забезпечення» студенти отримують 
знання щодо змісту етапів життєвого циклу програмного забезпечення та 
знайомляться з Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
(Володимир Голеншин) 

Автор курсу: Володимир Голеншин, викладач навчально-наукового центру 
морської інфраструктури. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна спрямована на отримання бакалаврами теоретичних 
знань та практичних навичок щодо технічної експлуатації об'єктів інфраструктури 
морських і річкових портів, забезпечення безпечних умов обробки суден, 
виконання вантажно-розвантажувальних та транспортно-складських робіт, 
підвищення довговічності портових споруд, перевантажувального обладнання та 
портових транспортних засобів. Вивчення дисципліни сприяє підвищенню 
фахової компетенції з питань проектування інфраструктури портового 
господарства та інформаційного забезпечення її функціонування. Змістовна 
частина курсу висвітлює наступні основні питання: здійснення комплексу 
технічних, технологічних, економічних та організаційних заходів, які 
реалізуються для підтримання технічних пристроїв, обладнання та споруд 
портової інфраструктури у постійній готовності для ефективного виконання свого 
функціонального призначення; визначення оптимальних режимів роботи та 
ефективного використання ресурсів при роботі об'єктів інфраструктури; 
планування технічної експлуатації, аналіз, кількісна оцінка та контроль 
ефективності технічного використання об'єктів портової інфраструктури; 
нормативні вимоги щодо технічної експлуатації портової інфраструктури; 
організація та планування робіт з технічне обслуговування об'єктів портової 
інфраструктури; вимоги промислової безпеки під час експлуатації підйомно-
транспортного обладнання та перевантажувальних ділянок; забезпечення 
відповідності стану та режиму експлуатації портової інфраструктури вимогам 
пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних правил та норм, а також вимогам 
охорони праці та техніки безпеки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
МОРСЬКІ ТА РІЧКОВІ ПОРТИ (Марина Подаєнко) 

Автор курсу: Марина Подаєнко, викладач навчально-наукового центру морської 
інфраструктури. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна спрямована на отримання бакалаврами теоретичних 
знань та практичних навичок щодо загального влаштування та компонування 
морських і річкових портів, основних принципів їх технологічного проектування 
та визначення експлуатаційних показників. Вивчення дисципліни сприяє 
підвищенню фахової компетенції з питань проектування інфраструктури 



портового господарства та інформаційного забезпечення її функціонування. 
Змістовна частина курсу висвітлює наступні основні питання: призначення порту 
та його основні функції; класифікація портів; основні складові порту, їх функції і 
завдання, їх значення для ефективної експлуатації порту; технічні характеристики 
портів; основні фактори, які впливають на проектування, будівництво та 
експлуатацію портів; основні принципи компонування морського порту, 
генеральний план порту, його склад та загальні принципи розміщення елементів 
порту; зовнішні та внутрішні акваторії порту; портові причальні споруди, їх 
призначення та класифікація, характеристика експлуатаційних навантажень на 
причальні споруди; компонування берегового причального фронту, визначання 
основних розмірів причалів; будівлі для зберігання вантажів, визначання місткості 
та розмірів прикордонних складів для різних вантажів; призначення та конструкції 
зовнішніх огороджувальних споруд порту, судноплавні канали та берегозахисні 
споруди; транспортне обладнання портів та портовий флот. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ (Віталій Костюченко) 

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

Анотація курсу 

Вивчаються фізичні процеси, що протікають в електротехнічних матеріалах 
(діелектричних, напівпровідникових, провідникових та магнітних) електронної 
техніки, що використовуються в електрообладнанні, контрольно-вимірювальних 
приладах і засобах автоматики, основні характеристики матеріалів, а також 
формування у студентів фізичного та інженерного підходу при розробці, ремонті 
та експлуатації приладів, пристроїв та обладнання і виборі матеріалів до них.  

Завдання вивчення дисципліни є засвоєння основних характеристик 
матеріалів, які використовуються в електрообладнанні, контрольно-
вимірювальних приладах і засобах автоматики, ознайомлення з їх властивостями і 
залежністю останніх від різних технологічних та експлуатаційних факторів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

НАПІВПРОВІДНИКОВА ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (Андрій Обрубов) 

Автор курсу: Андрій Обрубов, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 
електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 

Вивчає сучасні напівпровідникові елементи, їх характеристики, та практичне 
застосування у силових пристроях суднової автоматики. Надає необхідні знання 
стосовно принципів дії виконуючих пристроїв суднової автоматики, режимів їх 



роботи та умов експлуатації. Поєднує в собі відомості щодо сучасних принципів 
побудови силової схемотехніки та конструкції суднових напівпровідникових 
пристроїв. 

Курс зорієнтований на формування навичок схемотехнічного та 
конструкційного проєктування у майбутніх інженерів електриків та інженерно-
технічного персоналу на суднах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 6 (6 СЕМЕСТР) 

КОНСТРУКЦІЇ СУДЕН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (Борис 
Михайлов) 

Автор курсу: Борис Михайлов, кандидат технічних наук, доцент кафедри  
будівельної механіки та конструкції корпусу корабля. 

Анотація курсу 

Здатність виконувати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, 
довговічність, жорсткість, вібрацію основних конструктивних елементів суден 
різних типів, морських плавучих споруд, засобів океанотехніки, суднових 
енергетичних установок, суднового обладнання, суднових пристроїв, суднової 
електротехніки, автоматики та інших об’єктів, які належать до сфери професійної 
діяльності. 

Уміти виконувати розрахунки характеристик, якостей, напружено-
деформованого стану і оцінювати міцність суден різних типів, морських плавучих 
споруд, засобів океанотехніки, суднових конструкцій, енергетичних, 
електротехнічних установок, систем, пристроїв та інших об’єктів суднобудування, 
їх основних конструктивних елементів (відповідно до спеціалізації) 

У курсі вивчаються: Особливості конструювання та проєктування корпусів 
сучасних екологічно-чистих танкерів і газовозів, навалочних та нафтонавалочних 
суден, накатних суден, залізничних поромів і ліхтеровозів з вертикальним та 
горизонтальним завантаженням. Особливості конструювання та проєктування 
корпусів сучасних контейнерних, багатоцільових, рефрижераторних і 
промислових суден. Особливості конструювання та проєктування корпусів 
плавучих доків і плавучих бурових установок. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ТА 
ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ (Антон Карпеченко) 

Автор курсу: Антон Карпеченко, кандидат технічних наук, доцент кафедри  
матеріалознавства і технології металів. 

Анотація курсу 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння загальних принципів, методів і 
процедур математичного і комп’ютерного моделювання та оптимізації: 
технологічних параметрів процесу виробництва й обробки матеріалів, хімічного 
складу, структури, властивостей матеріалів, покриттів.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен будувати математичні 
моделі й оптимізувати технологічні параметри виготовлення і обробки матеріалів, 
покриттів: склад – структура – властивості за типами матеріалів та за їх групами, 
вирішувати конкретні прямі, зворотні і зв'язані задачі моделювання технологічних 



процесів виробництва, обробки та переробки матеріалів і нанесення покриттів, 
оптимізації їх технологічних параметрів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (Володимир Благодатний) 

Автор курсу: Володимир Благодатний, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
екології та природоохоронних технології 

Анотація курсу 

Вивчає методи оптимізації використання природних ресурсів та пріоритетів у 
розвитку ресурсозбереження, методи оптимізації та планування розвитку 
регіональних еколого - економічних систем, методи прогнозування якості 
природних екосередовищ, питання забезпечення стійкого використання 
поновлюваних та непоновлюваних ресурсів; прогнозування та планування 
ресурсозберігаючої діяльності.  

Курс зорієнтований на засвоєння студентами основ оптимізації показників 
природокористування, основних принципів раціонального використання 
природних ресурсів, основ оцінки еколого – економічної ефективності 
природоохоронних заходів, оптимізації управління еколого – економічними 
системами; набуття навичок з використання методів статистичного аналізу при 
оптимізації природокористування, визначення еколого-економічних показників 
регіональних систем та ефективності освоєння природних ресурсів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОЛОГІЯ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Ігор Наконечний) 

Автор курсу: Ігор Наконечний, доктор біологічних наук, професор кафедри 
екології та природоохоронних технології 

Анотація курсу 
Миколаївська область є унікальною, яскравою і екологічно багатогранною 

історичною місцевістю степової України. Тож надання здобувачам вищої освіти 
курсу дисципліни, яка знайомить їх з сучасним екологічним станом 
Миколаївщини та її біологічними ресурсами є важливим засобом поширення 
базових екологічних знань серед майбутніх фахівців та управлінців. Студентська 
молодь повинна знати і розуміти причини екологічних загроз, володіти 
інформацією про видове багатство рідного краю та його неповторність. Створена 
програма курсу побудована з урахуванням міждисциплінарних зав’язків із 
курсами других природничо-наукових дисциплін і відображає сучасний рівень 
знань про природне середовище південного регіону України, яких охоплює 
практично всю зону Степу і частково – Лісостепу. Невід’ємною частиною курсу є 
вивчення представників основних систематичних груп живих організмів- 



мешканців регіону, які піддані розгляду у зв’язку з їх роллю в природних 
екосистемах і штучно створених агроекосистемах. 

Курс є необхідною складовою частиною підготовки не лише фахівця-еколога, 
але і кожного здобувача вищої освіти освітніх навчальних закладів Миколаївщини 
та сусідніх регіонів. Саме ця дисципліна забезпечує отримання та самостійне 
формування знань і уявлень про екологічний стан місцевості, яка нині знаходиться 
в адміністративних межах області, розкриває новітні дані про її біорізноманіття, 
перспективи його збереження і відтворення, а також знайомить із досвідом 
зарубіжних країн в плані охорони та експлуатації місцевих ресурсів.    

Курс «Екологія, біорізноманіття та природні ресурси Миколаївської області» 
підготовлений та адаптований саме для студентів Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова, які навчаються за різними 
спеціальностями та об’єднані специфікою регіону і аспектами функціонування 
морських комунікацій. Він передбачає обсяг у 5 кредитів та 3 змістовних модулі – 
1. Екологічний стан території області, 2. Біорізноманіття та його стан, 3.Природні 
ресурси та їх охорона. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА (Анатолій Тубальцев) 

Автор курсу: Анатолій Тубальцев, доцент кафедри екології та природоохоронних 
технології 

Анотація курсу 
«Електробезпека» - дисципліна, яка вивчається з метою формування у 

майбутніх випускників всіх спеціальностей Інституту автоматики та 
електротехніки навичок безпечної роботи з електротехнічним та 
електромеханічним обладнанням у будь-яких галузях народного господарства. 

Необхідність вивчення цієї дисципліни викликано тим, що згідно з 
Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів ( НПАОП 40.1. – 
1.21 – 98) весь електротехнічний, єлектротехнологічний, а також  не 
електротехнічний персонал по роду діяльності пов'язаний з електроустановками, 
повинен володіти необхідним рівнем знань і мати відповідну кваліфікаційну групу 
з електробезпеки. При відсутності цієї групи, працівник на роботу не 
зараховується. 

Після вивчення дисципліни випускники зможуть оцінювати ступень 
безпечності електрообладнання, приміщень, технологічного процесу щодо 
можливості враження електричним струмом і розробляти організаційно-технічні 
заходи з попередження електротравматизму, самостійно приймати рішення при 
появі ознаки небезпеки чи аварійного стану на об’єктах, здійснювати 
профілактичну роботу з електробезпеки надавати першу допомогу при вражені 
електричним струмом, користуватися захисними засобами та первинними 
засобами пожежегасіння при  виникненні пожежі в електроустановках. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ПОБУТОВИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ 
ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ (Станіслав Драган) 

Автор курсу: Станіслав Драган, кандидат технічних наук, професор кафедри 
зварювального виробництва. 

Анотація курсу 

Курс «Основи конструювання побутових джерел живлення для дугового 
зварювання» зорієнтований на набуття студентами компетенцій щодо принципів 
розробки електричних схем та самостійного конструювання нескладних джерел 
живлення, які можуть бути використані при виконанні дугового зварювання 
покритим електродом та аргоно-дугового зварювання. 

Зміст навчальної дисципліни передбачає ознайомлення слухачів з основними 
типами джерел живлення для дугового зварювання, які використовуються для 
побутових потреб, принципами розробки конструкції джерел та простими 
методами їх розрахунку при конструюванні силової схеми.  

Вивчаються питання щодо основних вимог до побутових зварювальних 
джерел живлення, забезпечення умов стійкої роботи енергетичної системи 
«джерело живлення – зварювальна дуга», принципів регулювання вихідних 
параметрів джерел різних типів, організації безпечної експлуатації та 
обслуговування джерел для ручного дугового зварювання. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ 

ВОДИ (Наталія Магась) 

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

Анотація курсу 

Одним з основних факторів підтримання населених пунктів в належних 
санітарно-гігієнічних умовах є організація водопостачання для забезпечення 
населення, промислових й сільськогосподарських підприємств та інших 
споживачів водою потрібної якості, а також відведення і очищення стічних вод з 
урахуванням безпеки для довкілля. 

Основною метою навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ 
організації процесу водопостачання і підготовки води відповідної якості згідно з 
загально-гігієнічними вимогами, водовідведення у населених пунктах і очищення 
стічних вод для скидання їх у водойми, аналіз закономірностей впливу 
антропогенної діяльності на якість води. При вивченні дисципліни студенти 
зможуть оволодіти сучасними методиками оцінки якості води та їх придатності до 
водокористування, розрахунку оборотних систем водопостачання, систем 
водовідведення, сучасними методами поліпшення якості води.  



У результаті вивчення навчальної дисципліни будуть знати фізичні, хiмiчнi та 
бiологiчнi показники якостi води;  основні джерела та види забруднень  водних 
ресурсiв;  основні методи обробки води у системах  господарсько-питного та 
промислового водопостачання i водовiдведення; основні принципи охорони 
водних ресурсів та нормативні документи iз захисту гiдросфери. 

Вивчення курсу дасть змогу сформувати навики визначати основні 
характеристики систем водопостачання і водовідведення; здiйснювати аналiз 
технологічних схем обробки води у системах водопостачання; проводити аналіз 
впливу господарської діяльності на еколого-економiчну ситуацiю регiону; 
аналiзувати ефективнiсть впровадження систем оборотного водопостачання 
промислових пiдприємств. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВОГНЕЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ РІЗНОМАНІТНОГО 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (Тетяна Юреско) 

Автор курсу: Тетяна Юреско, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
будівельної механіки та конструкції корпусу корабля. 

Анотація курсу 

Курс вивчає способи пасивного вогнезахисту матеріалів та конструкцій 
різноманітного функціонального призначення з застосуванням сучасних 
композиційних матеріалів; ознайомлення з правилами та норми протипожежної 
безпеки; вивчення властивостей перспективних вогнезахисних композиційних 
матеріалів та їх механізму роботи в умовах пожежі в замкнених приміщеннях. 

Курс зорієнтований на набуття навичок використання композиційних 
матеріалів для розробки пасивного вогнезахисту матеріалів та конструкцій в 
залежності від умов їх  експлуатації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН (Олександр Тарасенко) 

Автор курсу: Олександр Тарасенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
механіки та конструювання машин. 

Анотація курсу 

Присвячено пристроям які перетворюють один вид механічної енергії в 
інший (механізм) та машинним агрегатам (пристроям, що виконують автономну 
технологічну функцію), важільним механізмам (кінематика, динаміка), 
механізмам з вищими кінематичними парами (кулачкові та зубчасті механізми) та 
динаміки машинних агрегатів. 

Результати аналізу, одержані методами теорії механізмів і машин, є необхідні 
для проєктування агрегатів машин і систем керування. Досконала розробка 



механічних систем неможлива без використання знань набутих при вивченні цієї 
дисципліни. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА МАШИН (Олександр Тарасенко) 

Автор курсу: Олександр Тарасенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
механіки та конструювання машін. 

Анотація курсу 

Присвячено розрахункам на міцність деталей машин. Ці розрахунки 
виконуються на підставі фізичних уявлень та моделей напружених станів деталей. 

Результати аналізу, одержані методами курсу будівельної механіки машин, є 
необхідними для розробки рекомендацій по проєктуванню деталей машин.  

Курс зорієнтовано на вивчення теорії проєктування вузлів та окремих 
елементів деталей машин; пізнання методів дослідження напруженого стану 
машинних агрегатів; набуття навичок практичного застосування знань при 
прийнятті рішень під час експлуатації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СУДНОВІ ДОПОМІЖНІ Й УТИЛІЗАЦІЙНІ КОТЛИ (Олександр Єпіфанов) 

Автор курсу: Олександр Єпіфанов, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
технічної теплофізики і суднових паровиробних установок. 

Анотація курсу 

Даний курс формує у студентів базові знання щодо суднових допоміжних та 
утилізаційних котлів і котлів з комбінованим опаленням, які необхідні для 
розрахунку котлових процесів, визначення техніко-економічних показників котлів 
та їх надійної, економічної й безпечної експлуатації. 

Завданням дисципліни є вивчення конструкцій та характеристик суднових 
допоміжних, утилізаційних котлів і котлів з комбінованим опаленням; робочих 
параметрів і фізичних процесів, що протікають в цих котлах; методик розрахунку 
котлових процесів; надбання 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. – таблицями 
А-ІІІ/1 і А-ІІІ/2. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СУДНОВІ ДОПОМІЖНІ УСТАНОВКИ, ГІДРАВЛІЧНІ ПРИСТРОЇ ТА 
МЕХАНІЗМИ (Юрій Кісетов) 

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



Анотація курсу 

Вказаний вибірковий курс призначений познайомити студента з сучасним 
обладнанням суднових допоміжних установок, об'ємного гідроприводу, рульових 
машин та вантажного обладнання; крім того, надати студентові інформацію щодо 
правил використання та обслуговування вказаних суднових механізмів і 
установок; надбання знань і компетентностей суднового електромеханіка як на 
рівні управління, так і на рівні експлуатації згідно з вимогами Конвенції та 
Кодексу ПДНВ. 

Основний зміст курсу зорієнтований на такі значні для експлуатації судна 
питання, як устрій та принцип дії обладнання суднових систем, гідроприводу, 
рульових машин, вантажно-транспортних і палубних механізмів, визначення 
характеристик обладнання під час експлуатації, правил його технічного 
обслуговування та поточного ремонту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СУДНОВІ ПАЛУБНІ ТА ВАНТАЖНІ МЕХАНІЗМИ (Юрій Кісетов) 

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

Анотація курсу 

Вказаний вибірковий курс призначений познайомити студента з сучасним 
обладнанням суднових палубних і вантажних установок і механізмів, об'ємного 
гідроприводу, крім того, надати студентові інформацію щодо правил 
використання та обслуговування вказаних суднових механізмів і установок; 
надбання знань і компетентностей суднового електромеханіка як на рівні 
управління, так і на рівні експлуатації згідно з вимогами Конвенції та Кодексу 
ПДНВ. 

Основний зміст курсу зорієнтований на такі значні для експлуатації судна 
питання, як устрій та принцип дії обладнання суднових вантажно-транспортних і 
палубних механізмів , систем гідроприводу, визначення характеристик 
обладнання під час експлуатації, правил його технічного обслуговування та 
поточного ремонту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ В СУДНОВІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ (Ольга Єлеонська) 

Автор курсу: Ольга Єлеонська, викладач кафедри експлуатації судових 
енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Присвячено формуванню у студентів навичок використання інформаційних 
технологій, здатності передавати та одержувати професійну інформацію, ідеї, 
проблеми та їх рішення, а також передавати власний досвід при спілкуванні з 



фахівцями та нефахівцями у сфері суднової інженерії, здатності збирати та 
інтерпретувати інформацію, обирати методи та інструментальні засоби, 
застосовувати інноваційні підходи для розв’язання складних професійних задач у 
сфері морської інженерії. 

Курс зорієнтований на набуття навичок щодо практичної роботи зі 
спеціалізованими програмами для інженерних та наукових обчислень, виконання 
технічних креслень, складання конструкторської документації та створення 
тривимірних моделей за допомогою комп’ютерної техніки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 
АСОЦІАЦІЇ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ТОВАРИСТВ (Ігор Ратушняк) 

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

Анотація курсу 

Вивчається з метою формування у студентів вміння аналізувати глобальне 
маркетингове середовище і споживчі ринки, проводити маркетингові дослідження 
та користуватися існуючими маркетинговими інформаційними системами, 
впроваджувати методи стратегічного планування та маркетингу на підприємствах 
морегосподарчого кластера та енергетичного обладнання України. 

Студенти повинні ознайомитися з досвідом розвинутих країн у впровадженні 
елементів маркетингу на промислових підприємствах; вивчити існуючі підходи до 
ціноутворення на ринку товарів промислового призначення, види, організацію та 
методи дослідження маркетингу; отримати уяву про структуру підрозділів 
маркетингу та служби збуту на підприємствах морегосподарчого кластера та 
енергетичного обладнання України і організацію їх роботи, існуючі маркетингові 
системи; знати про місце і роль маркетингових досліджень у формуванні стратегії 
підприємств. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУДНОВІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ (Ігор Ратушняк) 

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

Анотація курсу 

Вивчається з метою формування спеціалістів, здатних досконало володіти 
основами економіки, організації і планування виробництва для такої специфічної 
галузі народного господарства як морський транспорт, впроваджувати методи 
управління і стратегічного планування на підприємствах морського транспорту, в 
тому числі і для виробників суднової енергетики. 



Студенти повинні ознайомитися із проявом економічних закономірностей 
при формуванні світового торгівельного флоту, судноплавства і виробничих 
систем, що їх обслуговують; вивчити організацію і управління виробничими 
процесами на морському транспорті, особливості функціонування виробничих 
систем підприємств морського транспорту в умовах ринкової економіки, 
управління ресурсами підприємства та оцінки ефективності їх використання, 
механізм залучення фінансових ресурсів для суднобудування. 

Студенти опанують практичні процедури і методи для розробки бізнес-
планів, аналізу економічних показників результатів діяльності підприємства, 
розрахунку експлуатаційних показників роботи судна і собівартості утримання 
СЕУ на ходу та стоянці; отримають уяву про особливості судноплавної і 
суднобудівної політики розвинутих країн, проблеми ціноутворення на морському 
транспорті в ринкових умовах, фінансування і планування інвестицій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ В СУДНОВІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ (Ігор Ратушняк) 

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

Анотація курсу 

Вивчається з метою формування у студентів вміння аналізувати глобальне 
маркетингове середовище і споживчі ринки, проводити маркетингові дослідження 
та користуватися існуючими маркетинговими інформаційними системами, 
впроваджувати методи стратегічного планування та маркетингу на підприємствах 
морегосподарчого кластера та енергетичного обладнання України. 

Студенти повинні ознайомитися з досвідом розвинутих країн у впровадженні 
елементів маркетингу на промислових підприємствах; вивчити існуючі підходи до 
ціноутворення на ринку товарів промислового призначення, види, організацію та 
методи дослідження маркетингу; отримати уяву про структуру підрозділів 
маркетингу та служби збуту на підприємствах морегосподарчого кластера та 
енергетичного обладнання України і організацію їх роботи, існуючі маркетингові 
системи; знати про місце і роль маркетингових досліджень у формуванні стратегії 
підприємств. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СУДНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТА СИСТЕМИ (Володимир 
Шостак) 

Автор курсу: Володимир Шостак, кандидат технічних наук, професор кафедри 
експлуатації судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 



Ця дисципліна є однією із тих, які забезпечують безпосередньо знання та 
уміння суднового електромеханіка цивільного дизельного судна. Вона дозволяє 
оперативно опанувати склад, будову і параметри енергетичної установки 
конкретного судна, забезпечувати електромеханіку сумісно з вахтовим механіком 
контроль за роботою та технічним обслуговуванням установки на всіх режимах 
роботи судна. 

Дисципліна вивчається протягом 3-х семестрів; загальний її обсяг – 180 годин 
(6 кредитів ЄКТС). У першому семестрі вивчається будова річкових та морських 
суден і, в більшому обсязі, загальні питання їх енергетичних установок. Другий 
семестр присвячено судновим мало- і середньообертовим двигунам – сучасним 
крейцкопфним і тронковим дизелям. Третій семестр охоплює як традиційні 
системи суднової енергетичної установки, так і нові, що з’явилися останнім часом 
для зниження собівартості морських перевезень та впливу її на морське довкілля. 
У цьому останньому семестрі вивчаються також загальносуднові системи та 
експлуатація суднових технічних засобів. 

Загалом дисципліна "Суднові енергетичні установки та системи" забезпечує 
надбання студентом низки компетенцій, необхідних для виконання обов’язків 
суднового електромеханіка у відповідності до вимог чинних міжнародних 
конвенцій. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ РЕЖИМИ РОБОТИ СУДНОВИХ ДИЗЕЛЬНИХ 
УСТАНОВОК (Аркадій Проскурін) 

Автор курсу: Аркадій Проскурін, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
двигуни внутрішнього згоряння, установки та технічна експлуатація. 

Анотація курсу 

Підвищення міцності, надійності та терміну служби машин та механізмів, 
апаратів та пристроїв – одне з надважливих завдань машинобудівників та 
експлуатаційників. Успішне вирішення цих питань стосовно суднових дизельних 
установок можливе лише при розгляді головних двигунів, гребних гвинтів та 
корпусу судна в якості єдиного комплексу від якого залежить робота двигуна. 
Тому отримання базованих знань по характерним режимам роботи суднових 
дизельних установок є вагомою складовою у підготовці фахівців. Дисципліна 
«Експлуатаційні режими роботи суднових дизельних установок» передбачає тісну 
взаємодію здобувачів освіти із особливостями роботи суднових дизельних 
установок для прийняття обґрунтованих рішень по експлуатації її елементів. 
Дисципліна розрахована на здобувачів освіти, які отримали базові знання з 
двигунів внутрішнього згоряння і їх систем, та є допоміжною для освоєння 
спеціалізованих дисциплін, пов'язаних із аналізом роботи суднових двигунів та її 
окремих елементів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТА ЛОГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (Віктор Партас) 

Автор курсу: Віктор Партас, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
Інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

В умовах всебічного впровадження інформаційних технологій в усі сфери 
життя до розробок програмного забезпечення пред’являються все більш жорстокі 
вимоги, серед яких виділімо надійність та скорочення термінів впровадження. 
Розробник програмного забезпечення повинен бути достатньо компетентним для 
швидкого прийняття оптимального рішення щодо вибору інструментальних 
засобів та мови програмування для конкретної розробки. Всебічні знання 
технологій і парадигм програмування створюють надійний фундамент для 
прийняття правильних рішень.   

В останні роки спостерігається суттєвий ріст зацікавленості до парадигм 
функціонального та логічного програмування. Характерні риси логічного, та 
особливо функціонального програмування впроваджуються в сучасні імперативні 
мови. Тому, більш глибоке вивчення теорії функціонального та логічного 
програмування дозволить студентам опанувати технологіями програмування, 
спрямованих на розробку більш надійного програмного забезпечення, володіти 
навичками рішення складних задач програмування на основі декомпозиції.  Теорія 
функціонального програмування сприяє освоюванням складних структур даних, 
впроваджених в мовах програмування; вивченням особливостей використання 
рекурсивних функцій і функціоналів та способів застосування замиканій і 
«лінивих» обчислень».   

Логічне програмування дає можливість студентам опанувати принципово 
іншим методом програмування, що ґрунтується на описі предметної галузі. 
Студенти отримують знання складання правил для опису предметної галузі, 
застосування рекурсивних правил, представлення знань у вигляді різних структур 
даних, програмування методів пошуку та розв’язання складних логічних задач, що 
характерні для систем штучного інтелекту.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДЕКЛАРАТИВНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ (Віктор Партас) 

Автор курсу: Віктор Партас, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
Інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Зростання потужності комп’ютерів поступово впливає на технології 
програмування. Недоліки, які характерні для декларативних мов програмування 
(«збірка сміття», незмінність змінних тощо), не є суттєвими. Навпаки, розвиток 
традиційних імперативних мов програмування здійснюється в бік впровадження 
характерних рис логічного, та особливо функціонального парадигм 



програмування. Це спонукає програміста розробляти більш надійний і короткий 
код, і, таким чином, скорочується час на розробку програмних засобів.   

Вивчення дисципліни дає можливість ознайомитись з конкретними 
реалізаціями парадигм логічного і функціонального програмування. Знання 
арсеналу інструментальних засобів декларативного програмування допоможе у 
майбутнього приймати оптимальні рішення при проектуванні програмного 
забезпечення.  

Ознайомлення з мовами декларативного програмування доцільно також 
дослідникам, робітникам інженерних галузей, що не пов’язані з розробкою 
інформаційних систем. Основна особливість декларативного підходу – 
програмувати в стилі опису предметної області – дає можливість основні зусилля 
спрямувати на рішення задачі, а не на роботу з пам’яттю комп’ютера. Таким 
чином, можна самостійно, без допомоги кваліфікованого програміста, отримати 
необхідне рішення.   

Дисципліна «Декларативні мови програмування» передбачає ознайомлення з 
основними інструментальними засобами декількох функціональних і логічних мов 
програмування, розгляд особливостей реалізації рекурсивних процесів, 
структурування даних, методів пошуку та розв’язання складних логічних задач. 

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 

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 фахівців галузі 
інформаційних технологій. 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. 
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. 

Перший змістовий модуль присвячений вивченню принципів побудови та 
експлуатації імітаційних моделей. Передбачається вивчення особливостей 
імітаційного моделювання та використання мов програмування високого рівня для 
імітації; принципів й концептуальних особливостей методу системної динаміки 



Дж. Форрестера. Моделювання випадкових подій і випадкових величин засобами 
імітаційного моделювання. 

Другий змістовий модуль присвячений вивченню прикладних аспектів 
імітаційного моделювання. Матеріал дисципліни направлений на опанування 
технології моделювання, що ґрунтується на описі предметної галузі. У складі 
навчального матеріалу передбачено отримання студентами знань для тестування 
імітаційних моделей та оцінки чутливості, планування імітаційних експериментів 
у процесі до слідження та оптимізації систем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЛОГІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (Оксана Гайдаєнко) 

Автор курсу: Оксана Гайдаєнко, кандидат технічних наук, доцент, кафедри 
інформаційних управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Логічне програмування" вивчає основні поняття мови логічного 
програмування; методи рекурсивного опису правил та структур даних на Пролозі; 
базові концепції декларативної парадигми логічного програмування; класи 
завдань, що формуються та розв'язуються в рамках логічного підходу до побудови 
експертних систем та вирішення завдань штучного інтелекту. Доцільність цієї 
дисципліни обумовлена широким застосуванням систем штучного інтелекту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ, ТРАКТОРІВ ТА СКУТЕРІВ 
(Василь Овсянников) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна вивчає: загальні характеристики електроустаткування 
автомобілів, тракторів та скутерів; умови роботи та принцип дії комплексу 
електроустаткування;  загальні характеристики систем генерування електроенергії 
в автомобілях, тракторах та скутерах;  системи енергопостачання та системи 
пуску;  нормативні документи та правила експлуатації ТЗ;  системи запалювання, 
паливоподачі, освітлення та сигналізації; інформаційно-вимірювальні системи, 
електронні системи та комутаційну апаратуру. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛОЗНАВСТВО (Віталій Костюченко) 

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

Анотація курсу 

Вивчаються фізичні явища, що відбуваються в електротехнічних матеріалах 
під дією електромагнітних полів. Дається класифікація матеріалів, вивчаються їх 
властивості та деякі технологічні процеси виробництва. Електротехнічні матеріали 
мають істотне значення в конструкціях найрізноманітніших електротехнічних 
пристроїв і апаратів. З огляду на тенденцію в сучасній електротехніці до 
збільшення напруг і потужностей, зменшення габаритів і ваги машин і апаратів і 
підвищенню надійності, роль електроматеріалів стає значною. 

Мета дисципліни: вивчення фізичних явищ, які відбуваються в матеріалах 
при внесенні їх в електромагнітне поле, а також вивчення властивостей матеріалів, 
областей застосування в електротехнічних конструкціях і технології виробництва. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА В СИСТЕМАХ СУДНОВОГО 
ЕЛЕКТРОПРИВОДУ (Андрій Обрубов) 

Автор курсу: Андрій Обрубов, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 
електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 

Вивчає елементи сучасних перетворювачів та силового обладнання суднової 
автоматики. Поєднує теоретичні відомості щодо принципів дії пристроїв силової 
електроніки з практичними знаннями особливостей інженерного проєктування та 
інтегрування цих пристроїв в сучасні суднові електросистеми. 

Курс зорієнтований на підвищення кваліфікації електромеханіків, набуття 
навичок проєктування силових пристроїв майбутніми інженерами, формування 
системного мислення та отримання цінних практичних знань інженерами 
проєктувальниками суднового обладнання. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ КЕРУВАННЯ, ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ 
ІНФОРМАЦІЇ (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 збору та обробки 
аналогових і цифрових сигналів з використанням сучасної елементної бази і 
програмних продуктів. Завданням курсу є оволодіння знаннями загальних 
принципів та шляхів вирішення проблем побудови мікропроцесорних пристроїв та 
систем збору даних та їх обробки, знаннями особливостей і алгоритмів 
функціонування базових модулів сучасних мікропроцесорних систем для їх 
використання у мікропроцесорних системах керування, збору та обробки даних, 
теоретичними аспектами функціонування портів та шин введення-виведення 
мікропроцесорних і комп’ютерних систем та принципів їх використання; 
оволодіння практичними навичками з апаратної реалізації власних 
схемотехнічних рішень, розробки низькорівневих програми для мікроконтролерів, 
сполучення своїх розробок з комп’ютером і керування ними через бездротові 
інтерфейси зв’язку. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 
(А. Топалов) 

Автор курсу: А. Топалов, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
комп’ютеризованих систем управління. 

Анотація курсу 

Курсу «Технології проєктування систем Інтернету речей» передбачає надання 
студентам необхідного обсягу знань із розробки програмно-апаратних систем, 
засобів інформаційних технологій, комп’ютерних інтелектуальних систем та 
систем Інтернету речей (Internet of Things, ІоТ). Оволодіння програмою курсу 
сприяє виконанню студентами завдань з інших дисциплін, які передбачають 
наукові та практичні (інженерні) дослідження, узагальнення теоретичного 
матеріалу і розробку практичних рекомендацій щодо застосування результатів 
проєктування ІоТ-систем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МУЛЬТИАГЕНТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ (Андрій Єременко) 

Автор курсу: Андрій Єременко, старший викладач кафедри морського 
приладобудування. 

Анотація курсу 

Курс призначений для надання студентам знань, умінь та навичок 
проєктування мультиагентних розподілених інформаційних систем (МАІС) з 
використанням середовища програмування JADE. 



Курс зорієнтований на формування у студентів умінь та навичок для: 
розробки структури МАІС, формування основних UML-діаграм системи, 
визначення форматів передачі даних, моделювання роботи системи, розгортання 
системи в мережі Інтернет. 

В процесі вивчення курсу студенти отримають знання: принципів побудови і 
функціонування МАІС, послідовності етапів розробки МАІС, структури класів 
середовища JADE, класи реалізації поведінки агентів, повідомлень для обміну 
даними між агентами, схем взаємодії агентів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (Андрій Єременко) 

Автор курсу: Андрій Єременко, старший викладач кафедри морського 
приладобудування. 

Анотація курсу 

Курс призначений для отримання студентами знань, умінь і навичок 
проєктування розподілених інформаційно-вимірювальних систем побудованих на 
мережевих протоколах взаємодії між вузлами інтелектуальної мережі Інтернету 
Речей IOT, дослідження функціонування мережевих систем, використання 
протоколів передачі даних за допомогою радіоканалу, побудови хмарних 
обчислювальних сервісів. 

Завданням курсу є вивчення студентами основних протоколів 
функціонування інтелектуальних мереж, зокрема MQTT, методів цифрової 
модуляції радіосигналів для побудови радіомереж передачі даних, протоколів 
функціонування радіомереж передачі даних, зокрема LORAWAN, NB-Fi, 
принципів програмування хмарних обчислювальних систем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

РОБОТА З МАТЕРІАЛОМ (Олександр Матійко) 

Автор курсу: Олександр Матійко, старшій викладач кафедри дизайну. 
Анотація курсу 
Курс спрямований на придбання теоретичних та практичних знань у творчій 

та проєктній діяльності. Вчить працювати з основними декоративними і 
конструктивно-облицювальними матеріалами, основам технологій, монтажу та 
з’єднання різнофактурних матеріалів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ (Олена 
Сергієнко) 

Автор курсу: Олена Сергієнко, старшій викладач кафедри дизайну  

Анотація курсу 



Курс спрямований на вивчення основ художнього проєктування інтер’єру, 
властивостей декоративних та оздоблювальних матеріалів, що використовуються 
в інтер’єрі, надає теоретичну базові знання та практичні навички про сучасні 
технології обробки декоративних матеріалів, уяви про особливості застосування 
декоративних матеріалів при проєктуванні інтер’єру в залежності від їх 
властивостей. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕХНОЛОГІЇ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (Олена 
Щербак) 

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

Анотація курсу 
Навчальний курс «Технології нейролінгвістичного програмування» 

передбачає оволодіння новітніми техніками й технологіями нейролінгвістичного 
програмування, методиками вербального та невербального впливу, стратегіями і 
тактиками оптимізації спілкування з метою підвищення ефективності діяльності в 
різних сферах діяльності. В результаті вивчення цієї дисципліни студент набуде 
таких компетенцій: 

 установлення довірливого контакту з аудиторією; 
 вирішення та запобігання корпоративним та міжособистісним 

конфліктам; 
 грамотний підбір персоналу та ефективне управління ним; 
 вироблення мовленнєвої поведінки ефективного керівника; 
 розширення цільової аудиторії для просування / рекламування 

продуктів своєї діяльності. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
СТРАТЕГІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА (Оксана Патлайчук) 

Автор курсу: Оксана Патлайчук, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії та культурології. 

Анотація курсу 

Дослідження факторів, які стали причиною актуалізації проблеми сталого 
розвитку. Стабільність у розвитку політичного, соціального, економічного та 
інших галузей життя суспільства, здатного існувати протягом життя багатьох 
поколінь, забезпеченого інформаційними, соціальними та інституційними 
механізмами, здатними здійснювати контроль за зростанням чисельності 
населення і економіки, якістю життя людей і станом природного середовища. 

Створення такого суспільства через відповідну трансформацю суспільної 
свідомості, розуміння кожним індивідом змісту і значення майбутніх змін, через 
зміну орієнтації та змісту освітніх та просвітницьких систем як в національних, 



так і в глобальних масштабах. Позицій сталого розвитку. Пошуки нових форм і 
способів проникнення екологічних знань та імперативів в різні рівні освітніх 
структур, засобів масової комунікації, їх тотальна екологізація. Цілісний розгляд 
об'єктивних і суб'єктивних сторін переходу сучасного суспільства до сталого 
розвитку, його соціально-економічних, технологічних і духовних, ціннісно-
світоглядних аспектів. 

Дана дисципліна сприяє засвоєнню майбутніми фахівцями цілісної системи 
вирішення глобальних проблем, з якими зустрічається розвиток сучасного 
світового співтовариства, що є можливим лише на шляхах створення програм 
стратегії сталого розвитку. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ІСТОРІЯ СУДНОБУДУВАННЯ (Олег Бобіна) 

Автор курсу: Олег Бобіна, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Метою вивчення дисципліни «Історія суднобудування» є поглиблення знань з 
історії техніки і технології, формування розуміння специфіки підготовки інженера 
в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, 
збереження історичної пам’яті про судно- і кораблебудівне минуле Миколаєва як 
запоруки відродження суднобудування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ENGLISH GRAMMAR / ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Ганна 
Овсянко) 

Автор курсу: Ганна Овсянко, викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

Анотація курсу 

Курс «English grammar» має на меті допомогти всім, хто вивчає англійську 
мову, систематизувати свої знання та оволодіти основами англійської  граматики. 
У курсі висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, 
знання яких необхідне для правильного письма, ведення бесіди і розуміння текстів 
англійською мовою. Курс призначений широкому колу слухачів незалежно від їх 
профілю та рівня володіння мовою. Виклад матеріалу дозволяє вивчати одні теми 
незалежно від інших, тому послідовність їх вивчення можна змінювати, виходячи 
з потреб. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ. 
Використовуються сучасні посібники та відеоматеріали. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Любов Петрович) 

Автор курсу: Любов Петрович, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Спілкування є важливим складником нашого життя й існування самої мови. 
Уміння правильно будувати речення, послуговуватися українською мовою в 
різних комунікативних ситуаціях потребує базових знань з граматики на 
морфологічному та синтаксичному рівнях. «Практична граматика української 
мови» є основною для тих, хто в повсякденному житті послуговується російською 
мовою та базовою дисципліною для іноземних студентів.  

Програма вибіркової дисципліна «Практична граматика української мови» 
спрямована насамперед на мовленнєву адаптацію: корегування навичок володіння 
граматичними структурами, систематизацію лексико-граматичного матеріалу; на 
розуміння способів вираження окремих понятійних категорій, практичне 
засвоєння правил української граматики (правил формоутворення і 
функціонування граматичних одиниць), поповнення лексичного запасу, що 
сприятиме формуванню комунікативно й нормативно правильної продуктивної 
мовленнєвої діяльності. Розмовний аспект спрямований на розвиток 
комунікативних навичок з метою ефективного використання української мови в 
різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ENGLISH FOR TRAVELLING (Світлана Бєлоусова) 

Автор курсу: Світлана Бєлоусова, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 
Курс «English for Travelling» призначено для тих, хто хоче удосконалити свої 

комунікативні вміння говоріння, читання, письма, розуміння на слух для їх 
використання під час подорожі.  

Мета курсу: розвиток навичок спілкування в найбільш типових для кожного 
туриста ситуаціях, освоєння необхідного словникового запасу, а також 
відпрацювання загальновживаних фраз і виразів.  

Навчальна дисципліна «English for Travelling»  складається з відповідних тем 
і практичних завдань, спрямованих на розвиток навичок говоріння, читання, 
сприйняття англійської мови на слух і письма. Передбачає проведення практичних 
занять, під час яких студенти навчаються адекватно функціонувати у конкретних 
ситуаціях, працювати з текстами, вести діалог за тематикою, висловлювати свою 
думку, сприймати на слух і розуміти англійську мову. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



AMERICAN ENGLISH (Алевтина Міняйлова) 

Автор курсу: Алевтина Міняйлова, доцент, завідувач кафедри сучасних мов. 
Анотація курсу 
Навчальна дисципліна «American English» («Американська англійська мова») 

має за мету навчити студентів американському варіанту англійської мови, який 
дуже широко вживається у сучасному світі. Американська англійська мова має 
свої особливості у вимові, вживанні лексики й граматики, особливо у 
повсякденному спілкуванні. Курс навчальної дисципліни «American English» 
допоможе студентам навчитися розуміти американську англійську мову на слух 
(дивитися оригінальні американські фільми, слухати музику), працювати з 
американськими сайтами, спілкуватися у повсякденному житті на побутові теми; 
ознайомить з культурою, історією та головними туристичними місцями у США. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СІМЕЙНА ПСИХОЛОГІЯ (Інна Чугуєва) 

Автор курсу: Інна Чугуєва, кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 
Метою вивчення цієї дисципліни є формування професійної компетентності 

майбутніх психологів в галузі сімейного консультування, психотерапевтичної 
роботи з проблемами міжособистісних відносин в сім’ї, практичного вирішення 
проблем подружжя, батьківства, вікових криз дітей і дорослих. Оскільки сучасний 
запит суспільства на надання психологічної допомоги стосується саме проблем 
сучасної сім’ї і сімейних відносин компетенції в зазначеній сфері будуть 
затребуваними і реалізованими у практичній діяльності практикуючих психологів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (Наталія Ніколаєнко) 

Автор курсу: Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Курс «Політична психологія» спрямований на формування у студентів 
системного уявлення і розуміння психологічної сутності політичного життя і 
діяльності, вмінь психологічного аналізу політики. 

Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у студентів уявлення 
щодо теоретико-методологічних та прикладних основ політичної психології. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є надати загальну характеристику 
предмета, об’єкта, основного категоріального апарата і загального методичного 
арсеналу політичної психології; розглянути основні принципи та функції 
політичної психології; вивчити історію формування та розвитку західної та 
вітчизняної політичної психології; опанувати основні ідеї політико-психологічних 



теорій; надати уявлення про психологію політичного індивіда, психологію 
політичної еліти та політичного лідерства, психологію мас та масових проявів 
тощо;розглянути актуальні проблеми вітчизняної політичної психології. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ (Олена Щербак) 

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

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Лінгвокультурологія» скерована на надання 
студентам фундаментальних знань про лінгвокультурологію як науку та 
навчальну дисципліну, її методологічний апарат, основні операційні поняття 
(лінгвокультура, лінгвокультурний концепт, лінгвокультурна концептосфера, 
лінгвокультурема, мовна картина світу), специфіку лінгвокультурологічних 
словників, а також має на меті навчити студентів здійснювати комплексний 
лінгвокультурологічний аналіз фразеологізмів, онімів, слів-символів, міфів та 
анекдотів, формул мовленнєвого етикету; створювати лінгвокультурологічні 
капсули різних мов і проводити їхніх порівняльний аналіз. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА 5 (Ірина Макеєва) 

Автор курсу: Ірина Макеєва, старший викладач кафедри сучасних мов. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс розширює лексичний запас, допомагає висловлювати свої 
думки, писати різні види наукових робіт, робити презентації, допомагає 
сформувати навички ефективного спілкування в академічному та професійному 
середовищі. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ (Оксана Філатова) 

Автор курсу: Оксана Філатова, доктор філологічних наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Курс вивчає зміст та організацію підготовки до приведення ділових 
переговорів, алгоритми проведення ділових переговорів, психологію та культуру 
ділового спілкування, стратегію взаємодії з партнерами по переговорах, 



національні особливості ведення переговорів із зарубіжними партнерами, видами 
конфліктів та методами їх вирішення.   

Курс зорієнтований на формування вмінь і навичок організації та приведення 
ділових переговорів, здатність застосовувати знання про причини, зміст, умови 
виникнення та наслідки конфліктів, а також засоби їх вирішення й локалізації, 
вміння знаходити шляхи й засоби попередження конфліктів. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕКОНОМІКА ТА ОСНОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ (Лариса Вдовиченко) 

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

Анотація курсу 

Курс дає можливість студентам вивчити сутності системи бізнесу та 
закономірності його розвитку, методи аналізу політико-правового, економічного, 
соціально-культурного середовища та інфраструктури економічної діяльності 
сфери бізнесу; набути знань про регулювання економічних відносин бізнесу, 
систему бізнесу країни, методологію розрахунків, процеси економічної інтеграції; 
отримати вміння використовувати одержані знання у практичній діяльності сфери 
бізнесу України. 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; 

 банки візуального супроводження організації і забезпечення бізнесу, 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; 

 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 компетентностей в області 

розуміння суті та форм ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання, 
принципів вибору певного виду підприємницької діяльності; оволодіння новітніми 
управлінськими підходами та застосування сучасних науково-технічних досягнень 
в процесі ведення бізнесу; опанування інструментарієм прийняття ефективних 
господарських рішень. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ВІДНОСИНАМИ (Олена Ішенко) 

Автор курсу: Олена Ішенко, кандидат економічних наук, викладач кафедри 
менеджменту. 

Анотація курсу 

Цей навчальний курс покликаний підготувати знавців організаційної 
культури, які розуміють успішну комунікацію, як запоруку успіху й платформу 
для реалізації продуктивних ділових взаємин. Основними завданнями вивчення 
курсу є реалізація теоретичних положень в побудові комунікативних кампаній, 
застосування комунікативних технологій в міжнародних відносинах, в політичних 
та виборчих процесах, внутрішній і зовнішній конкуренції та в системі 
державного врядування. Вивчення курсу сприятиме особистісному зростанню 
студентів, підвищенню їх фахової та мовленнєвої культури; дасть знання про 
основні теоретичні концепції комунікативних процесів, характеристики 
перспективних моделей управління діловими відносинами, вміння визначати 
доцільність застосування комунікативних технологій в різних соціальних 
ситуаціях, будувати прогностичні моделі міжнародних ділових відносин, 
аналізувати результати комунікативних кампаній. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

SUSTAINABLE CORPORATE FINANCE / (ФІНАНСИ КОРПОРАТИВНОГО 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ) (Георгій Рогов) 

Автор курсу: Георгій Рогов, доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри фінансів. 

Анотація курсу 

Курс розроблено спеціально для студентів, які зацікавлені працювати на 
підприємствах, що займаються експортно-імпортною діяльністю та в компаніях з 
іноземним капіталом. Курс передбачає формування компетентностей у сфері 
сучасного корпоративного фінансового менеджменту, здійснення фінансових 
розрахунків за експортно-імпортними операціями та здатність працювати в 
міжнародному контексті. Крім лекцій курс включає: 

 ділові ігри; 
 розгляд передових практик фінансового менеджменту; 
 навчальні ситуації; 
 тестові завдання.    

Обґрунтування курсу 
Інтеграція України в європейський і загальносвітовий економічний простір 

викликає попит на фахівців, обізнаних з теорією і практикою корпоративних 
фінансів і міжнародних торгівельних розрахунків, здатних  застосовувати сучасні 
фінансові технології  та успішно працювати на міжнародному ринку товарів і 
капіталу.   Особливістю курсу є те, що його побудовано на основі новітньої 



концепції  сталого розвитку, тобто збалансованого в економічному, соціальному 
та екологічному вимірах, яка використовується провідними корпораціями, 
передусім в країнах Європейського Союзу. Зважаючи на специфіку курсу він 
викладається паралельно на англійській та українській мовах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ (Олеся Канаш) 

Автор курсу: Олеся Канаш, викладач кафедри економіки та організації 
виробництва. 

Анотація курсу 

Курс передбачає ознайомлення студентів із соціально-економічною 
природою міжнародного маркетингу, етапами його розвитку та становлення, 
проблемами та сучасними тенденціями, комплексом маркетингу для компаній, 
орієнтованих на міжнародне бізнес-середовище. Лекційний матеріал та практичні 
заняття збагачені реальними кейсами компаній світового ринку, ситуаційними 
завданнями, що розкривають особливості усіх аспектів маркетингової діяльності 
підприємства на міжнародній арені. 

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів навичок обґрунтування рішень 

про вихід фірми на міжнародний рівень, дослідження зовнішнього ринку та 
творчого застосовування методичного інструментарію міжнародного маркетингу. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей, крім студентів 
спеціальності 051 «Економіка», Освітня програма «Міжнародна економіка». 

 
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ (Олена 

Баланенко) 

Автор курсу: Олена Баланенко, старший викладач кафедри обліку і економічного 
аналізу. 

Анотація курсу 

Під час вивчення курсу слухачі ознайомляться з особливостями 
підприємницької діяльність фірм, які займаються власним бізнесом, а також, 
набудуть практичні навички із питань використовування інформаційних 
технологій для ведення бізнесу. До основних питань, які розглядаються належать: 
поняття бізнес процесу, вивчення можливостей використання інформаційних 
систем та технологій в управлінні бізнесом; види управлінських інформаційних 
систем та технологій, управління інформаційними потоками в бізнес-середовищі; 
інформаційна політика України та розвинутих країн, інформаційний бізнес і 
тенденції його розвитку; правові засади підприємництва та організації власної 
справи в сфері економіки, франчайзинг, маркетинг, е-трейдинг як спосіб 



організації власної справи. Вивчення курсу відбувається на реальних прикладах з 
застосуванням сучасних програмних продуктів. 

Обґрунтування курсу 
Сучасні підприємства використовують у своїй роботі інформаційні 

технології, які вирішують різні задачі: від оперативного управління 
підприємством до допомоги в прийнятті управлінських рішень. Курс спрямований 
на формування у студентів знань та практичних навичок ведення сучасного 
бізнесу з використанням новітніх інформаційних систем, а саме: здійснювати збір, 
зберігання і оперативний доступ до облікової інформації фірми; за рахунок 
інформованості управлінського персоналу про поточний стан економічного 
об'єкта забезпечувати зростання продуктивності праці, скорочення невиробничих 
втрат; підвищувати ступінь обґрунтованості і своєчасність прийнятих рішень за 
рахунок оперативного збору, передачі і обробки інформації; домагатися зростання 
ефективності управління за рахунок своєчасного і повного уявлення необхідної 
інформації керівникам усіх рівнів управління з єдиного інформаційного фонду; 
погоджувати рішення, що приймаються на різних рівнях управління і в різних 
структурних підрозділах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ БІЗНЕСУ, 
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ (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 технічних засобів, сучасних пакетів прикладних програм (Jupyter 
Notebook, Anaconda, Google Colaboratory, Kaggle Notebooks) та бібліотек (NumPy, 
Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, Seaborn) для інтелектуального 
аналізу бізнес-даних; побудови моделей машинного навчання для прогнозування 
за їх допомогою поведінки показників діяльності підприємства та проведення 
кредитного скорингу; тренування нейронних мереж для допомоги бізнесу в 
прийняті на їх основі управлінських рішень. 

Обґрунтування курсу 

Мета курсу полягає в розумінні основних концепцій штучного інтелекту та 
опануванні сучасних технічних засобів із використанням методів машинного 
навчання у вирішенні завдань бізнесу, менеджменту і фінансової сфери. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Штучний інтелект у 
вирішенні завдань бізнесу, менеджменту та фінансової сфери» студенти будуть 
знати основи Python та спеціальних бібліотек (NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-
learn, TensorFlow, Keras, Seaborn) в обсязі достатньому для застосування методів 
машинного навчання; оволодіє навичками аналізу бізнес-даних та побудови 



моделей на основі: лінійної регресії, дерев рішень і випадкового лісу, методу k 
ближніх сусідів, генетичного алгоритму та нейронних мереж. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА (Наталія Каткова) 

Автор курсу: Наталія Каткова, кандидат економічних наук, професор кафедри 
обліку і економічного аналізу. 

Анотація курсу 

Успішна діяльність і стабільний розвиток підприємства залежить від 
ефективного управління ним. Прийняття обґрунтованих та якісних управлінських 
рішень базується на даних фінансового аналізу, інформаційною базою якого є 
фінансова звітність підприємства. 

 За цих умов посилюється роль підготовки фахівців, які здатні 
систематизувати та узагальнювати у фінансовій звітності інформацію про 
господарські операції суб’єктів господарювання та складати фінансову звітність,  
а також збирати, оцінювати та аналізувати фінансові дані для формування 
релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

Обґрунтування курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи складання та аналізу 
фінансової звітності підприємства» є формування у студентів знань про зміст, 
структуру, порядок складання і оприлюднення фінансової звітності підприємства; 
основи та методологію проведення фінансового аналізу підприємства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть вміти: 
складати Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, 
примітки до річної фінансової звітності; застосовувати традиційні методи 
фінансового аналізу; робити аналіз структури балансу, ліквідності і 
платоспроможності підприємства, фінансової стійкості підприємства; доходів і 
руху грошових коштів, розраховувати показники фінансового стану та 
ефективності діяльності підприємства та робити висновки на їх основі. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (Наталія Каткова) 

Автор курсу: Наталія Каткова, кандидат економічних наук, професор кафедри 
обліку і економічного аналізу. 

Анотація курсу 

Ведення бізнесу в ринкових умовах висуває підвищені вимоги до своєчасності, 
достовірності, повноти і якості інформації, яка повинна бути пристосована до запитів 
користувачів. Основою створення системи розкриття інформації про діяльність 



підприємств є їх фінансова звітність. Звітність підприємства є основним джерелом 
інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, прогнозування 
напрямів розвитку підприємства, кожної галузі, регіону та країни в цілому. У зв’язку 
з цим, формування знань і вмінь з систематизації та узагальнення у звітності 
інформації про господарські операції суб’єктів господарювання та складання 
фінансової звітності набуває особливої актуальності при підготовці фахівців. 

Обґрунтування курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам знань про зміст, 
структуру, порядок складання і оприлюднення звітності підприємства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть вміти: складати 
Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, примітки до річної 
фінансової звітності, виправляти помилки у фінансовій звітності та вносити зміни 
до неї. 

 
ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ (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 у студента 
навичок в: формуванні собівартості продукції (робіт, послуг), прогнозуванні 
величини витрат різними способами, прийнятті управлінських рішень на основі 
співвідношення релевантних витрат та доходів; управлінні за центрами 
відповідальності. 

Студенти навчаться застосовувати: способи калькулювання, повну 
собівартість та систему директ-кост, метод багатоступеневого обліку сум покриття 
та стандарт-кост. 

Обґрунтування курсу 

Мета курсу полягає в розумінні основних концепцій сучасного 
управлінського обліку та опануванні навичок ідентифікації, збирання та аналізу 
релевантної інформації для надання допомоги менеджерам різних рівнів в процесі 
прийнятті управлінських рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи управлінського 
обліку» студенти будуть знати: сутність управлінського обліку; класифікацію 
витрат для прийнятті управлінських рішень; системи обліку і калькулювання 
повної, неповної та нормативної собівартості. Студенти зможуть аналізувати 
релевантну інформацію для прийняття управлінських рішень та організовувати 
управління у розрізі центрів відповідальності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ОБЛІК У БАНКАХ (Олександра Циганова) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна націлена на формування вмінь і навиків студентів щодо вибору 
методів і процедур обліку базових операцій комерційного банку; ознайомлення з 
основними вимогами нормативно-правових актів Національного банку України 
щодо обліку банківських операцій і складання фінансової звітності з метою 
надання користувачам неупередженої інформації про показники та результати 
господарської діяльності комерційного банку. 

Курс обліку у банках сприяє формуванню знань і вмінь визначати особливості 
бухгалтерського обліку в банківських установах та здатності користуватися 
нормативно-правовими документами, що регламентують банківську діяльність; 
набуттю вмінь документального забезпечення та відображення банківських 
операцій, активів та пасивів банку у системі рахунків бухгалтерського обліку; 
ідентифікуванню доходів і витрат банку як об’єкту обліку, оволодінню методикою 
обліку та класифікацією рахунків обліку доходів і витрат банку. 

Обґрунтування: мета вивчення дисципліни є оволодіння студентами 
професійними знаннями щодо системи реєстрації, накопичення, обробки, 
узагальнення, зберігання та контролю інформації про операції, здійснювані у 
банківському секторі, для задоволення потреб зовнішніх та внутрішніх 
користувачів. 
Курс має практичний характер та зорієнтований на набуття практичних навичок 
щодо користування нормативно-правовими документами, що регламентують 
банківську діяльність в процесі ведення бухгалтерського обліку комерційного 
банку; документування та відображення банківських операцій у системі рахунків 
бухгалтерського обліку комерційного банку; відображення банківських активів та 
пасивів у системі рахунків бухгалтерського обліку комерційного банку; 
здійснення обліку доходів і витрат банку; визначення фінансового результату 
здійснення банківської діяльності та дослідження методики розподілу прибутку. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ГНУЧКЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ (Ганна Єфімова) 

Автор курсу: Ганна Єфімова, доктор економічних наук, професор кафедри 
економічної політики та безпеки. 

Анотація курсу 
Метою викладання навчальної дисципліни «Гнучке управління проєктами» є 

формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методології 
управління проєктами, вивчення теоретичних основ проєктного менеджменту, 
набуття вмінь застосовувати інструменти методології управління проєктами 
інформатизації на практиці, використовуючи сучасні програмні комплекси для 
розробки та ведення проєктів. 



Основними завданнями вивчення дисципліни «Гнучке управління проєктами» 
є засвоєння основних теоретичних, методичних та організаційних основ гнучкого 
проєктного менеджменту; дати можливість оволодіти методами управління 
проєктами на всіх фазах життєвого циклу проєкту; виробити вміння застосовувати 
інструменти методології Agile в діяльності, пов’язаній з проєктним 
менеджментом; ознайомити з можливостями найпоширеніших в Україні 
програмних засобів управління проєктами та їх практичним застосуванням.  

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей щодо знання 

теоретичних основ управління проєктами; способів організації управління 
проєктами та планування змісту проєкту; методів розрахунку матеріальних, 
фінансових, кадрових та інших ресурсів, джерела їх отримання та ефективного 
використання; розуміння ризиків, що виникають при управлінні проєктами, 
системи контролю за виконанням проєкту; вміння планувати зміст проєкту; 
контролювати хід виконання проєкту; формувати команду проєкту; користуватися 
пакетами прикладних програм для управління проєктами; відстежувати хід 
виконання проєктів та вносити корективи при відхиленнях від плану; моделювати 
різні сценарії реалізації проєктів; ефективно керувати ресурсами при одночасному 
виконанні кількох проєктів; розраховувати та ефективно керувати бюджетом 
проєкту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.

 

ЦИФРОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ В БІЗНЕСІ ТА ЕКОНОМІЦІ (Ганна Єфімова) 

Автор курсу: Ганна Єфімова, доктор економічних наук, професор кафедри 
економічної політики та безпеки. 

Анотація курсу 
В умовах цифрової трансформації економіки інформація та технології (ІТ) 

стали вирішальними у підтримці, стабільності та зростанні підприємств. 
Зростання вартості підприємства для стейкхолдерів (тобто забезпечення 
реалізації переваг бізнесу за оптимальних витрат ресурсів при одночасній 
оптимізації ризиків зумовлено високим рівнем діджіталізації бізнес-моделей, 
ефективною організацією процесів, успішними інноваціях тощо. Сучасні 
підприємства все більше залежать від ІТ для забезпечення економічного 
зростання. 

Ефективність діяльність підприємства залежить від управління інформацією 
та технологіями на підприємстві. Враховуючи ключове значення ІТ для 
управління ризиками на підприємстві та формування вартості, протягом останніх 
трьох десятиліть виник особливий акцент на управлінні інформацією та 
технологіями на підприємстві – УІТП. Ця система є невід'ємною частиною 
корпоративного управління. Проте вона складна і багатогранна, і немає ідеального 
способу для проєктування, впровадження та підтримки ефективного УІТП в 



організації. Перевагами ефективного УІТП є забезпечення зростання вартості 
підприємства за допомогою ІТ. Оптимізація ризиків передбачає усунення загроз, 
пов’язаних із використанням, володінням, експлуатацією, залученням, впливом та 
прийняттям ІТ на підприємстві. Оптимізація ресурсів гарантує наявність 
відповідних можливостей для виконання стратегічного плану та забезпечення 
достатніх, відповідних та ефективних ресурсів. 

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей з питань 

розуміння сучасної ролі ІТ у бізнесі та економіці, впливу цифровізації на бізнес та 
економіку, знання принципів, концепції та базової структури COBIT 2019, вміння 
застосовувати COBIT 2019 на підприємствах. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ (Любов Ратушняк) 

Автор курсу: Любов Ратушняк, викладач кафедри менеджменту. 
Анотація курсу 

Дисципліна "Електронна комерція" належить до спеціальних дисциплін, які 
забезпечують формування знань та навичок здобувачів вищої освіти щодо 
впровадження диджитал-технологій у створення та розвиток бізнесу. Предметом 
вивчення дисципліни "Електронна комерція" є теоретичні, законодавчі та 
економічні засади організації та використання інструментів та засобів електронної 
комерції. 

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. 
 

ЮРИДИЧНЕ ПИСЬМО (Юлія Ломжець) 

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

Анотація курсу 

Загальновідомо, що практична діяльність юристів завжди пов’язана із 
підготовкою й оформленням великої кількості юридичних документів, з обміном 
інформацією в усній і письмовій формі. Це вимагає належного володіння 
юридичною технікою, знання особливостей офіційно-ділового стилю викладу 
матеріалу різноманітних нормативно-правових актів, управлінських, 
процесуальних (кримінальних і цивільних), адміністративно-правових документів, 
а також правил і норм літературної мови в юридичній сфері.  



У навчанні майбутніх юристів важливе значення має загальна та професійна 
підготовка, підвищення рівня їхньої грамотності — не тільки професійної, а й 
мовної. Студенти юридичних закладів вищої освіти повинні чітко знати склад і 
призначення основних груп документів, уміти з ними працювати, складати й 
оформлювати. Проте практика свідчить, що рівень їхньої підготовки ще 
недостатньо високий. Значна кількість документів розробляється й оформляється 
неякісно, з порушенням вимог юридичної техніки їх складання. 

Мета курсу «Юридичне письмо» - засвоєння навичок створення текстів 
юридичного змісту, передавання та актуалізація навичок складання 
процесуальних документів, розробки текстів нормативних актів і договорів. 

Завдання курсу - формування базових компетенцій кваліфікованого фахівця в 
області юриспруденції, вміння розробляти нормативно-правові акти та інші 
юридичні документи, кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти у 
конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального та 
процесуального права в професійної діяльності, кваліфіковано тлумачити 
юридичні документи тощо. 
Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового мислення, формують  творчий 
підхід до ключових проблем юридичної науки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЗАХИСТ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ (Дмитро Бараненко) 

Автор курсу: Дмитро Бараненко, доктор юридичних наук, доцент кафедри Теорії 
та історії держави і права. 

Анотація курсу 

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Захист від кримінального 
переслідування» є вивчення загальних положень притягнення до кримінальної 
відповідальності, нормативних правил і тактики формування доказової бази в 
кримінальному провадженні, функціонування правових механізмів юридичного 
самозахисту від протиправних посягань (в тому числі, і з боку суб’єктів владних 
повноважень) в рамках законодавства України. 

Навчальна програма дисципліни «Захист від кримінального переслідування» 
передбачає вивчення студентами: поняття кримінальної відповідальності та основ 
кримінально-процесуального механізму її реалізації в Україні; основних методів і 
тактичних прийомів отримання доказів в кримінальному провадженні; поняття 
орієнтуючої інформації; тактику отримання і фіксації доказової інформації; 
положень основних нормативно-правових актів, які дозволяють здійснювати 
юридичний самозахист; основ конституційних гарантій прав і свобод людини при 
її кримінальному переслідуванні. 

Мета курсу «Захист від кримінального переслідування» – засвоєння 
студентами системи знань про інститут кримінальної відповідальності, відомостей 
про права і обов’язки осіб в кримінальному провадженні, принципів і правил 
кримінального процесу, основ тактики отримання і фіксації доказів та їх 



використання. 
Завдання курсу – ознайомити студентів з основними правовими актами, які 

регулюють відносини в сфері притягнення до кримінальної відповідальності, 
методиками отримання доказів та їх оцінки в кримінальному провадженні, 
провести їх аналіз. 

Матеріали курсу орієнтовані на розвиток правового і аналітичного мислення, 
формування творчого підходу до практичних юридичних проблем. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ (Володимир Лісовський) 

Автор курсу: Володимир Лісовський, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Військова педагогіка та психологія» є складовою 
формування професійної компетентності бакалаврської підготовки студентів. 
Завданням вивчення навчальної дисципліни «Військова педагогіка та психологія» 
є підготовка офіцера-лідера військового управління тактичного рівня, який 
здатний організовувати та здійснювати психологічну підготовку, процес навчання, 
виховання та розвиток військовослужбовців і військових підрозділів. Під час 
засвоєння навчальної дисципліни студентами набуваються: 1. Навички 
міжособистісної взаємодії. 2. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 
знанням. Вивчення дисципліни «Військова педагогіка та психологія» передбачає 
вміння:1.Демонструвати критичне та самокритичне мислення. 2. Аналізувати 
психічні процеси, стани та властивості людини під час занять. 3. Знати та розуміти 
сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і виховання 
людини. Матеріали курсу орієнтовані на сприяння розвитку вивчення науково 
узагальнених теоретичних знань які дають можливість у виборі найбільш 
ефективних, раціональних способів, форм і методів у кожному конкретному 
випадку педагогічної практики. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВТОРИННІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕНН (Олег Савченко) 

Автор курсу: Олег Савченко, викладач кафедри автоматика. 

Анотація курсу 

Головною метою дисципліни " Вторинні джерела живлення " є формування у 
студентів знань методики розрахунку імпульсних джерел живлення. Важливим 
розділом дисципліни є опанування методів побудови типових схем імпульсних 
джерел живлення. Дисципліна дозволяє отримати знання по функціонуванню 
імпульсних блоків живлення сучасних систем автоматики, методів розрахунку 



параметрів імпульсних блоків живлення систем автоматики та її окремих 
елементів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА IV (Наталія Коробєйнікова) 

Автор курсу: Наталія Коробєйнікова, старший викладач кафедри експлуатації 
судових енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Дисципліна спрямована на набуття досвіду з визначення характерних робіт 
при ремонті суднового енергетичного обладнання Дисципліна має надати 
студентам професійні знання з розбирання й дефектації суднових двигунів 
внутрішнього згоряння, заміни окремих вузлів і деталей, складання та 
випробування енергетичного обладнання, машин, механізмів, силових агрегатів 
тощо Внаслідок вивчення дисципліни студент навчиться введенню в експлуатацію 
після ремонту і перевірки характеристик елементів СЕУ, особливо послідовність 
підготовки головної енергетичної установки (головного двигуна) до роботи: 
пуску, вихід на режим, зупинки. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ (Андрій 
Грєшнов) 

Автор курсу: Андрій Грєшнов, доцент кафедри морського приладобудування. 

Анотація курсу 

Розглядаються основні відомості про сучасні та перспективні технології 
виготовлення функціональних та функціонально-програмованих електронних 
пристроїв. Розглянуто технології складових частин електронних пристроїв: 
електронних модулів, механічних компонентів та ін. Також викладено основні 
вимоги до складання, програмування, тестування, регулювання, налаштування та 
операційного контролю електронних пристроїв. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
 
 
 
 
 



ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (Микола 
Семенов) 

Автор курсу: Микола Семенов, старший викладач кафедри експлуатації судових 
енергетичних установок та теплоенергетики. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс спрямовано на одержання базових знань про основні засади 
енергозбереження; фактори, що призводять до високої енергоємності ВВП; 
можливості економії теплової і електричної енергії; принципові та технологічні 
схеми виробництва енергії та утилізації з використанням вторинних енергетичних 
ресурсів (ВЕР); сучасне обладнання та устаткування використання теплових ВЕР; 
досвід розвинутих країн у впровадженні систем енергетичного планування та 
енергозбереження; напрямки управління енергозбереженням. Курс повинен 
ознайомити студентів з проблемами енергетики України, енергетичним 
обладнанням, яке максимально використовує вторинні енергоресурсі 
технологічних циклах та для цілей комунального господарства і морського 
транспорту; нові методи енергетичного планування та енергозбереження в 
енергетичних системах України у відповідності з вимогами Енергетичної хартії, 
міжнародних угод та державної політики, законів, стандартів і норм. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

КОМПОНЕНТИ ПРИВОДІВ МЕХАТРОННИХ ПРИСТРОЇВ (Іван Білюк) 

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

Анотація курсу 

Викладено теоретичні та практичні аспекти розробки, використання та 
обслуговування приводів мехатронних пристроїв Розглядаються виконавчі 
механізми різних типів, перетворювачі руху та питання моделювання приводів. 
Представлений навчальний матеріал з електродвигунів постійного та змінного 
струму; поршневим, сильфонним, мембранним та іншим пневматичним та 
гідравлічним виконавчим механізмам. Наводяться основні характеристики, 
переваги та недоліки, пояснюється принцип роботи компонентів приводів 
мехатронних пристроїв. Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 



ПРАКТИКУМ ЗІ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ОБРАНОМУ ВИДІ 
СПОРТУ (Ольга Сокол) 

Автор курсу: Ольга Сокол, доцент НУК, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Дисципліна “Практикум зі спортивної підготовки в обраному виді спорту” 
спортивні ігри спрямована на вирішення найважливішого завдання – формування 
у студентів цілісного уявлення про професійну діяльність спеціаліста у сфері 
фізичної культури та спорту. Ця дисципліна покликана забезпечити глибоке 
теоретичне осмислення основ професійної діяльності спеціаліста та прищепити 
студентам навички практичної реалізації основних теоретичних положень через 
специфіку окремого виду спорту. Дисципліна «Підвищення спортивної 
майстерності в обраному виді спорту» є формування у студентів здатностей 
використовувати теоретичні знання, навички і вміння у процесі педагогічної 
діяльності в галузі фізичної культури і спорту, забезпечення студентів 
необхідними теоретичними і практичними знаннями зі спортивного тренування та 
підвищення ними спортивної майстерності в обраній спеціалізації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.  
 

ПІДВИЩЕННЯ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ОБРАНИМ ВИДІ 
СПОРТУ (Олександр Яцунський) 

Автор курсу: Ольга Сокол, доцент НУК, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Дисципліна “Практикум зі спортивної підготовки в обраному виді спорту” 
спортивні ігри спрямована на вирішення найважливішого завдання – формування 
у студентів цілісного уявлення про професійну діяльність спеціаліста у сфері 
фізичної культури та спорту. Ця дисципліна покликана забезпечити глибоке 
теоретичне осмислення основ професійної діяльності спеціаліста та прищепити 
студентам навички практичної реалізації основних теоретичних положень через 
специфіку окремого виду спорту. Дисципліна «Підвищення спортивної 
майстерності в обраному виді спорту» є формування у студентів здатностей 
використовувати теоретичні знання, навички і вміння у процесі педагогічної 
діяльності в галузі фізичної культури і спорту, забезпечення студентів 
необхідними теоретичними і практичними знаннями зі спортивного тренування та 
підвищення ними спортивної майстерності в обраній спеціалізації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей.  
 



МАТЕРІАЛИ СТРАТЕГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (Юлія Казимиренко) 

Автор курсу: Юлія Казимиренко, доктор технічних наук, професор кафедри 
Матеріалознавства мі технології металів. 

Анотація курсу 

Курс «Матеріали стратегічного призначення» дозволяє набути студентам 
технічних спеціальностей знання про новітні матеріали і технології, які 
застосовуються для виготовлення та ремонту деталей, механізмів, обладнання у 
двигунобудуванні, транспортній галузі, електроніці та електротехніці, військовій 
техніці тощо. Зміст дисципліни розкривається у наступних темах: 

1. Теплоізоляційні, акустичні, фільтрувальні матеріали.  
2. Матеріали для підводної техніки та підводного трубопровідного 

транспорту.  
3. Жаростійкі комірчасті матеріали.  
4. Фрикційні та антифрикційні матеріали.  
5. Інструментальні матеріали, тверді та надтверді матеріали.  
6. Порошкові матеріали для електроніки та електротехніки.  
7. Керамічні матеріали для двигунобудування.  
8. Матеріали для атомної енергетики. Застосування технологій порошкової 

металургії для виготовлення енергетичного палива. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Андрій 

Зінченко) 

Автор курсу : Андрій Зінченко, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів  

Анотація курсу 

Здобувачі отримують ґрунтовні практично-орієнтовані (із прикладами 
реальних кейсів регіонального та загальнодержавного рівня) знання та 
напрацьовують навички з питань теорії і практики сучасного та перспективного 
управління безпекою господарської діяльності, наявного актуального 
інструментарію в цій сфері в т.ч. судового та перспектив його застосування у 
різних ситуаціях. З’ясовуються питання сутності і предмету управління безпекою 
господарської 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. 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.  

 
НЕТВОРКІНГ (Оксана Філатова) 

Автор курсу: Оксана Філатова, доктор філологічних наук, професор кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

У надскладних умовах сучасного світу без широкої мережі контактів не 
обійтись, адже зв'язки вирішують усе. Тому навички налагоджувати особисте та 
професійне спілкування варто розвивати кожному, незалежно від сфери 
діяльності. Метою курсу «Нетворкінг» є формування у студентів вміння 
встановлювати корисні знайомства та розвивати зв’язки на рівних для співпраці, 
партнерства, для ефективного вирішення життєвих та бізнесових проблем. У 
результаті вивчення курсу студенти  

1) з’ясують, як швидко, ефективно та якісно створити мережу контактів із 
потенційно корисних для професійної діяльності людей;  

2) ознайомляться з основними правилами встановлення дружніх ділових 
зв’язків із людьми різних статусів, категорій, сфер діяльності, які можуть 
допомогти у досягненні певних цілей;  

3) з метою взаємовигідної співпраці в майбутньому опанують інструменти 
підтримки ділових та особистих стосунків. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (Катерина Бурунсуз) 

Автор курсу: Катерина Бурунсуз, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
обліку і економічного аналізу. 

 
Анотація курсу 

Облік у зарубіжних країнах — це наукова база дослідження майбутніми 
фахівцями проблем інтеграції українського обліку з міжнародними стандартами. 
Програма передбачає освоєння студентами методики організації обліку в різних 
господарських формуваннях розвинених зарубіжних країн, оволодіння методами 
впровадження міжнародних бухгалтерських стандартів у практику роботи 
вітчизняних підприємств. Курс обліку у зарубіжних країнах сприяє використанню 
передового міжнародного досвіду в галузі організації обліку, аналізу та 
оподаткування з урахуванням чинного українського законодавства. Ключові 
слова: облік у зарубіжних країнах; модель обліку; міжнародні плани рахунків; 
грошові кошти; міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 3 (Дмитро Жук) 

Автор курсу: Дмитро Жук, 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 – електричні машини і 
апарати, технічні системи та комплекси суден (суднові механічні системи, 
електрообладнання і електронна апаратура та системи управління, системи 
радіозв'язку), способи експлуатації електрообладнання та його ремонт. 

Цілями навчання є набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь 
та інших компетентностей, необхідних для зайняття посад осіб командного складу 
морських та річкових суден за спеціалізацією у відповідності з Положенням «Про 
присвоєнням звань особам командного складу морських суден» та конвенцією 
ПДНВ-78 з поправками 2010 р. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 3 (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. 
 

 
 
 
 



ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОРТІВ ТА СКЛАДІВ 
(Володимир Голеншин) 

Автор курсу: Володимир Голеншин, викладач навчально-наукового центру 
морської інфраструктури. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна спрямована на отримання бакалаврами теоретичних 
знань та практичних навичок з технології та організації роботи морських і 
річкових портів та їх складського господарства. Вивчення дисципліни сприяє 
підвищенню фахової компетенції з питань проектування інфраструктури 
портового господарства та інформаційного забезпечення її функціонування. 
Змістовна частина курсу висвітлює наступні основні питання: сутність та 
структура технологічного процесу перевантаження вантажів у портах; сучасні 
технології перевантажувальних робіт та організації перевантажувальних процесів; 
технологічні схеми вантажно-розвантажувальних робіт; способи механізації та 
автоматизації перевантажувальних робіт; основні завдання технологічного 
проектування перевантажувального процесу; основні експлуатаційні показники 
роботи портів; основні етапи проектування технологічних процесів 
перевантажувальних робіт, визначення норм часу та норм вироблення; загальні 
засади вибору параметрів перевантажувального обладнання; обґрунтування 
вибору засобів механізації, автоматизації, технології перевантажувальних робіт; 
планування та оперативне управління перевантажувальними роботами в порту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ І CYBER-КОМП’ЮТЕРНІ РЕСУРСИ НА СУДНАХ 

(Дмитро Жук) 

Автор курсу: Дмитро Жук, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 
електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 

«Геоінформаційні і cyber-комп’ютерні ресурси на суднах» призначено для 
поглиблення знань, умінь та навичок щодо проведення практично-експлуатаційної 
та конструкторської діяльності за фахом підготовки бакалаврами 1-го рівня вищої 
освіти. Об’єкти вивчення за час проведення ВК «Геоінформаційні і cyber-
комп’ютерні ресурси на суднах»: компетентності що передбачені як необхідні для 
опанування геоінформаційними і cyber-комп’ютерні судновими ресурсами в 
Конвенції STCW-78 з поправками 2010. Цілями навчання є набуття здобувачами 
вищої освіти знань, розумінь, умінь та інших навичок з експлуатації, 
обслуговування і ремонту суднових геоінформаційних і cyber-комп’ютерних 
систем, як необхідних для зайняття посад передбачених СВО і класифікатором 
професій для бакалаврів. Ключові слова: ГІС, cyber-простір, управління ресурсами 



судна. 
Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 
ТАМ-МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ / TIME 
MANAGEMENT: MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES (Ірина 

Григоренко) 

Автор курсу: Ірина Григоренко, кандидат технічних наук, доцент кафедри обліку і 
економічного аналізу. 

 
Анотація курсу 

Тайм-менеджмент (управління часом) – технологія грамотного розподілу 
тимчасових ресурсів та підвищення ефективності їх використання, що є певним 
набором способів і методів, спрямованих на скорочення тимчасових витрат на 
виконання будь-яких справ без втрати якості. Головною метою тайм-менеджменту 
є розстановка пріоритетів серед завдань, що стоять перед людиною, і виконання в 
першу чергу найважливіших з них. Здатність співробітника укладатися в строки, 
розставляти пріоритети та грамотно розподіляти робоче навантаження – це 
запорука не лише особистої успішності, а й ефективної діяльності підприємства. 
Тайм-менеджмент - це новий напрямок в управлінській сфері, спосіб зробити 
організацію конкурентоспроможною, створивши при цьому співробітникам 
комфортніші умови праці, що, у свою чергу, підвищує їхню мотивацію. Тайм-
менеджмент важливий не тільки для підвищення працездатності та швидкого 
просування кар’єрними сходами, він також дає змогу підвищити особисту 
ефективність. Застосовуючи на практиці методи тайм-менеджменту, ви зможете 
підвищите власну результативність, а також зрозумієте, як набути корисних 
звичок і зробити їх невід’ємною частиною вашої професії. Те, як ви керуєте своїм 
часом, визначає, чи буде ваша кар’єра чи бізнес успішні, чи ні. Взаємозв’язок 
простий: краще керуєте часом - більше встигаєте, а значить, і домагаєтеся 
більшого, а це означає своєчасне вирішення завдань. Якщо ресурс розподіляється 
доцільно, жоден бізнес-процес на підприємстві не залишається поза увагою та 
завжди реалізується у встановлений термін. До завдань освоєння дисципліни 
«Тайм-менеджмент» входить формування знань про методи управління часом, 
параметри часу та фактори, що впливають на ефективність діяльності, 
профілактику професійного вигоряння, а також формування навичок поточного та 
стратегічного тимчасового планування.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 

 



КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ (Наталія Лебедєва) 

Автор курсу: Наталія Лебедєва, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
матеріалознавства і технології металів. 

Анотація курсу 

Кольорові метали та сплави широко застосовуються в судно- і 
машинобудівний галузях. Даний курс передбачає пізнання природи і властивостей 
кольорових металів і сплавів на їх основі, а також методів їх зміцнення та 
поліпшення фізико-механічних властивостей для найбільш ефективного 
використання у народному господарстві. Задача курсу розкрити суть будови та 
властивостей кольорових металів, встановити залежність між складом, 
структурою та властивостями сплавів на основі кольорових металів. Розкрити 
фізичну сутність явищ, які відбуваються у цих матеріалах під дією різних 
чинників в умовах виробництва і експлуатації та показати їх вплив на властивості. 
Вивчити властивості основних груп сучасних матеріалів на основі кольорових 
металів та області їх застосування. 

Курс в цілому зорієнтований на  набуття навичок студентами інженерних 
спеціальностей визначення структури і властивостей кольорових металів та 
сплавів, вибору технології їх обробки для отримання необхідних експлуатаційних 
характеристик для виробів певного призначення. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ (Олег Кімстач) 

Автор курсу: Олег Кімстач, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових 
електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 
Дисципліна «Електричні мережі» для спеціальності являє собою класичну 

основу теорії будови основного елемента електроенергетичних систем – 
електричних мереж, яка визначає їх структуру, елементну базу та загальні 
принципи побудови та режимів роботи.  

Необхідною умовою підготовки бакалаврів для роботи у галузі 
електроенергетики є якісне засвоєння основ теорії побудови, принципу дії та 
сфери застосування сучасних систем електропостачання. Така діяльність 
передбачає виконання комплексу проєктувальних робіт. Знання і вміння необхідні 
для проєктування складних об’єктів електропостачання здобуваються упродовж 
навчального процесу на основі вивчення дисципліни «Електричні мережі». 

Вивчення дисципліни дозволяє забезпечити необхідну інженерну підготовку 
здобувачів вищої освіти у напрямку знань щодо загальної побудови, елементної 
бази, математичного опису елементів та режимів роботи електричних мереж, а 
також навичок щодо розрахунку параметрів елементів електричних мереж, 
складання заступних схем та визначення фазових величин, які забезпечують 
регулювання потоків та якість електричної енергії 



Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ І ЗАГАЛЬНОСУДНОВИМИ 
УСТАНОВКАМИ (Віталій Костюченко) 

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

Анотація курсу 

Вивчає принципи теорії аналогових і цифрових систем, систем цифрового 
керування, контролю відповідності, автоматики одиничних неконтрольованих 
об'єктів, груп об'єктів і ієрархічних структур; автоматика на основі програмованих 
логічних контролерів; системи моніторингу і контролю палубного обладнання та 
устаткування машинного відділення; методи вимірювань і контролю обмежень в 
системах моніторингу (температури, тиску, рівня, солоності, напруги, струму, 
частоти і т.д.); використання сенсорів і датчиків для неелектричних величин; типи 
даних в цифрових системах. 

Курс зорієнтований на підвищення кваліфікації електромеханіків, набуття 
навичок аналізувати роботу системи автоматичного керування на програмованих 
логічних контролерах; отримати навички налагодження систем керування 
енергетичними і загальносудновими установками; проводити перевірку, 
калібрування і конфігурацію вимірювальних і контрольних ліній в системах 
контролю (температури, тиску, рівня, напруги, струму, частоти і т.д.); підключати 
і проводити конфігурування блоків керування з використанням PLC. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ДИПЛОМАТИЧНІ  ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ВИСОКИХ СПОРТИВНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ (Марія Філіппських) 

Автор курсу: Марія Філіппських, старший викладач кафедри морського та 
господарського права. 

Анотація курсу 

Для України успішна реалізація спортивної дипломатії має величезне 
значення. У процесі становлення державності, у складних соціально-політичних та 
економічних умовах, державі потрібно використовувати всі наявні інструменти 
реалізації та захисту своїх зовнішніх інтересів. 

 Курс орієнтований на розгляд сутнісних аспектів спортивної дипломатії, 
викликів і перспектив спортивної дипломатії в Україні, зумовлює використання.  
як загальнонаукових методів (аналізу, синтезу, узагальнення), так і спеціальних, 
політологічних методів дослідження. Курс покликаний сформувати у студентів 
поняття того, що  спортивні зв’язки роблять істотний внесок у зміцнення 
міжкультурного діалогу, сприяють зростанню міжнародного престижу країни.  



Матеріали курсу орієнтовані на те, що феномен спорту в сучасному світі 
полягає в тому, що він став явищем глобального масштабу, що об’єднує людей 
різних вікових груп, національностей, релігій, поглядів. Водночас спорт – це засіб 
представництва на світовій арені, що забезпечує імідж країни, сприяючи таким 
чином реалізації її інтересів.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 7 (6 СЕМЕСТР) 

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Сергій Сергійчук) 

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

Анотація курсу 
В межах курсу студенти дізнаються хто такий підприємець та що вирізняє 

підприємця; ознайомляться з видами й сферами підприємницької діяльності; 
виберуть оптимальну форму організації власного бізнесу, комфортну систему 
оподаткування та юридичну підтримку для захисту інтересів бізнесу; розглянуть 
організаційну структуру підприємства; освоять методи генерування бізнес-ідей, 
способи та шляхи започаткування та ведення підприємницької діяльності; 
розвинуть навики взаємодії з іншими учасниками бізнесу; сформують власну 
підприємницьку культуру та етику поведінки. 

Обґрунтування курсу 
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей для генерації 

бізнес-ідеї, відкриття власного бізнесу, запровадження стратегії розвитку, 
ефективного керування фінансами підприємства, формування лідерських якостей 
для управління персоналом, забезпечення високої конкурентоспроможність та 
комерційного успіху. 

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 

У сучасних євроінтеграційних умовах функціонування економіки України, 
що характеризуються імплементацією вітчизняного законодавства відповідно до 
міжнародних стандартів і норм, налагодження на засадах прозорості та 
децентралізації єдиної електронної системи публічних закупівель Prozorro, 
важливим чинником виступають процеси ефективної організації та проведення 
публічних закупівель. Це, своєю чергою, потребує підготовки кваліфікованих 
спеціалістів у сфері здійснення публічних закупівель (бюджетними 
організаціями), а також участі у них (суб’єктами господарювання). 

Навчальна дисципліна «Публічні закупівлі» відіграє важливу роль в освіті, 
оскільки дає студентам знання про сутність, принципи та механізм 
функціонування публічних закупівель; формування у майбутніх фахівців 
практичних навичків та вмінь щодо організації та проведення публічних 
закупівель відповідно до вимог законодавства України. 

Глибокі знання дисципліни «Публічні закупівлі» потрібні студентам для того, 
щоб вони в сучасних умовах могли опанувати практичними навичками зі 



спеціальності на окремих ділянках роботи органів державної влади, місцевого 
самоврядування, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, підприємств 
різної форми власності. Особливістю даної дисципліни є те, що вона носить як 
теоретичний, так і прикладний характер. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

М'ЯКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) ТА МНОЖИННИЙ ІНТЕЛЕКТ (Наталія 
Мочалова) 

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

Анотація курсу 

Курс знайомить студентів з поняттям "м'які навички", їхню структуру та 
місце в діловому спілкуванні; дає поняття "множинного інтелекту" та його типів. 
Курс спрямований на ознайомлення студентів з практичними стратегіями 
формування м'яких навичок та визначення провідних типів інтелекту з подальшим 
їх розвитком. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ (Дмитро Шарейко) 

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

Анотація курсу 
Курс «Математичне моделювання у системах керування електроприводами» 

містить у собі такі розділи, як лінеаризація математичних моделей у системах 
керування електроприводами, структурний метод у математичному моделюванні, 
математичне моделювання у просторі станів, операторні методи математичного 
моделювання та частотні методи математичного моделювання у системах 
керування електроприводами Він складається з 15 годин лекцій та 30 годин 
практичних занять. Практичні заняття присвячені для набуття досвіду у розв’язку 
прикладних задач.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 

 



СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
СУДЕН (Вадим Скороходов) 

Автор курсу: Вадим Скороходов, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
суднових електроенергетичних систем. 

Анотація курсу 

Курс вивчає сучасні вимоги до систем комплексної автоматизації технічних 
засобів суден, їх конфігурацію, принципи роботи, основні функції та 
характеристики, особливості експлуатації. Студенти ознайомлюються з сучасними 
комплексами систем керування «Залів» (та його модифікаціями), якій включає 
спеціалізовані за функціональному призначенню системи автоматики «Шипка-М» 
- контроль параметрів та режимів суднових технічних засобів; «Прибой» - 
керування допоміжними засобами машинного відділення; «Нарочь-М» - 
керування засобами загальносуднових систем; «Іжора-М» - керування судновою 
електроенергетичною системою; «Ільмень-М» - керування вантажними 
операціями наливних суден; «Вікторія» - керування судновою системою інертних 
газів; «Тангенс-М» - централізоване електроживлення систем комплексу. 
Вивчаються системи дистанційного автоматизованого управління головним 
двигуном «Гром» та дизель-генератором «Роса-М». 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО (Юлія Ломжець) 

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

Анотація курсу 

Завданням  вивчення навчальної дисципліни «Парламентське право» є 
засвоєння базових знань з історії та теорії парламентаризму. При вивченні даного 
курсу студенти повинні засвоїти правові основи регулювання діяльності 
парламенту, його структуру і організацію діяльності, статус депутата парламенту, 
основні етапи законодавчого процесу, парламентські процедури й ієрархію джерел 
парламентського права.  

Вивчення дисципліни «Парламентське право» передбачає поглиблений 
конституційно-правовий аналіз роботи Верховної Ради України, проблемних 
аспектів функціонування парламенту в системі органів публічної влади й 
правових аспектів діяльності народних депутатів України і парламентських 
депутатських об’єднань. 

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

Ключові слова: парламент, депутат, мандат, законодавство, парламентські 
процедури. 

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. 
 

ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ (Олена 
Ломакіна) 

Автор курсу: Олена Ломакіна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
адміністративного та конституційного права. 

Анотація курсу 

Навчальна дисципліна вивчає специфіку створення та оформлення 
документів, пов’язаних з реалізацією права на підприємницьку діяльність, 
починаючи з моменту реєстрації, функціонування юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця, договірними відносинами, захистом порушених прав з боку 
контролюючих органів, реорганізацією та припиненням реєстрації суб’єкта 
господарювання. 

Курс зорієнтований на набуття навичок складання та оформлення відповідно 
до чинного законодавства та вимог діловодства юридичних документів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 



НОТАРІАТ В УКРАЇНІ (Руслана Достдар) 

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

Анотація курсу 

Вибірковий курс «Нотаріат в Україні» призначений для засвоєння основ 
нотаріальної діяльності, правильне розуміння студентами суті нотаріальних 
органів, їхнього місця в системі органів юстиції, знання Конституції України, 
законів, нормативних актів, що регламентують порядок організації і діяльності 
нотаріальних органів та нотаріальної діяльності. Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є суспільні відносини, що виникають з приводу позасудової охорони 
та захисту прав і законних інтересів, безспірних правовідносин, щодо яких 
вчиняються нотаріальні дії, здійснення нотаріальних дій уповноваженими на те 
органами та посадовими особами, а також функцій нотаріату – охорони та захисту. 
Ключові слова: нотаріат, нотаріальний процес, захист прав та законних інтересів, 
нотаріальні дії, нотаріальні органи. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (Наталія 
Магась) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна «Організація екологічної діяльності підприємства» вивчає 
методологічні засади організації та реалізації діяльності виробничих підприємств з 
урахуванням вимог екологічного законодавства, екологічних стандартів та 
нормативів щодо раціонального використання природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки у регіонах. Студенти отримують знання про порядок 
створення та функціонування екологічної служби на підприємстві, її основні 
завдання та функції, здійснення контролю за додержанням у підрозділах 
підприємства чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і 
нормативів з охорони довкілля. У результаті опанування курсу студенти можуть 
розробляти екологічну документацію на підприємстві, складати технологічні 
регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу 
технічну та звітну документацію, розробляти проекти перспективних і поточних 
планів з охорони довкілля, контролювати їх виконання що сприятиме зниженню 
шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників та на 
стан навколишнього середовища. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ЗБРОЯ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВІД НЕЇ (Віктор Дубінін) 

Автор курсу: Віктор Дубінін, кандидат наук, доцент кафедри адміністративного 
та конституційного права. 

Анотація курсу 

Ризик ядерної війни зріс в умовах російсько-української повномасштабної 
війни, однак ядерні держави сприяють припиненню загрози ядерної ескалації. Від 
середини ХХ століття тема розповсюдження ядерної зброї постає важливим 
питанням теорії і практики . Актуальність курсу зумовлена сферою протидії 
розповсюдженню ядерної зброї обумовлена наявністю цілого комплексу гострих 
теоретичних і практичних проблем безпеки, нагальна необхідність вирішення яких 
вимагає прискіпливої уваги відпрацювання практичних навичок у студентів. В 
курсі «Зброя масового ураження та захист від неї» надаються: характеристики 
засобів індивідуального та колективного захисту від зброї масового ураження; 
призначення та застосування приладів радіаційної,хімічної розвідки та 
дозиметричного контролю; рішення основних задач по оцінки радіаційної та 
хімічної обстановки; основні заходи захисту від зброї масового ураження ,які 
проводяться у частинах та підрозділах. Завдяки політичним заходам щодо 
стримування ядерної загрози у світі, ймовірність використання в сучасних 
воєнних конфліктах ядерної зброї знизилася, але все ще продовжує турбувати 
прогресивне світове суспільство. В цьому контексті в курсі розглядається 
медичний захист особового складу від уражаючих факторів мирного атому (аварії 
на АЕС, підприємствах, які займаються виробництвом, переробкою та утилізацією 
атомного палива). 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
(Володимир Патлайчук) 

Автор курсу: Володимир Патлайчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
турбін. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Основи експлуатації теплоенергетичного обладнання" 
спрямована на формування у студентів систематизованого уявлення про умови та 
особливості експлуатації і ремонту різноманітного обладнання, яке 
використовується в сучасній енергетиці, промисловості, комунальному 
господарстві (теплових двигунів, компресорних і насосних установок, 
холодильних машин, систем, які їх обслуговують, інших засобів перетворення та 
передачі теплової енергії). Дисципліна повинна надати студентам професійні 
знання щодо експлуатаційних характеристик теплоенергетичних установок, 
особливостей їх підготовки до дії, запуску, роботи на номінальному і перехідних 
режимах та зупинки. Детально розглядаються питання експлуатації та 



обслуговування допоміжного обладнання теплоенергетичних установок. Окремі 
змістові модулі дисципліни присвячені проведенню планових ремонтів 
теплоенергетичного обладнання, питанням техніки безпеки та пожежної безпеки в 
умовах експлуатації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

ВАЛЕОЛОГІЯ ТА ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я (Наталія Гурець) 

Автор курсу: Гурець Наталія, старший викладач кафедри екології та 
природоохоронних технологій.  

Анотація курсу 

Вивчає сутність поняття здоров’я та основи його формування, причини 
виникнення захворювань, закономірності становлення і зміцнення здоров’я 
людини; ціннісно-орієнтовні настанови на збереження здоров’я і здоровий спосіб 
життя як невід’ємного складника життєвих цінностей і загальнокультурного 
світогляду. Також розглядає відмінності західної та східної медицини, підходами 
до гармонізації способу життя шляхом використання аюрведичних знань та 
принципів Нової германської медицини. Курс зорієнтований на набуття навичок 
аналізу психосоматичних причин виникнення захворювань, визначення основних 
чинників формування здорового способу життя, вибору доцільних для індивіда 
форм і методів формування фізичного, психічного і духовного здоров’я. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ТРИБОТЕХНОЛОГІЯ ТА НАДІЙНІСТЬ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
(Світлана Боду) 

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

Анотація курсу 

Вивчення дисципліни «Триботехнологія та надійність механічних систем» 
забезпечує знайомство з поняттями тертя, зношування й змащування 
трибоспряжень, забезпечення їх працездатності, надійності і довговічності: 
класифікація видів тертя та зношування; класифікація причин відмов машин; 
якість поверхонь тертя та фрикційних з’єднань, їх формування на технологічному 
етапі та взаємозв’язок з процесами руйнування; конструкторські та технологічні 
методи підвищення зносостійкості, надійності та економічності роботи вузлів 
тертя машин та механізмів, які лежать в основі створення сучасних матеріалів і 
конструкцій деталей з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Курс 
орієнтований на надання знань та вмінь для вирішення конкретних 
конструкторських, технологічних і експлуатаційних завдань, пов'язаних з тертям, 
зношуванням і змащенням вузлів машин і механізмів, а також цілеспрямованим 



вибором матеріалів з необхідними фізико-механічними властивостями з 
врахуванням їх умов експлуатації. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕЛЕКТРОПРИВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ТА 
АГРЕГАТІВ (Іван Білюк) 

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

Анотація курсу 

Курс вивчає особливості експлуатації електроприводів 
сільськогосподарських машин та агрегатів, їх приводні характеристики, методику 
вибору та розрахунку для конкретних умов використання. Розглянуто сучасні 
системи автоматичного керування електроприводами у різних галузях сільського 
господарства. Вивчаються функціональні та кінематичні схеми приводів 
сільськогосподарського обладнання. Метою курсу є формування у студентів 
теоретичних знань з електроприводів сільськогосподарських машин та агрегатів, 
їх систем керування та захисту. Курс призначений для студентів всіх 
спеціальностей. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ (Наталія Лебедєва) 

Автор курсу: Наталія Лебедєва, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
матеріалознавства і технології металів. 

Анотація курсу 

Курс спрямовано на оволодіння студентами теоретичних знань і практичних 
навичок щодо сучасних методів структурного аналізу з використанням 
комп’ютерних програм оцінки структури та основних методів дослідження, 
включаючи оптичну та електронну мікроскопію, рентгеноструктурний та 
рентгеноспектральний аналізи, методи скануючої тунельної мікроскопії, з 
використанням сучасного обладнання для дослідження існуючих та розробки 
нових матеріалів, в тому числі і наноматеріалів, а також вирішення питань 
контролю якості матеріалів. Набуті в процесі вивчення компетенції, дозволять 
майбутнім фахівцям застосовувати на практиці основні методи дослідження 
структури матеріалів, аналізувати результати досліджень мікроструктури та 
формулювати висновки, щодо змін, які відбуваються в матеріалах під впливом 
технологічних обробок та експлуатації.  

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 

 



ЕНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА РИЗИКОЛОГІЯ (Олександр Маринець) 

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

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. 
 

ПРАКТИКУМ ЗІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В ОБРАНОМУ 
ВИДІ СПОРТУ: ЦИКЛІЧНІ ВИДИ СПОРТУ (Ірина Веселова) 

Автор курсу: Ірина Веселова, старший викладач кафедри фізичного 
виховання та спорту. 

Анотація курсу 

Дисципліна "Практикум зі спортивного вдосконалення в обраному виді 
спорту: циклічні види спорту" спрямована на вирішення найважливішого завдання 
– формування у студентів цілісного уявлення про професійну діяльність 
спеціаліста у сфері фізичної культури та спорту. Ця дисципліна покликана 
забезпечити глибоке теоретичне осмислення основ професійної діяльності 
спеціаліста та прищепити студентам навички практичної реалізації основних 
теоретичних положень через специфіку окремого виду спорту. Це означає, що це 
форми занять за змістом повинні відбивати особливості обраного виду спорту, 
розвиваючи, конкретизуючи з його предметної основі становища теорії та 
методики фізичного виховання та спорту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (Михайло Федоренко) 

Автор курсу: Михайло Федоренко, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Кожна людина в власному житті знаходиться під впливом політичних 
процесів і події, що відбуваються навколо неї. Сучасна особистість повинна мати 
власну уяву в розумінні того що відбувається та приймати відповідні рішення. 
Курс «Політична теорія і практика» є важливою компонентою, що сприяє 
формуванню власного студентського світогляду, політичної та громадянської 
позиції. Базуючись на досягненнях сучасної політичної теорії і практики, курс 
дозволяє студентам мати чітку уяву структурі та специфіки функціонування 
політичної сфери життєдіяльності людини і суспільства, за для прийняття певних 
рішень. Курс, що запропоновано, є важливою передумовою академічної та 
професійної мобільності студентів, опосередковано оказує вплив на формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців. Програма курсу передбачає 
комплексне навчання Політичної теорії і практики в усіх їх аспектах в рамках 
компетентнісного підходу. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БЛОҐІНГ І БЛОҐОСФЕРА (Оксана Гінкевич) 

Автор курсу: Оксана Гінкевич, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соцiально-гуманiтарних дисциплін. 

Анотація курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення з феноменом 
блоґінгу, блоґосферою в культурі та особливостями журналістської діяльності в 
добу цифрових медіа; розкриття специфіки блоґінгу та громадянської 
журналістики у системі сучасних засобів масової комунікації; ознайомлення 
студентів із трансформацією комунікативних практик сьогодення під впливом 
нових інформаційних технологій; формування навичок професійної діяльності 
блоґера та громадянського журналіста. Основні завдання вивчення дисципліни: 
розкриття специфіки блоґінгу в культурі цифрових медіа, формування уявлення 
про феномен авторства у блоґосфері; опанування знаннями про специфіку 
блоґінгу в українському медіапросторі; знайомство з ключовими концептами та 
структурою громадянської журналістики; розгляд питань комунікації в цифрових 
медіа, дискурсивних трансформацій, проблем діалогу в громадянській 
журналістиці. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

 



 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ (Ганна 
Морозова) 

Автор курсу: Ганна Морозова, старший викладач, кафедри інформаційних 
управляючих систем та технологій. 

Анотація курсу 

Дисципліна присвячена питанням формування необхідних теоретичних знань 
та практичних навичок, які дозволять ефективно використовувати на практиці 
інформаційні технології управління ІТ проєктами з використанням сучасних 
моделей, методів і програмних засобів. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ PYTHON (Тетяна Смикодуб) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна ознайомлює студентів з практичним застосування мови Python 
для розв’язку різноманітних задач галузі інформаційних технологій. Python – це 
універсальна мова, популярність якої зумовлена потужнішими можливостями для 
роботи з базами даних, text processing, вбудовуванням інтерпретатора в ігри, 
програмуванням GUI, швидкого створення шаблонів та програмування Web 
додатків. Завданням дисципліни є вдосконалення здатності застосовувати 
принципи об’єктно-орієнтованого та функціонального програмування, набуття 
навичок моделювання програмних систем (мова UML) та використання 
технологій мови Python, вміння застосовувати на практиці технології розробки 
проектів із використанням фреймворків. Опанування курсу надає професійні 
компетенції розробки ПЗ: знання і вміння застосовувати відповідні математичні 
поняття, методи об’єктно-орієнтованого аналізу для розробки ПЗ; знання та 
вміння застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання ПЗ та структур 
даних; вміння розробляти людино-машинний інтерфейс. 

Курс лекцій призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОКЕАНОТЕХНІКА II (Володимир Зайцев) 

Автор курсу: Володимир Зайцев, доктор технічних наук, професор 
Навчально - наукового центру Гідромеханіка. 

Анотація курсу 



Вибірковий курс “Океанотехніка ІІ” зорієнтований на набуття знань з основ 
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: 
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, 
трубопроводи на морських нафтогазопромислах, судна-газовози. 

Курс призначено для студентів всіх спеціальностей. 
 

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ UNIX (Анатолій Гайда) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна "Операційні системи UNIX є теоретичною основою сучасних 
корпоративних інформаційних та інформаційно-управляючих систем, 
промислових технологій розподілених обчислень, систем керування базами даних. 
Практична спрямованість зумовлена актуальною потребою формування системи 
базових знань з теорії та практики сучасних операційних систем, стандартів 
операційних систем UNIX, дизайну операційних систем Linux, технологій 
розробки системного програмного забезпечення, архітектури ядра операційних 
систем UNIX/Linux, керування процесами, взаємодії процесів, технологій 
багатопоточних обчислень. Після вивчення дисципліни здобувачі набувають 
компетенцій, знань, умінь та навичок з організації та експлуатації інформаційних 
систем для комп’ютерного моделювання і аналізу даних на основі операційних 
систем UNIX/Linux. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ОБ'ЄКТІВ МОРСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
(Володимир Голеншин) 

Автор курсу: Володимир Голеншин, викладач навчально-наукового центру 
морської інфраструктури. 

Анотація курсу 



Навчальна дисципліна спрямована на отримання бакалаврами теоретичних 
знань та практичних навичок з будови та функціонування енергетичних систем 
об'єктів морської інфраструктури. Вивчення дисципліни сприяє підвищенню 
фахової компетенції з питань проектування інфраструктури портового 
господарства та інформаційного забезпечення її функціонування. Змістовна 
частина курсу висвітлює наступні основні питання: технологічні потреби об'єктів 
морської інфраструктури в паливі, теплової та електричної енергії, водопостачанні 
тощо; особливості енергоспоживання притаманні об'єктам морської 
інфраструктури, структури енергоспоживання основних типів об'єктів; загальну 
будову енергетичних систем та енергетичних комплексів об'єктів морської 
інфраструктури; сучасні нормативні вимоги до енергоспоживання об'єктів 
морської інфраструктури; нормування витрат енергоресурсів у галузі, напрямки 
зменшення енергоспоживання та забруднення навколишнього середовища при 
енергоспоживанні; інтеграцію поновлювальних джерел енергії до енергетичних 
систем об'єктів морської інфраструктури. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 

 

БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ/BUSINESS COMMUNICATION (Ірина Григоренко) 

Автор курсу: Ірина Григоренко, кандидат технічних наук, доцент кафедри обліку і 
економічного аналізу. 

 
Анотація курсу 

Комунікації відведена особлива роль в світі бізнесу. Дисципліна «Бізнес-
комунікації» покликана задовольнити величезний попит на знання та вміння у 
сфері управління комунікаціями, який існує на ринку підготовки та 
самопідготовки менеджерів різних рівнів. Дає широке зведення загальних і 
конкретних знань, і навіть практичних рекомендацій з практики комунікацій, 
психології, культури промови, PR. Розглядаються основні види комунікацій у 
діловому спілкуванні, надаються докладні рекомендації щодо стратегій 
ефективного спілкування в бізнесі, корисні відомості про прийоми ефективного 
слухання, методи роботи з запереченнями, мистецтво аргументації, встановлення 
контакту зі співрозмовником. Студенти знайдуть необхідні знання з питань 
публічних виступів, уміння залишити належне враження, навчитися висловлювати 
свої думки, долати хвилювання. Дисципліна призначена для студентів, які хочуть 
розвинути важливі ділові навички, необхідні для роботи в офісі, а також для тих, 
хто цікавиться бізнес-кар’єрою. Успіх багатьох переговорів, реалізації 
поставлених цілей частіше за все залежить від вміння керівників правильно та 
вишукано налагодити комунікацію, тому ця навичка є безцінною - все, що 
необхідно сучасному менеджеру та діловій людині для досягнення особистого та 
професійного успіху. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 



 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(Василь Овсянников) 

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

Анотація курсу 

Дисципліна вивчає технічний комплекс електрообладнання транспортних 
засобів, основні функції автоматичного керування транспортом та влаштування 
вузлів  

Значний акцент при вивченні дисципліни надається на таки особливості як: 
автономність генерування електроенергії на транспорті; надійність 
енергопостачання всіх споживачів електроенергії; засоби розподілу електроенергії 
та її перетворення в інші види енергій; методи контролю, автоматики, управління 
та захисту. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 



ВИБІРКОВИЙ КУРС 8 (6 СЕМЕСТР) 

ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА IІ (Юрій Король) 

Автор курсу: Юрій Король, кандидат технічних наук, навчально-науковий центр 
гідромеханіки. 

Анотація курсу 

Вибірковий курс  «Гідроаеромеханіка ІІ» зорієнтований на набуття знань з 
механіки рідини та газу. У курсі вивчаються: питання динаміки в’язкої рідини, 
вихровий рух рідини, основи теорії крила, основи теорії хвиль, кавітація. Курс 
призначений для студентів всіх спеціальностей. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
 

БРЕНД-ДИЗАЙН В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (Наталя Матійко) 

Автор курсу: Наталя Матійко, кандидат економічних наук, викладач кафедри 
дизайну 

Анотація курсу 

Курс спрямований на вивчення бренд-дизайну та основ айдентики на 
платформах соціальних мереж. Вивчення дисципліни ґрунтується на: - освоєнні 
методів для визначення бренд-концепції; - вивченні засобів дизайн-дослідження 
для просування персонального бренду в творчому середовищі за допомогою 
соціальних мереж; - практичній розробці графічної структури бренд-дизайну в 
соцмережах; - формуванні знань та вивченні технологій і прийомів для створення 
успішного і якісного контенту в соцмережах на основі бренд-дизайну. 

Курс призначений для студентів всіх спеціальностей. 
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	ВИТОКИ ПРОМИСЛОВОГО ДИЗАЙНУ (Олена Чигiнцева)
	ВЕКТОРНА ГРАФІКА (Дмитро Котляр)
	ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ (Вікторія Левенець)

	ВИБІРКОВИЙ КУРС 2 (3 СЕМЕСТР)
	БАДМІНТОН НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Ірина Колоскова)
	ГАНДБОЛ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Ольга Сокол)
	ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА 2 (Ірина Макеєва)
	ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТРАНСПОРТУ (Ігор Сіренко)
	УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ (Ірина Запорожець)
	ФІЗИКА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (Андрій Грєшнов)
	ЕКОНОМІКА ЕНЕРГЕТИКИ (Любов Ратушняк)
	ДИЗАЙН-МЕНЕДЖМЕНТ (Наталя Матійко)
	ЯКІСТЬ І ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (Олександр Герасін)
	МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (Наталія Гурець)
	ПРОЄКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ (Олексій Дьяконов)
	ВОГНЕЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ РІЗНОМАНІТНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (Тетяна Юреско)
	РОЗРОБКА ЗАХИЩЕНИХ ВЕБ–ЗАСТОСУНКІВ (Андрій Сірівчук)
	ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСІВ  МАЛОТОННАЖНИХ СУДЕН ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (Сергій Гейко)
	ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 1 (Дмитро Жук)
	ОСНОВИ СИСТЕМ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО І РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ (Андрій Фоменко)
	МЕДІАПСИХОЛОГІЯ (Оксана Гінкевич)
	СУЧАСНІ МЕТОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ В ЕКСТРЕНИХ СИТУАЦІЯХ (Світлана Ушкац) 
	ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО США (Наталія Мочалова)
	ІСТОРІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Світлана Боду)
	КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ПРОЄКТУВАННЯ В СУДНОВІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ (Ольга Єлеонська)
	ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ (Сергій Моргун) (вибірковий курс 1 – 3 семестр)
	ТОЧНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТА ВІДНОВЛЕННІ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ (Олексій Московко) (вибірковий курс 1)
	МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО (Володимир Лісовський)
	ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА У ПРОГРАМНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ (Сергій Суслов)
	БІЗНЕС-ЛІДЕРСТВО (Сергій Сергійчук)
	МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ (Дмитро Шарейко)
	РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (Юлія Ломжець)
	ІМПУЛЬСНІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ (Олег Савченко)
	ОСНОВИ САПР ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ (Олег Савченко)
	КОРОЗІЯ І ЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ (Юлія Казимиренко)
	КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ МУЛЬТИМЕДІА (Олена Маршак)
	УСНА КОМПЕТЕНЦІЯ : РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНИХ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК. ІНТЕРВ'Ю ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. (Наталі Пономаренко)
	ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ МОВАМИ JVM (Тетяна Смикодуб)
	ОСНОВИ МОВИ PYTHON (Тетяна Смикодуб)
	ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 1 (Віталій Костюченко)
	УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ (Леонід Прокопович)
	ОСНОВИ PYTHON ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ (Леонід Прокопович)
	ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (Олександра Циганова)
	ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ (Іван Білюк)
	УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (Вікторія Левенець)
	ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ (Олена Ломакіна)

	ВИБІРКОВИЙ КУРС 3 (3 СЕМЕСТР)
	ВОЛЕЙБОЛ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Ольга Сокол)
	ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (Андрій Зінченко)
	ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (Марія Клисяк)
	ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ (Ігор Сіренко)
	ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ / OPERATIONS MANAGEMENT (Ірина Запорожець)
	ЕТНІЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН (Ольга Сонечко)
	СОЦІОЛОГІЯ ВИРОБНИЧИХ  ВІДНОСИН (Ольга Сонечко)
	ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ДІЇ (Світлана Марущак)
	ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ (Олексій Дьяконов)
	УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (Любов Ратушняк)
	МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ (Юлія Казимиренко)
	ДИСКРЕТНІ СТРУКТУРИ (Наталя Книрік)
	ДИСКРЕТНИЙ АНАЛІЗ (Наталя Книрік)
	СУДНА З ДИНАМІЧНИМИ ПРИНЦИПАМИ ПІДТРИМКИ (Володимир Зайцев)
	ЕРГОНОМІКА (Олена Сергієнко)
	ЕКОЛОГІЯ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Ігор Наконечний)
	ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ МОВАМИ JVM (Тетяна Смикодуб)
	BASICS OF ENERGY MANAGEMENT AND ENERGY AUDIT / ОСНОВИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕНЕРГОАУДИТУ (Яна Волянська) (курс викладається українською та англійською мовами.)
	КРОС-МЕДІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА (Оксана Філатова)
	МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКАХ (Павло Пацурковський)
	ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА І (Наталія Коробєйнікова)
	ЧАСТОТНІ МЕТОДИ У ЗАДАЧАХ АВТОМАТИКИ (Дмитро Шарейко)
	ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВО ЄВРОПИ (Руслана Достдар)
	ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (Володимир Лісовський)
	ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Наталія Ніколаєнко)
	СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ В РОБОТОТЕХНІЦI (Іван Білюк)
	ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО МАЛЮНКА (Сергiй Чигiнцев)
	ОСНОВИ ОПЕРАЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ (Олександр Майборода)
	ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ (Катерина Бурунсуз)
	ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  (Сергій Шевчук)
	АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ (Олена Погорєлова)

	ВИБІРКОВИЙ КУРС СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ (4 СЕМЕСТР)
	АКТУАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (Олег Бобіна)
	СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ (Ольга Сонечко)
	МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ (Ольга Кравчук)
	ІМІДЖІОЛОГІЯ ТА ІМІДЖМЕЙКІНГ (Ольга Кравчук)
	СОЦІАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ (Ольга Кравчук)
	СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ (Людмила Матвієнко)
	УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ (Людмила Матвієнко)
	ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ (Олена Маршак)
	ОСНОВИ НАУКИ ПРО СУСПІЛЬСТВО (Ірина Шаповалова)
	ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ (Ірина Шаповалова)
	РЕПУТАЦІЙНІ ТА ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ (Оксана Філатова)
	ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІЙН І КОНФЛІКТІВ (Михайло Федоренко)
	SOFT SKILLS У НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ (Світлана Гузенко)
	КОРПОРАТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ (Світлана Гузенко)
	ВИБОРИ ТА ПОСТВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС (Наталія Ніколаєнко)

	ВИБІРКОВИЙ КУРС 4 (4 СЕМЕСТР)
	ОСНОВИ ПРОФАЙЛІНГУ (Олена Щербак)
	ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА I (Юрій Король)
	ТРИВИМІРНЕ КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБІВ (Антон Карпеченко)
	ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА II (Юрій Галинкін)
	ТЕОРІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ (Сергій Титов)
	ПРОГРАМУВАННЯ КОНТРОЛЕРІВ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ (Сергій Гаврилов)
	ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ (Олексій Дьяконов)
	ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 2 (Дмитро Жук)
	РОЗРОБКА ДОДАТКІВ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОЇ І ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ (Ірина Худякова)
	ДІЛОВОДСТВО (Олена Щербак)
	АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ (РІВЕНЬ А1) (Наталі Пономаренко)
	ПОСТМОДЕРНІЗМ. МАСОВА КУЛЬТУРА Й ЛІТЕРАТУРА (Ольга Данильчук)
	КОПІРАЙТИНГ І СПІЧРАЙТИНГ (Світлана Гузенко)
	ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (Юрій Вижол)
	ЛОГІКА (Ольга Ступак)
	ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПРОЦЕСУ (Ольга Сонечко)
	PUBLIC RELATIONS, НАУКОВІ ОСНОВИ І МЕТОДОЛОГІЯ (Михайло Федоренко)
	ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (Людмила Матвієнко)
	ОСНОВИ НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ (Анастасія Ляшко)
	КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ (Андрій Гарбар)
	TECHNICAL ENGLISH / ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (Олена Шляхтіна)
	BUSINESS ENGLISH ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА (Вікторія Фатєєва)
	PRACTICAL ENGLISH FOR EVERYONE ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ КОЖНОГО (Марина Смуглякова)
	ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА 3 (Ірина Макеєва)
	БІОТЕХНОЛОГІЯ (Ганна Трохименко)
	ГЕОАНОМАЛЬНІ ЗОНИ ТА БІОТА (Ганна Трохименко)
	МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК (Марина Волосюк)
	УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ (Дарія Арчибісова)
	ЦІНОУТВОРЕННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (В’ячеслав Рогов)
	ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ (Юрій Касьянов)
	СИСТЕМИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ / NUPAS-CADMATIC ТА TRIBON (Ганна Гайдай)
	ІНЖИНІРИНГ СУДЕН З ВИКОРИСТАННЯМ САПР NUPAS-CADMATIC (Ганна Гайдай)
	ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА РЕЖИМИ (Ольга Сонечко)
	ОСНОВИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВІБРАЦІЙНИХ СИСТЕМ (Дмитро Шарейко)
	ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ (Тетяна Фаріонова)
	ГНУЧКЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ (Ганна Єфімова)
	ЦИФРОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ В БІЗНЕСІ ТА ЕКОНОМІЦІ (Ганна Єфімова)
	ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ (Андрій Грєшнов)
	ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ (Любов Ратушняк)
	ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Любов Петрович)
	КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ (Наталія Лебедєва)
	ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ СУДЕН В МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ (Григорій Шарун)
	КОМП'ЮТЕРНА ОБРОБКА ВІДЕО ТА ФОТО ІНФОРМАЦІЇ В ДИЗАЙНІ (Наталя Матійко)
	БЕЗПЕКА СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТ (Ірина Ремешевська)
	КОМП’ЮТЕРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (Сергій Копійка)
	ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ (Олександр Черно)
	СУЧАСНІ DIGITAL-КОМУНІКАЦІЇ (Олександр Спанатій)
	ОСНОВИ ХОЛОДИЛЬНОЇ, КРІОГЕННОЇ ТА КОНДИЦІОНУЮЧОЇ ТЕХНІКИ (Олена Литош)
	CИСТЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ 3D ПРОЄКТНИХ ДАНИХ В ГРАФІЧНИЙ КОНТЕНТ (SOLIDWORKS COMPOSER) (Віталій Поліщук) (викладається українською та англійською мовами) 
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