
 

 



 

 

  



 

 

Додаток А 

 

 

Інформація про відповідальних на кафедрі з оформлення робочих програм 

навчальних дисциплін 

 

Факультет Кафедра ПІБ (повністю) 

відповідальної 

особи 

Контактний 

номер 

телефону 

Електронна адреса 

     

 

Завідувач кафедрою                                   __________________        ПІБ 
                                                                       (підпис) 

 

 

 

 

Додаток Б 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

у відповідності до навчальних планів прийому 2021 р. 

кафедри _____________________________ 

(назва кафедри) 

 

 
№ 

з/п 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Спеціальність, 

спеціалізація для 

якої 

викладається 

дисципліна 

Шифр груп 

згідно 

потокам, для 

яких 

викладається 

дисципліна 

Семестр, 

тетраместр 

ПІБ 

розробника 

робочої 

програми 

Примітки. 

Зміни, що 

відбулись 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бакалавр 

       

1.1. Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 

       

1.2. Бакалавр на основі ОПП молодшого спеціаліста 

       

2. Магістр 

       

 

 



 

 

Додаток В 

 

Загальноуніверситетський список вибіркових компонентів циклу загальної 

підготовки 

 

Назва дисципліни 
Кількість кредитів 

ЄКТС 
Кафедра 

Освітній рівень бакалавр (рекомендовано) 

1 Дисципліни гуманітарної підготовки 

Історія України 3 

філософії та 

українознавства 

Історія української культури 2 

Соціологія 2 

Соціологія 4 

Політологія 2 

Політологія 3 

Філософська антропологія  3 

Філософія (додаткові розділи) 2 

Філософія (додаткові розділи) 4 

Етика ділового спілкування 2 

Психологія 3 

Логіка 3 

Риторика 4 

Основи охорони праці (додаткові розділи)  1,5 охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Безпека життєдіяльності 2 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) (додаткові розділи) 

3 іноземних мов 

Соціальна відповідальність 4 підприємництва, 

організації виробництва та 

теоретичної і прикладної 

економіки 
Еколого-правова культура особистості 2 

2 Дисципліни економічної підготовки 

Економічна теорія 2 

підприємництва, 

організації виробництва та 

теоретичної і прикладної 

економіки 

Історія економіки та економічної думки 6 

Управління регіональним розвитком 6 

Економічна безпека 5 

Міжнародна економіка 4 

Економіка, організація та управління 

підприємствами 
5 

Економіка, організація та управління 

підприємствами 
4 

Регіональна економіки 4 

Інженерно-технологічний бізнес 2 

Статистика 4 

Організаційна поведінка 5 

Фінансова система України 5 менеджменту та фінансів 

Фінанси 4 

Менеджмент у виробництві 4 

Менеджмент 2 

Інформаційний менеджмент 4 

Управління івент-проектами 5 



 

 

Маркетинг 2 маркетингу та логістики 

3 Дисципліни математичної підготовки 

Спецрозділи вищої математики 3 

вищої математики 
Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та 

математична статистика 
6 

Вища математика (додаткові розділи) 6 

Обчислювальна математика та 

програмування  
6 

програмного забезпечення 

інформаційно-

вимірювальної техніки 

Обчислювальна математика та 

програмування  
4 

Інформатика та інформаційні технології 6 

Математичні методи дослідження операцій 5 

інформаційних систем 

Теорія інформації та кодування 4 

Теорія ігор 5 

Інформаційні технології керування та 

проектування (додаткові розділи) 
5 

Інженерна та комп'ютерна графіка 4 матеріалознавства 

Автоматизовані системи контролю безпеки 

виробничих процесів 
4 

комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

та автоматизації 

4 Дисципліни природничо-наукової підготовки 

Фізика (додаткові розділи) 3 

енергетики 

Фізика (додаткові розділи) 6 

Електротехніка та основи електроніки     3 

Енерготехнологія хіміко-технологічних 

процесів 
3 

Інженерна та комп'ютерна графіка (додаткові 

розділи) 
3 

матеріалознавства Інженерна та комп'ютерна графіка 4 

Матеріалознавство 2 

Прикладна механіка 6 

Аналітична хімія (додаткові розділи) 3 аналітичної хімії і хімічної 

технології харчових 

добавок та косметичних 

засобів 
Інструментальні методи хімічного аналізу 4 

Хімія 4 неорганічної хімії 

Екологія 2 
технології неорганічних 

речовин та екології 

Фізична хімія 2 фізичної хімії 

Основи охорони праці   3 охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Основи охорони праці (додаткові розділи)  1,5 

Безпека життєдіяльності 2 

Основи наукових досліджень 5 

Автоматизація виробництва (за професійним 

спрямуванням) 
3 

комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

та автоматизації 

Органічна хімія 

6 

аналітичної хімії і хімічної 

технології харчових 

добавок та косметичних 

засобів 



 

 

   

Освітній рівень магістр (рекомендовано) 

1 Дисципліни гуманітарної підготовки 

Соціологія 2 

філософії та 

українознавства 

Соціологія 4 

Політологія 2 

Політологія 3 

Філософська антропологія  3 

Філософія (додаткові розділи) 4 

Етика ділового спілкування 2 

Риторика 4 

Психологія 3 

Логіка 3 

Психологія та методика викладання 2 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) (додаткові розділи) 

3 іноземних мов 

Соціальна відповідальність 4 підприємництва, 

організації виробництва та 

теоретичної і прикладної 

економіки 

Академічне письмо 5  

2 Дисципліни економічної підготовки 

Статистика 4 

підприємництва, 

організації виробництва та 

теоретичної і прикладної 

економіки 

Організаційна поведінка 5 

Економічна безпека 5 

Міжнародна економіка 4 

Інженерно-технологічний бізнес 2 

Регіональна економіки 4 

Фінансова система України 5 менеджменту та фінансів 

Фінанси 4 

Менеджмент у виробництві 4 

Менеджмент 2 

Інформаційний менеджмент 4 

Управління івент-проектами 5 

Маркетинг 2 маркетингу та логістики 

3 Дисципліни математичної підготовки 

Теорія інформації та кодування 4 

інформаційних систем 
Теорія ігор 5 

Інформаційні технології керування та 

проектування (додаткові розділи) 
5 

Автоматизовані системи контролю безпеки 

виробничих процесів 
4 

комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

та автоматизації 

4 Дисципліни природничо-наукової підготовки 

Промислова та цивільна безпека 3 
охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Автоматизація виробництва (за професійним 

спрямуванням) 
3 

комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

та автоматизації 

 



 

 

Додаток Г 

 

Графік 

засідань секцій науково-методичної ради університету щодо розгляду, 

обговорення робочих програм навчальних дисциплін у відповідності до 

навчальних планів прийому 2021 р. (початок о 14.30 год. в ауд. 132) та силабусів 

діючих робочих програм 

 
Дата Секція  Склад комісії  

1 2 3 

02.03.2022р. з професійної та 

практичної підготовки 

фахівців економічного 

факультету 

Чуприна Н.М., доцент – голова секції; 

Гармідер Л.Д., професор – заступник 

голови секції; 

Михайлова А.С.– голова секції з 

гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки 

09.03.2022р. з професійної та 

практичної підготовки 

фахівців факультету 

хімічних технологій та 

екології  

Сухомлин Д.А., доцент – голова секції; 

Авдієнко Т.М., доцент – заступник 

голови секції; 

Мітіна Н.Б.,  доцент – голова секції з 

питань забезпечення освітньої 

діяльності навчально-методичною 

літературою та технічними засобами 

навчання 

16.03.2022р. з професійної та 

практичної підготовки 

фахівців факультету 

комп’ютерних наук та 

інженерії 

Левчук І.Л., доцент  – голова секції; 

Банник Н.Г. – заступник голови секції;  

Груздєва О.В., доцент – голова секції з 

моніторингу педагогічної майстерності 

викладачів та якості підготовки 

фахівців 

23.03.2022р. з професійної та 

практичної підготовки 

фахівців факультету 

харчових та хімічних 

технологій 

Голова секції – окремий наказ; 

Баштаник П.І., доцент – заступник 

голови секції; Проценко В.С., 

професор, – голова секції з 

математичної, природничо-наукової та 

загально-інженерної підготовки 

30.03.2022р. з професійної та 

практичної підготовки 

фахівців факультету 

фармації та біотехнології 

Лебідь О.С.– голова секції; 

Янова К.В., доцент – заступник голови 

секції; 

Євтушенко А.О.  – голова секції з 

організації післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу 

 

 

 

 


