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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ:
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b) Контактні телефони
тел. факс (0352) 53-36-29
тел. вн. (63) 270
Приймальня декана
тел. (0352) 53-36-29
тел. вн. (63) 270
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету:
Струганець Борис Володимирович - доцент, кандидат педагогічних наук
тел./факс (0352) 53-36-29
e-mail: ipf@tnpu.edu.ua; dek_ipf@tspu.edu.ua
Заступник декана Гевко Ігор Васильович - доцент, кандидат педагогічних наук
тел.: (0352) 53-36-29
Вчений секретар ради Нагачевська Богдана Петрівна
тел.: (0352) 53-36-29
Голова методичної комісії Сорока Тарас Петрович - доцент, кандидат
педагогічних наук
тел.: (0352) 43-57-65
Диспетчер Оліяр Наталія Євгенівна
тел.: (0352) 43-57-65
Методист вищої категорії Блага Інна Миколаївна
тел.: (0352) 43-57-65
d) Кафедри:
КАФЕДРА технологічної освіти та охорони праці
(Адреса вул. Винниченка, 10; м. Тернопіль; 46018; тел. (0352) 43-57-65).
e-mail: tehnolog@tnpu.edu.ua;
www.tnpu.edu.ua; www.ipf.tnpu.edu.ua
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7. Гевко Ігор Васильович - доцент, кандидат педагогічних наук
8. Гушулей Йосип Миколайович – професор, доктор педагогічних наук
9. Дикий Роман Андрійович - майстер виробничого навчання
10. Кибалюк Юрій Миколайович - майстер виробничого навчання
11. Кондратюк Віктор Лукич - доцент, кандидат технічних наук
12. Король Богдан Іванович - завідувач навчально-виробничими
майстернями
13. Ктитор Марія Іванівна - старший лаборант
14. Людкевич Василь Тарасович - майстер виробничого навчання
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ
ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: «Педагогічна освіта»
Напрям підготовки: 6.010103 «Технологічна освіта»
Термін навчання – 4 роки
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Навчальний процес на факультеті здійснюється згідно наказів, положень та
рекомендацій МОН України, навчальних планів і програм. У навчальновиховному процесі на факультеті задіяно 60 працівників, із них 36 викладачів
(4-доктори наук, професори, 21-канд. наук, доцентів, 11-асистентів).
Для забезпечення підготовки студентів I–III курсів за кредитнотрансферною системою з кожного предмету розроблено дидактичні комплекси,
які включають навчальні плани та робочі програми, тести лекцій та завдання
для проведення лабораторно-практичних робіт, завдання для індивідуальної
роботи студентів та визначення рівня їх професійних компетенцій, електронні
версії матеріалів, посібники та методичні рекомендації.
Матеріально-технічна база кафедри технологічної освіти та охорони праці
зосереджена у 6 лабораторіях (технології швейного виробництва, обладнання
швейного виробництва, декоративно-ужиткового мистецтва, обробки харчових
продуктів, обробки матеріалів різанням, основ охорони праці, основ технології
матеріалознавства), 5 цехах навчально-виробничих майстерень (механічної
обробки металів, ручної обробки металів, механічної обробки деревини, ручної
обробки деревини, виробничого навчання та продуктивної праці), 1 кабінеті
методики трудового навчання, 1 комп’ютерному класі, 3 аудиторіях для
лекційних та практичних занять. Всі навчальні аудиторії оснащені
комп’ютерами, які підключені до єдиної комп’ютерної мережі університету з
доступом до Інтернету,
Для підготовки фахівців також використовуються лабораторії та кабінети
кафедр інженерно-педагогічного факультету, зокрема лабораторія ТЗН,
електротехніки, машинознавства, кабінет креслення та ін.
Аудиторії оснащені сучасним технологічним обладнанням, інструментами
та пристроями, комп’ютерною технікою. Це дозволяє виконувати передбачені
навчальними програмами лабораторно-практичні та практичні роботи,
здійснювати розробку творчих проектів, виконання дослідницьких завдань,
курсових, дипломних і магістерських робіт.
Перспективи розвитку навчально-матеріальної бази орієнтовані на
підвищення професійного рівня студентів і передбачають оновлення швейного
обладнання, подальше поповнення верстатного парку новітніми моделями, у
першу чергу, з числовим програмним керуванням, збільшення різновидів і
кількості електрифікованих інструментів.
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Стан приміщень інженерно-педагогічного факультету відповідає
санітарним нормам і дозволяє забезпечити навчальний процес протягом усього
терміну навчання.
5.
ОСНОВНІ
МЕТОДИ
ВИКЛАДАННЯ
І
НАВЧАННЯ,
ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальна дисципліна складається із одного або декількох залікових
кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації
навчального процесу. Заліковий кредит – це завершена задокументована
частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як правило,
завершується підсумковим оцінюванням (підсумкове тестування, залік або
екзамен). Заліковий кредит складається із модулів (частин програми навчальної
дисципліни, поєднаних із формами навчання – лекційні, практичні, семінарські,
лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик та консультацій,
виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань, інші форми і
види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів).
Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студента
в КМСОНП полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на
індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на
організацію самоосвіти студента. У структурі навчального навантаження
студента за системою ECTS індивідуальна робота також розглядається як один
із основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну
частину його навчального навантаження. Індивідуальна робота студента (ІРС) є
формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для
якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуальноспрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу
діяльність.
Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у
позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням
потреб і можливостей студента. Організація та проведення індивідуальних
занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття
на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення
студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони мають науководослідний характер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні
наукових досліджень та інших творчих завдань.
Види індивідуальних занять:
Консультація – один із видів навчальних занять, який проводиться з метою
отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та
для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного
застосування (проводяться протягом семестру – поточні консультації,
семестрові, та перед контрольним заходом – екзаменаційні). У процесі
консультацій (особливо поточного консультування) допускається діагностичне
тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення ступеня
засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня
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сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності
прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.
Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) є видом поза
аудиторної індивідуальної роботи студента навчального чи навчальнодослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення
програмного матеріалу навчального курсу і є окремим заліковим модулем з
дисципліни. КПІЗ є невід’ємною частиною навчального процесу і розцінюється
як серйозне осмислення набутих знань отриманих студентом при вивченні
дисципліни.
Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчальнодослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має
на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з
нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного
фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і
науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним
обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.
Курсова робота є окремим заліковим кредитом навчальної дисципліни і
оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид навчальної діяльності
студента. За час навчання студент повинен виконати 3 – 4 курсові роботи з
навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності, їх
конкретна кількість визначається навчальним планом. Якість виконання
курсової роботи та результати її захисту оцінюються за шкалою оцінювання
ECTS.
Дипломна робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького,
творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконує студент на
завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення
теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні
конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих
завдань.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі
викладача. Зміст самостійної роботи із кожної навчальної дисципліни
визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними
рекомендаціями викладача. Самостійна робота студентів забезпечується всіма
навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної
навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та
методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним
обладнанням,
інтерактивними
навчально-методичними
комплексами
дисциплін, електронно-обчислювальною технікою тощо. Методичне
забезпечення самостійної роботи студентів повинно передбачати й засоби
самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо). Самостійна робота
студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної навчальної
дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і
лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах. Викладач
визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами
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навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та
підсумкового контролю, здійснює діагностику якості самостійної роботи
студента (як правило, на індивідуальних заняттях), аналізує результати
самостійної навчальної роботи кожного студента. Контроль успішності
студента здійснюється з використанням методів і засобів, що передбачені
навчальним планом і програмою дисципліни.
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою 100-бальної
системи оцінювання, реєструється у відповідних документах з обов’язковим
переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS. Навчальні
досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт (теоретична підготовка,
практичні роботи, КПІЗ, наукова робота тощо) оцінюється кількісно
(визначається рейтинг), а також визначається підсумкова оцінка з кожної
навчальної дисципліни.
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни визначається на
основі рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми
навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєння
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи
(поточний модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних
досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність під час практик; оцінка за
виконання КПІЗ; оцінка за курсову роботу; оцінка (бали) за участь у наукових
конференціях, олімпіадах, наукові публікації тощо. Питома вага оцінки
кожного з видів навчальної роботи студента у підсумковій (загальній) оцінці
визначається виходячи із їх вагомості у теоретичній та практичній підготовці
фахівця, структури та змісту навчальної дисципліни. Підсумкова оцінка
виставляється, як правило, після завершення вивчення навчальної дисципліни,
якщо інше не передбачено навчальним планом або програмою дисципліни.
Вона виводиться як середня арифметична із проміжних оцінок та проведення
додаткового підсумкового контролю. До академічної довідки студента як
основна вноситься підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни, а в
дужках можуть подаватися відомості про результати оцінювання окремих
змістових модулів.
Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної
нормативної бази.
Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів
За шкалою
За національною шкалою
За шкалою навчального
ЕСТS
закладу (як приклад)
А
Відмінно
90–100
В
С

Добре

85–89
75–84

D

Посередньо

65–74

Е

Задовільно

60–64
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FХ

Незадовільно з можливістю
повторного складання

35–59

F

Незадовільно з обов’язковим
повторним курсом

1–34

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

12

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

13

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта»
Фахове спрямування 6.010100 «Технологічна освіта»
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9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
І цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Предмет: Філософія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Мета: надання студентам уявлення про світогляд, обумовленість
його виникнення, розмаїття, розвитку і значення в житті людей; особливості
філософського вирішення світоглядних проблем, його відмінність від міфології,
релігії, мистецтва і науки; історичні типи і головні парадигми філософського
пізнання взаємовідношення людини з навколишньою дійсністю.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: наукові, філософські та релігійні картини
світоутворення; сутності, призначення і сенсу життя людини; співвідношення
істини та помилок, знання та віри; структуру, форми та методи наукового
пізнання, їх еволюцію; особливості функціонування знання в сучасному світі.
Студент повинен вміти: орієнтуватися у естетичних цінностях; бути
знайомими з найважливішими галузями та етапами розвитку гуманітарного і
соціально-економічного знання; розуміти співвідношення науки та техніки і
пов'язані з ними сучасні соціальні та етапні проблеми; керуватися основними
науковими школами, напрямками, концепціями, джерелами гуманітарного
знання.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Іноземна мова
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1рік, 1,2семестр; 2 рік.
Анотація:
Мета: оволодіння таким рівнем знань, який забезпечуватиме необхідну
для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та
ситуативного спілкування в усній та писемній формах.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: лексичний мінімум однієї з іноземних мов;
граматичний мінімум.
Студент повинен вміти: вести іноземною мовою бесіду-діалог загального
характеру; користуватися правилами мовного етикету; читати літературу з
спеціальності без словника з метою пошуку інформації; перекладати тексти з
словником; складати анотації, реферати і ділові листи іноземною мовою.
Форми контролю: залік, іспит.
Предмет: Історія України
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1рік, 2 семестр
Анотація: Мета: формування системи знань з історії України.
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Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: проблеми зародження, існування та відбудови
української державності; роль різних соціальних верств у збереженні, розвитку
та захисті української національної ідеї; умови формування української
народності; економічні, політичні, соціальні, культурні процеси в Україні;
особливості сучасного розвитку країни.
Студент повинен вміти: сформулювати основи української державності;
визначити роль українців у розвитку національної ідеї; аналізувати умови
формування української народності; окреслити перспективи сучасного
розвитку України.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Українська мова (за проф. спрямуванням)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2рік, 3,4 семестр; 3 рік, 5 семестр.
Анотація:Мета: засвоєння студентами особливостей писемного й усного
ділового та професійного мовлення українською мовою, вироблення навичок
складання ділових паперів паралельно з повторенням найскладніших
правописних і граматичних моментів.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: основні вимоги до мовних засобів ділового
стилю; складні випадки усного і писемного мовлення; принципи культури
мовлення і письма; норми ділового спілкування українською мовою; основні
принципи викладу думки.
Студент повинен вміти: вільно володіти державною мовою України;
грамотно використовувати у своїй діяльності професійну лексику; вести
українською мовою бесіду-діалог загального характеру; користуватися
правилами мовного етикету; читати літературу з спеціальності з метою пошуку
інформації.
Форми контролю: залік, іспит.
Предмет: Історія української культури
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1рік, 1семестр
Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як
важливої форми національного поступу, вияву історико-культурницького типу
світогляду; показати методологічну роль історії української культури у
розумінні особливостей розвитку тієї чи іншої культурно-історичної епохи;
ознайомити з історією української культури, з ідеями її поступу; сприяти
формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного
аналізу складних явищ суспільно-історичного буття.
Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його;
співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати
загальноісторичні та проблеми історії культури із поступом сучасного
суспільства; сформувати власне переконання у тому, що самореалізація
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особистості неможлива без прилучення до здобутків національної історикокультурної спадщини, складовою частиною якої є історія культури; працювати
з історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку тих
чи інших праць.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Політологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Мета: формування системи знань з питань політики та її складових у
сучасному суспільстві.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: суть влади та політичного життя; процеси
міжнародного політичного життя; політичні відносини і процеси; геополітичну
обстановку і політичний процес в Україні.
Студент повинен вміти: виділити теоретичні та прикладні аксіологічні й
інструментальні компоненти політичного знання; розуміти роль і функції
компонентів політичного знання у підготовці та обґрунтуванні політичних
рішень; оцінити геополітичну обстановку у сучасному політичному світі.
Форми контролю: залік.
Предмет: Фізичне виховання
Статус: Нормативна
Рік ,семестр: 1–2 рік, 1–4 семестр
Анотація: Мета – виховання фізичної культури студентів та розвиток їх
фізичних якостей.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: роль фізичної культури у розвитку людини та
підготовці спеціаліста; основи фізичної культури та здорового способу життя.
Студент повинен вміти: володіти системою практичних умінь і навиків;
використати фізкультурно-спортивну діяльність для досягнення життєвої та
професійної мети.
Форми контролю: залік.
Предмет: Основи конституційного права
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Мета: формування знань про право, особистість і суспільство,
структуру права та його дії; конституційну основу правової системи; приватне
право; порівняльне правознавство. Вимоги до знань і вмінь:
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Студент повинен знати: права і свободи людини та громадянина;
основи української правової системи та законодавства; організацію
функціонування судових та інших правочинних і правоохоронних органів;
правові та морально-етичні норми у сфері професійної діяльності.
Студент повинен вміти: уміти реалізувати права і свободи людини у
різних сферах життєдіяльності; використовувати і складати нормативні та
правові документи; вживати необхідних заходів по відновленню порушених
прав.
Форми контролю: залік.
Предмет: Економіка
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Мета: формування системи знань з теоретичних питань економіки
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: основи економічного аналізу; основні поняття
власності; економічні та правові аспекти; макроекономічні проблеми інфляції
та безробіття; факторні ринки та розподіл прибутку; порівняльні економічні
системи.
Студент повинен вміти: оцінити функціонування конкурентного ринку;
аналізувати сукупні затрати; попит, пропозицію, ціновий рівень; поєднувати
принципи попиту, споживчого вибору, витрат та пропозиції.
Форми контролю: залік.
Предмет: Логіка
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Як навчальна дисципліна логіка надає теоретичний і
методичний матеріал, необхідний для формування усвідомленого рівня
оперування правилами і прийомами логічного мислення, дає знання про логічні
характеристики основних форм мислення – поняття, судження й умовиводу,
правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних законів
(принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації.
Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш поширеними в
практиці схемами і прийомами міркувань, активне використання в процесі
мислення та спілкування їх основних методів – дедукції, індукції та аналогії,
розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні помилки як у власних
міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє вдосконаленню логічної
культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі точність і
образність думки, вихованню дисципліни думки.
Форми контролю: залік.
Предмет: Етика і естетика
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
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Анотація: Мета: ознайомлення студентів з основними категоріями моралі,
показати прикладне значення етики для повсякденної життєдіяльності
студентів
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: сутність моральної та естетичної культури в
суспільстві; яку роль виконує етичне та естетичне знання в формуванні
особи; як формується етична та естетична культура особи.
Студент повинен вміти: вести себе певним чином в різноманітних
життєвих ситуаціях; реалізовувати в житті етичні та етикетні норми;
формувати свій естетичний смак та оточуючий світ по законам краси;
формувати свій імідж; культурно спілкуватися.
Форми контролю: залік.
Предмет: Соціологія
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Мета: формування знань про соціологію як науку про суспільство,
соціальні відносини, соціальне життя і соціальну політику.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: типологію; основні джерела виникнення та
розвитку масових соціальних рухів; форми соціальної взаємодії; фактори
соціального розвитку; типи та структури соціальних організацій.
Студент повинен вміти: створити наукове уявлення про соціологічний
підхід до особи; аналізувати структури соціальних організацій; володіти
основами соціологічного аналізу.
Форми контролю: залік.
Предмет: Історія науки і техніки
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:Федорейко
Анотація: Формування системних знань і розуміння основних напрямків
філософської думки щодо вирішення проблем науки і техніки; знань
філософської школи, які ставили і вирішували ці проблеми, розуміння
специфіки шкіл і напрямків у постановці та вирішенні відповідних проблем;
ознайомлення з філософськими текстами, в яких ставились та вирішувались
проблеми науки і техніки; засвоєння прийомів аналізу історії науки та техніки.
Форми контролю: залік
Предмет: Релігієзнавство
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Мета: надання студентам уявлення про соціально-гносеологічнопсихологічну природу та функції релігії, формування системи знань з загальних
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питань релігієзнавства.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: становлення і розвиток стародавніх релігій;
основні сучасні традиційні і нетрадиційні релігії; місце релігії в духовній
культурі; роль релігії в сучасному житті суспільства, сім'ї, людини.
Студент повинен вміти: основні ознаки та моменти релігій; визначити
проблеми сенсу життя у релігіях; поєднувати принципи релігії та науки.
Форми контролю: залік.
ІІ цикл математичної, природничо-наукової підготовки
Предмет: Вікова фізіологія і шкільна гігієна
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета: сформувати у студентів уявлення про основні фізіологічні
процеси та закономірності розвитку організму суб’єктів навчання підліткового
та юнацького віку та інтерес до аналізу фізіологічних процесів конкретних осіб.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: будову та функції основних органів, що входять
в кожну систему організму; основні механізми функціонування всіх систем
органів; вікові особливості протікання
фізіологічних функцій і
психофізіологічних процесів; можливі порушення функціонування кожної
системи органів та причини цих порушень і засоби профілактики; гігієнічні
вимоги до організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі та
домашніх умовах.
Студент повинен вміти: аналізувати конкретні показники рівня
функціонування систем організму; аналізувати умови організації навчальновиховного процесу в навчальному закладі та домашні умови проживання з
точки зору гігієни; використовувати отримані знання для раціональної
організації навчально-виховного процесу; надавати першу допомогу при
травмах і отруєннях; оцінювати фізичну та розумову працездатність та рівень
фізичного розвитку учнів; самостійно працювати з науково-методичною та
довідковою літературою даної предметної галузі.
Форми контролю: залік.
Предмет: Основи екології
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: засвоєння основних законів і закономірностей антропогенного
впливу на біосферу, а також відповідального ставлення до охорони довкілля і
здоров’я людини.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: роль екологiї у збереженнi, вiдновлюваннi
навколишнього середовища; значення екологiї для оцiнки наслiдкiв
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професiйної
дiяльностi;
екологiчнi
принципи
рацiонального
природокористування.
Студент повинен вміти: проводити оцінку прямих і непрямих впливiв
рiзних видiв забруднювачiв на органiзм; провести комплексний аналiз
навколишнього середовища i оцiнку забруднення.
Форми контролю: залік.
Предмет: Хімія (за проф. спрямуванням)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: формування наукового світогляду, розвиток сучасних форм
теоретичного мислення, здатності аналізувати явища, засвоєння законів хімії
для застосування хімічних процесів, речовин та матеріалів у сучасному
виробництві.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: сучасний стан і шляхи розвитку хімії; роль хімії
у створенні нових матеріалів, в раціональному використанні енергетичних та
природних багатств, в охороні праці; хімічні теорії і закони.
Студент повинен вміти: користуватися прийомами логічного мислення;
розв’язувати хімічні задачі; поводитися з хімічними сполуками; виконувати
хімічні досліди.
Форми контролю: залік.
Предмет: Вища математика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: навчити студентів складати математичні моделі процесів і
конструкцій, пов’язаних з подальшою діяльністю фахівців, вивчати такі моделі,
інтерпретувати відповідно здобуті результати.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: елементи лінійної алгебри та аналітичної
геометрії; теорію ймовірностей та статистичний аналіз.
Студент повинен вміти: користуватися елементами математичного
аналізу, диференціальним та інтегральним численням; вирішувати
диференціальні рівняння.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Загальна фізика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета: створення широкої підготовки в галузі фізики, володіння
фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної фізики,
формування наукового світогляду та сучасного фізичного мислення.
Вимоги до знань і вмінь:
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Студент повинен знати: сучасний стан розвитку фізики; світоглядне
значення фізичних теорій та законів.
Студент повинен вміти: користуватися законами фізики на виробництві і
в повсякденному житті.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Фізичний практикум
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Мета: створення широкої підготовки в галузі фізики, володіння
фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної фізики,
формування наукового світогляду та сучасного фізичного мислення.
Вимоги до знань і вмінь. Студент повинен знати: сучасний стан розвитку
фізики; світоглядне значення фізичних теорій та законів. Студент повинен
вміти: користуватися законами фізики на виробництві і в повсякденному житті.
Форми контролю: іспит, залік
Предмет: Нарисна геометрія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Метою курсу є: формування у студентів знань, вмінь та навичок,
необхідних для оволодіння теоретичною основою графічної діяльності, котрі
полягають в зображенні тривимірних об’єктів на площині (поверхні);
розв’язування на проекційних рисунках метричних та позиційних задач,
пов’язаних з тривимірними об’єктами.
Основні завдання курсу: вивчення теоретичних основ креслення,
вивчення способів проеціювання геометричних фігур та їх поєднань, вивчення
способів перетворення епюра проекцій. Основні теми курсу: комплексне
креслення точок, прямих, площин; способи перетворення епюра проекцій;
утворення поверхонь; переріз поверхонь прямою, площиною; взаємний переріз
поверхонь; аксонометричні проекції.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: проекційний метод
побудови креслень геометричних фігур; суть методів перетворення
комплексних креслень в прямокутних проекціях; способи перетину тіл
площиною і взаємного перетину тіл.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: зображати
геометричні фігури, використовуючи метод ортогонального проеціювання;
розв’язувати на кресленні позиційні та метричні задачі нарисної геометрії;
використовувати способи перетворення креслення для розв’язування задач;
будувати аксонометричні зображення фігур.
Форми контролю: іспит
Предмет: Креслення
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Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр; 2 рік, 3 семестр.
Анотація:
Метою курсу є: формування у студентів елементів просторового
мислення, розширення їх світогляду в напрямку предметно-інженерної
діяльності та вивчення ними основних стандартів по оформленню
конструкторської документації.
Основні завдання курсу: вивчення основ геометричного, проекційного,
машинобудівного та окремих розділів спеціального креслення за спеціальністю.
Основні теми курсу: конструкторські документи та їх оформлення;
елементи геометричних побудов у кресленнях; зображення: види, розрізи,
перерізи, аксонометричні проекції; креслення рознімних та нерознімних
з’єднань деталей; креслення деталей та складальних одиниць; схеми; креслення
передач руху; елементи будівельного креслення.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: правила виконання
креслень об’єктів згідно норм діючих Стандартів; правила викреслювання
зображень різних видів, рознімних та нерознімних з’єднань деталей,
складальних одиниць, схем та передач руху; правила та особливості виконання
будівельного креслення.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: читати,
аналізувати креслення тривимірних об’єктів, побудовані методом проекційних
зображень; самостійно виконувати креслення та ескізи геометричних об’єктів,
оформляти конструкторські документи відповідно до вимог діючих Стандартів.
Форми контролю: залік, іспит.
Предмет: СІТ
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою курсу є сформувати у студентів знання, вміння і
навички, необхідні для раціонального використання засобів сучасних
інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням
інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням.
Основні завдання курсу: теоретичні основи інформатики, навички
використання прикладних систем оброблення статистичних даних та систем
програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних
мереж під час дослідження різнопланових систем та розв’язування завдань
фахового спрямування.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен знати:
принципи функціонування комп’ютера; операційну систему Windows;
редактори текстів; засоби комунікацій; засоби програмування.
Студент повинен вміти: розробляти публікації довільної складності;
використовувати можливості MS Excel для математичних підрахунків;
розробляти прості алгоритми у середовищі програмування Borland C++;
розв’язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою
професійною діяльністю.
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Форми контролю: залік.
Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
Метою курсу є прищеплення студентам практичних навичок
застосовувати технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню ефективності
проведення навчально-виховного процесу.
Основні завдання курсу: вивчення особливостей використання сучасних
інформаційних технічних засобів навчання в освітньому процесі; визначення
способу виготовлення та алгоритму застосування носіїв інформації,
використовуючи сучасні інформаційні технічні засоби навчання.
Основні теми курсу: психолого-педагогічні основи використання
інформаційних технічних засобів навчання в навчальному процесі; екраннопроекцiйнi, відеотехнічні засоби навчання; комп’ютер та спеціальні засоби в
навчально-виховному процесі
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні види,
загальну будову, принцип дії, функціональні та дидактичні можливості
сучасних технічних засобів навчання (ТЗН); психолого-педагогічні особливості
сприйняття і засвоєння інформації, використовуючи ТЗН; системи пошуку,
алгоритму виготовлення і методики застосування носіїв інформації,
використовуючи ТЗН.
Студент повинен вміти: правильно експлуатувати та доглядати сучасні
ТЗН, дотримуючись правил техніки безпеки; вибрати оптимальний за
конструктивно-дидактичними можливостями вид ТЗН, вибрати або виготовити
для нього дидактичний матеріал і розробити методику застосування.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Основи електротехніки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Метою курсу є формування у студентів знань та умінь в області генерації,
трансформації, економії, застосування електроенергії та практичного
використання комплексу електротехнічного інструментарію.
Основні завдання курсу: вивчення роботи електровимірювальних
приладів та умов їх експлуатації, вивчення теоретичних основ однофазного та
трифазного змінного синусоїдального струму, вивчення конструкцій та
принципів роботи статичних та динамічних електричних машин, комутаційної і
захисної апаратури, електрообладнання комп'ютерних мереж.
Основні теми курсу: Електровимірювальні прилади, виробництво,
передача, розподіл та економія електричної енергії; одно- і трифазні кола
змінного синусоїдального струму; електричні машини, електрообладнання
комп'ютеризованих приміщень; електромонтажні роботи.
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В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основи теорії
однофазного та трифазного змінного синусоїдального струму, будову
електровимірювальних
приладів,
електричних
машин,
сучасного
пускорегулюючого електрообладнання, принципи генерації та економії
електроенергії.
Студент повинен вміти: здійснювати аналіз електричних схем; оцінювати
технічні показники електрообладнання; складати та налагоджувати електричні
схеми, оцінювати їх експлуатаційні характеристики.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Практикум з електротехнічних робіт
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Формування у студентів знань з теорії однофазного та трифазного
синусоїдального змінного струму, будовою та принципами функціонування
електричних машин; набуття студентами вмінь розв'язування прикладних
електротехнічних задач, складання і аналізу електричних схем для дослідження
електричних кіл та керування електромеханічними перетворювачами; вивчення
та засвоєння методики використання електровимірювальних приладів та засобів
керування споживачами електричної енергії.
Форми контролю: залік.
Предмет: Валеологія
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація:
Мета: теоретичне розкриття функціональних можливостей, резервів
систем організму, які створюють запас, потенціал здоров’я, що забезпечує
адаптацію до чинників, які змінюються, життєдіяльності, компенсацію при
нормальних, не деструктивних змінах в організмі.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: знати основи охорони і зміцнення фізичного,
психічного і соціального здоров’я; знати генетичні, фізіологічні і психологічні
можливості систем організму людини; знати методи і засоби контролю та
збереження психофізіологічного статусу і зміцнення здоров’я людини.
Студент
повинен
вміти:
використовувати
сучасні
методи
самодіагностики, самокорекції, самооцінки здоров’я; зберігати рівень
психофізіологічної стійкості в умовах навчальної, трудової діяльності і при
екстремальних ситуаціях; володіти навичками надання першої долікарської
допомоги, навичками вимірювання свого фізичного стану; поширювати
валеологічні знання на соціальне середовище, своє оточення.
Форми контролю: залік.
Предмет: Педагогічна ергономіка
Статус: Вибіркова
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Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Метою курсу є: озброєння студентів узагальненими знаннями і уміннями
здійснювати ергономічний аналіз організації навчально-виховного процесу,
стану навчально-матеріальної бази, а також організації продуктивної праці
(госпрозрахункової діяльності учнів) в школі.
Основні завдання курсу: розкриття відомостей про ергономіку процесів
викладання і учіння, приміщень і обладнання шкільних навчальних майстерень
і кабінетів трудового навчання, підбору і розробки об’єктів продуктивної праці
учнів.
Основні теми курсу: основи ергономіки викладання та учіння;
ергономічні вимоги до приміщень шкільних навчальних майстерень;
ергономічний аналіз навчально-виробничого середовища та його складових;
ергономічні вимоги до планування майстерень, розміщення робочих місць
вчителя і учнів; сутність та ергономічні умови продуктивної праці учнів;
принципи та етапи підбору об’єктів продуктивної праці; ергономічні вимоги до
етапів розробки об’єктів продуктивної праці; планування, нормування та оплата
праці учнів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні
принципи педагогічної ергономіки, ергономічні вимоги до процесу викладання;
елементи організації праці учнів, ергономічні вимоги до робочих місць учнів;
ергономічні вимоги до планування приміщень і обладнання майстерень,
робочих місць учнів і вчителя; ергономічні умови праці, основні принципи
підбору об’єктів продуктивної праці та вимоги до їх розробки.
Студент повинен вміти: здійснювати ергономічний аналіз діяльності та
умов праці вчителя і учня; здійснювати ергономічний аналіз планування та
розміщення обладнання, організації робочих місць вчителя та учнів;
здійснювати ергономічний аналіз організації продуктивної праці учнів.
Форми контролю: залік.
ІІІ Цикл професійної та практичної підготовки
Предмет: Психологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр 1 рік, 2 семестр; 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: надання студентам уявлення про взаємовідношення духовного і
тілесного, біологічних та соціальних засад в людині, відношення людини до
природи і суперечностей та кризи існування людини в природі, які виникли в
сучасну епоху технічного розвитку, а також ролі та значення національних і
культурно-історичних факторів в освіті та вихованні.
Вимоги до знань і вмінь:
Студент повинен знати: умови формування особи, її свободи,
відповідальності за збереження життя, природи, культури; основні психічні
функції та їх фізіологічні механізми; співвідношення природних і соціальних
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факторів у становленні психіки; форми, засоби та методи педагогічної
діяльності; значення національних і культурно-історичних факторів в освіті та
вихованні.
Студент повинен вміти: розуміти роль насильства та ненасильства в
історії і людській поведінці; дати психологічну характеристику особі; володіти
найпростішими способами психічної саморегуляції; володіти елементарними
навиками аналізу навчально-виховних ситуацій.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Педагогіка
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестр
Анотація: Мета: вивчення основних тенденцій і закономірностей
педагогічних процесів і формування креативного мислення в сфері знань про
розвиток сучасної педагогіки.
Вимоги до знань та вмінь:
Студенти повинні знати: основи загальної педагогіки; дидактичні
принципи організації навчально-виховного процесу; методи навчання та
виховання; методи педагогічного впливу на особистість.
Студенти повинні вміти: застосувати методи та прийоми педагогічного
впливу на особистість; використовувати знання з педагогіки в організації
навчання, управлінні колективом, стимулюванні соціальної активності
особистості; застосувати методи педагогічного дослідження у вивченні та
впровадженні ефективних форм і методів навчання і виховання.
Форми контролю: залік, іспит.
Предмет: Історія педагогіки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
Мета: засвоєння студентами базових знань з історії розвитку школи і
педагогічної думки, напрацювання самостійного історичного підходу до
педагогічних явищ, підвищення загального культурного рівня майбутніх
фахівців.
Курс є органічною частиною системи підготовки кваліфікованих кадрів
для сучасної загальноосвітньої школи, відноситься до фундаментальних
наукових та навчальних дисциплін. Проблематика курсу розроблена з
урахуванням необхідності осмислити й опанувати наукову творчість визнаних
гігантів педагогічної думки XVI – початку XX століть, а також
ознайомитись з новими напрямками в педагогічній теорії та практиці на
сучасному етапі.
Курс
повинен
сприяти
реалізації
особистісно-зорієнтованої
педагогічної освіти, що розрахована на індивідуальну підготовку
висококваліфікованого фахівця, здатного виявляти високий професіоналізм.
Курс „Історія педагогіки” передбачає лекційні, семінарські заняття та
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самостійну роботу, яка спрямовується на глибоке засвоєння теоретичного
матеріалу, творчість, розвиток самостійного мислення, формування свідомого
ставлення до своєї праці.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Основи теорії технологічної освіти
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння майбутніми
вчителями теоретичних основ технологічної освіти школярів, необхідних для
ефективної організації їх навчання і виховання.
Основними завданнями є засвоєння знань про принципи, методи та
системи
технологічної
освіти;
розкриття
особливостей
реалізації
індивідуального підходу до учнів на уроках технологій; характеристика
історичних аспектів організації трудового навчання в період другої половини
ХХ століття.
Студенти повинні:
знати: ідеї, мету та зміст нормативних документів у галузі освіти;
засвоїти головні поняття трудової та професійної підготовки школярів;
одержати уявлення про зміст та характер роботи вчителя, керівника гуртка,
майстра виробничого навчання; засвоїти основні вимоги до професійних
компетенцій учителя; засвоїти теоретичні основи організації навчального
процесу (принципи, форми і методи навчання).
вміти: проаналізувати шкільні програми та підручники для учнів щодо
використання систем трудового навчання; навчитися визначати індивідуальні
особливості школярів та враховувати їх в навчальному процесі; визначати
навчальні досягнення учнів з трудового на професійного навчання.
Форми контролю: залік.
Предмет: Методика навчання технологій
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація:
Метою курсу є підготовка майбутніх учителів трудового навчання
(технологій), до ефективної організації навчально-виховного процесу у
закладах середньої освіти.
Основні завдання: засвоїти зміст навчальних програм, підручників і
навчально-методичної літератури; сформувати вмінь складати календарнотематичні плани і розробляти конспекти уроків, сценарії позаурочних заходів;
проводити уроки на засадах проектно-технологічного підходу.
У процесі засвоєння навчальної дисципліни студенти повинні знати:
завдання курсу; завдання трудового навчання школярів; зміст шкільних
програм, підручників і посібників; особливості роботи вчителя; типи та
структуру уроків; принципи, форми і методи трудового навчання; обладнання
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шкільних майстерень; етапи виконання проектів; критерії оцінювання
навчальних досягнень учнів; особливості організації позакласної роботи.
Студенти повинні вміти: аналізувати навчально-методичну літературу;
здійснювати підготовку до занять; розробляти навчально-методичну, технікотехнологічну, графічну документацію; проводити уроки і позаурочні заходи з
фаху; організовувати практичну роботу й продуктивну працю школярів,
розробляти проекти; здійснювати зв’язок трудового навчання з основами наук.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Методика креслення
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Результатом вивчення курсу є методична підготовка вчителів у
педагогічних вузах, котра повинна бути заснована на новітніх наукових
дослідженнях з педагогіки, психології та інших спеціальних дисциплін.
Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння методикою
викладання предмета, вільне володіння психолого-педагогічними і
спеціальними знаннями, здатність в кожному конкретному випадку знайти
творче і оптимальне рішення педагогічної проблеми .
Форми контролю: залік.
Предмет: Теорія і методика профорієнтаційної роботи
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Метою курсу є: підготовка майбутніх вчителів трудового
навчання до планування, організації і проведення профорієнтаційної роботи з
учнями загальноосвітньої школи.
Основні завдання курсу: розкрити організацію, зміст і структуру
профорієнтаційної роботи в школі; навчити студентів формувати в учнів
сукупність якостей і властивостей , які обумовлюють потребу і можливість
успішно, із користю для суспільства, із задоволенням для себе працювати у
народному господарстві.
Основні теми курсу: Професійна орієнтація як система. Історія
становлення професійної орієнтації. Професійна орієнтація як система.
Професійне виховання учнів. Попередня професійна діагностика з метою
профорієнтації Професійна консультація учнів Професійний відбір (добір)
учнів. Соціально-професійна адаптація молоді. Професійна освіта учнів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: історію
становлення профорієнтації, систему підготовки кадрів в Україні та за
кордоном;
зміст
напрямків
системи
профорієнтації,
профосвіти,
профдіагностики,
профконсультації,
профвідбору,
профадаптації,
профвиховання та основні підходи, форми і методи їх реалізації.
Студент повинен вміти: організовувати, планувати і здійснювати
профорієнтацію учнів за окремими напрямками на уроках і в позаурочний час;
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навчитися виявляти і формувати спрямування школярів відповідно до їх
психофізіологічних особливостей і потреб ринку праці.
Форми контролю: залік.
Предмет: Теорія і методика позашкільної освіти
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Мета – розкриття теоретичних аспектів організації навчальновиховного процесу у позашкільних закладах; підготовка студентів до
організації і проведення занять та масових заходів в позашкільних навчальних
закладах освіти.
Основні завдання курсу: розкрити суть поняття «позашкільна освіта», її
мету та завдання; ознайомити студентську молодь з актуальними проблемами
сучасної позашкільної освіти в Україні; висвітлити специфіку організації
навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах;
сформувати вміння розробляти конспекти гурткових занять; організовувати та
проводити масові заходи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: історичні аспекти виникнення та розвитку позашкільної освіти,
загальні положення про позашкільну освіту, принципи позашкільної освіти;
основні принципи організації діяльності в позашкільних навчальних закладах,
комплексні та профільні навчальні заклади, типи позашкільних навчальних
закладів в Україні; традиційні методи навчання учнів в позашкільних
навчальних закладах, сучасні технічні засоби навчання у позашкільних
закладах; загальну характеристику масових заходів, що проводяться у
позашкільних закладах; основні положення про виставки творчих робіт; етапи
підготовки, організації та проведення виставки; особливості підготовки вчителя
до проведення виставки, особливості підготовки учнів до проведення виставки;
загальну характеристику екскурсій; основні етапи підготовки вчителя та учнів
до проведення екскурсій; особливості проведення та підбиття підсумків
екскурсії; загальні положення про гуртки, характеристику предметних,
позапредметних гуртків та гуртків-курсів; принципи організації та планування
гурткових занять; необхідні матеріально-технічну базу та методичний фонд для
організації гуртка; методику проведення гурткових занять; місце і роль
керівника гуртка в системі позашкільної освіти;
вміти: розрізняти напрямки позашкільної освіти; типи позашкільних
закладів, які існували на території України; розрізняти та характеризувати різні
типи позашкільних навчальних закладів та принципи організації їх навчальновиховної діяльності; розрізняти та характеризувати традиційні методи навчання
учнів у позашкільних навчальних закладах, використовувати сучасні технічні
засоби навчання при організації навчального процесу у позашкільних закладах;
розрізняти масові заходи, що проводяться у позашкільних навчальних закладах;
планувати, організовувати та проводити виставки; складати план проведення
екскурсії; організовувати та проводити екскурсію; розрізняти та
характеризувати різні типи гуртків; здійснювати організовувати та планувати
діяльність гуртка; створювати відповідну матеріально-технічну базу та
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методичний фонд для проведення гурткових занять; розробляти оголошення
про набір у гурток; розробляти розгорнутий конспект гурткового заняття.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи техніки і технологій
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою курсу є формування у підростаючого покоління знань
про сутність технологічних перетворень навколишньої дійсності. І це
безпосередньо стосується майбутнього вчителя технологічної освіти, у якого
повинні бути сформовані чіткі уявлення про способи перетворюючої діяльності
людини, її еволюцію й тенденції розвитку, результати і наслідки впливу
виробничої діяльності на особистість, суспільство і природу.
Основні завдання курсу: формування культури праці, технічної культури,
практичних знань і вмінь, що відображають поширені способи, засоби, процеси,
результати і наслідки виробничої діяльності, застосування, отримання або
перетворення об'єктів природного, штучного і соціального середовища.
Основні теми курсу: Виробництво як основа забезпечення життєвих
потреб людини; техніка – матеріальний засіб виробничої діяльності;
закономірності та тенденції розвитку техніки; машина – головний об'єкт
виробничої техніки; технологічні основи виробництва; технологічні процеси у
виробництві; автоматизація виробничих процесів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
найбільш відомі закони та закономірності розвитку природи і суспільства, які
вивчаються у навчальних предметах з основ наук; фактори виробництва,
структурні елементи виробництва; фактори, що впливають на рівень розвитку
продуктивних сил суспільства; фактори, що впливають на працездатність;
форми спеціалізації, їх характерні ознаки та особливості; типи організації
виробництва; види виробничої техніки; історичні етапи розвитку техніки;
функціональні органи технічного засобу; головні показники техніки; види
побутової техніки і її призначення; види зв'язків між людиною і технікою;
принципи організації технологічних процесів; основні напрямки перспектив
розвитку технологічних процесів; сучасні перспективні технології; засоби
механізації, їх класифікацію і види; етапи у розвитку автоматизації
виробництва.
Студент повинен вміти: визначати характерні складові надійності; форми
організації виробничої діяльності; соціальну функцію техніки; вплив техніки на
розвиток освіти; зв'язки між людиною і технікою у процесі створення та
використання технічних засобів праці; сутність процесу виробництва; техніку
як компонент засобів праці; активну і пасивну виробничу техніку; види зв'язків
у системі «Людина–Техніка»; ускладнення техніки за рахунок збільшення
елементів у структурі машин; види автоматизації; промислові роботи за
характером виконуваних операцій і ступенем універсальності; обґрунтовувати
історичні передумови появи та еволюцію засобів праці; походження терміна
«техніка»; передумови появи машинної техніки; вплив техніки на розвиток
суспільства; виробничу та невиробничу сфери виробництва; виробничі
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відносини як відображення взаємодії засобів виробництва і праці людини;
призначення і основні види невиробничої техніки; зростання вимог до
інтелектуального навантаження на людину; еволюцію розвитку і вдосконалення
роторних ліній.
Форми контролю: залік
Предмет: Економіка і організація виробництва
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві,
проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування
основних складових економічної системи, розвиток у студентів економічного
мислення, а також підготовка до подальшого вивчення основ інших
економічних дисциплін та можливого використання економічних знань у
майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами методологією
пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей,
рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного
задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних потреб. Формування
вмінь: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати оцінку економічним
ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ.
Форми контролю: залік
Предмет: Стандартизація, управління якістю і сертифікація
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Мета курсу – ознайомлення студентів з категоріями і видами
стандартів, формування у них знань з науково-методичних і організаційних
основ стандартизації в країні, основних видів з'єднань, що використовуються в
машинобудуванні; ознайомити з принципами і методами управління якістю
продукції.
Завдання курсу: Вивчення допусків і посадок для різних з'єднань в
конкретних умовах, вибір і принципи користування основними типами
вимірювальних інструментів, їх настроювання і перевірка на точність.
Основні теми курсу: поняття про стандартизацію; допуски і посадки,
система допусків і посадок ДСТУ; основні поняття про метрологію і технічні
вимірювання; статистичний аналіз оцінки якості обробки виробів;
плоскопаралельні кінцеві міри довжини; допуски на кутові розміри, методи і
засоби контролю конічних з’єднань; допуски і посадки різьбових з’єднань,
методи і засоби вимірювання різьби; допуски на зубчасті колеса і передачі,
засоби вимірювання зубчастих коліс і передач.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні
поняття про стандартизацію, її форми і методи, науково-методичні і
організаційні основи, допуски і посадки гладких циліндричних з'єднань,
допуски на кутові з'єднання, методи і засоби конічних з'єднань, допуски і
посадки різьбових з'єднань; метрологічне забезпечення виробництва, методи і
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засоби вимірювань, основні види вимірювальних пристроїв, їх конструкції,
спеціальні засоби контролювання та вимірювання розмірів та якості поверхонь
виробів; поняття про якість продукції, види технічного контролю якості
продукції, види випробувань продукції, системи керування якістю продукції
машинобудування.
Студент повинен вміти: користуватися збірниками стандартів, підбирати і
розраховувати посадки основних видів з'єднань, що використовуються в
машинобудуванні; проводити вимірювання основними типами вимірювальних
пристроїв
(штангенінструментами,
мікрометричними
інструментами,
кутомірами), проводити перевірку їх на точність; виконувати статистичне
дослідження якості механічної обробки деталей і будувати графічні залежності
розподілу основних похибок їх дійсних розмірів, оцінювати якість
виготовлення типових деталей.
Форми контролю: залік.
Предмет: Матеріалознавство
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1семестр
Анотація: Основні завдання курсу: вивчення основ матеріалознавства,
вивчення основ теорії сплавів, вивчення діаграм стану, вивчення основ
термічної та хіміко-термічної обробки металів і сплавів, вивчення основ корозії
металів і сплавів, порошкових матеріалів.
Результат вивчення дисципліни: студент повинен знати: основи теорії
сплавів, діаграми стану залізо-вуглець, основи термічної та хіміко-термічної
обробки металів і сплавів, кольорові метали і сплави, порошкові матеріали,
неметалеві матеріали. Студент повинен вміти: вибирати конструкційні
матеріали для виробів, які виготовляються в навчальних майстернях (з
врахуванням вимог до виробів); визначити властивості матеріалів; виконувати
основні види термічної обробки металів і сплавів.
Форми контролю: іспит
Предмет: Технологія виробництва конструкційних матеріалів
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Метою курсу є формування в майбутнього вчителя праці та
загально технічних дисциплін знань та вмінь, необхідних для організації
навчально-виховної роботи, успішно організовувати заняття з технічної праці
та вести профорієнтаційну виховну роботу. У програмі приведений примірний
тематичний план лекційних і лабораторних занять, які можуть коректуватися
кафедрою з врахуванням умов конкретної специфіки підготовки спеціалістів. У
результаті вивчення курсу студент повинен знати: основи будови металевих і
неметалевих
матеріалів;
сучасний стан
і
перспективи розвитку
ресурсозберігаючих, мало- і безвідходних, екологічно чистих технологічних
процесів виробництва та обробки матеріалів; теоретичні основи одержання
сплавів та способи покращення їх властивостей, тенденції у створені матеріалів
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майбутнього на основі досягнень науково-технічного прогресу; класифікацію
і маркування найбільш використовуваних у теперішній час в техніці
конструкційних матеріалів; прогресивні способи одержання заготовок і
типових деталей з металів та інших матеріалів, які широко використовуються у
техніці.
У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: вибирати
конструкційні матеріали для виробів, які виготовляються в навчальних
майстернях (з врахуванням вимог до виробів); визначати властивості
матеріалів; виконувати операції основних видів термічної обробки виробів з
металів; одержувати заготовки прогресивними способами.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Обробка конструкційних матеріалів
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Метою вивчення є: формування у студентів знань та вмінь в галузі
основних принципових методів обробки матеріалів механічним способом,
зокрема різанням – як найбільше поширеним в машинобудуванні для
виготовлення деталей.
Основні завдання курсу: вивчення теоретичних питань процесу різання
матеріалів, сучасних інструментальних матеріалів, конструкції різального
інструменту, будови найбільш розповсюджених верстатів і видів робіт, що
виконують на них, а також необхідність озброїти студентів знаннями
технологічного напрямку, щоб в подальшому можливо було їх використати не
тільки для учбового процесу, а для проведення ремонтних робіт, обладнання
учбових майстерень.
Основні теми курсу: інструментальні матеріали, загальні та фізичні
відомості про процеси різання, якість оброблюваної поверхні при різних
способах механічної обробки, найголовніші види матеріалообробних верстатів
та інструментів, їх класифікація і основні механізми.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: види і
технологію обробки різних матеріалів, інструмент, застосовуваний для різних
видів обробки, основні типи металорізальних верстатів і способи обробки
матеріалів на них.
Студент повинен вміти: орієнтуватися в різноманітності видів обробки
матеріалів різанням, обладнанні, інструментах; настроювати металорізальні
верстати та виконувати основні операції обробки різанням; виконувати
конструкторсько-технологічні розрахунки обробки типових заготовок на
токарних верстатах.
Форми контролю: іспит
Предмет: Технічна механіка
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
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Анотація: Метою курсу є вивчення основних законів, принципів
механіки і її теоретичних основ та отримання навиків у розв’язуванні
інженерних задач. У процесі вивчення предмету «Технічна механіка»
майбутній спеціаліст повинен засвоїти комплекс теоретичних і технічних знань,
які складають основу сучасного машинобудування.
Основні розділи курсу: теоретична механіка, яка розглядає основні
положення зі статики, кінематики і динаміки; опір матеріалів, де вивчаються
методи розрахунку на міцність і жорсткість при розтягу – стиску, зсуві,
крученні та згині елементів машин та споруд в умовах статичного
навантаження; деталі машин в яких вивчаються основні види механічних
передач; з’єднання деталей машин; деталі, що обслуговують обертовий рух;
пружні елементи машин і корпусні деталі.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні
положення про абсолютно тверде тіло; основні закони, теореми і аксіоми
теоретичної механіки; найзагальніші закономірності механічних рухів;
кінематику простих і складних рухів; методи кінетостатики; механічні
властивості конструкційних матеріалів та методи їх експериментального
визначення; методи розрахунків напружень і деформацій при різних видах
навантаження елементів конструкцій; критерії міцності і пластичності
матеріалів.
Студент повинен вміти: використовувати основні положення курсу;
розв’язувати інженерні задачі на основі теорем і принципів технічної механіки;
вибирати для даної конструкції і схеми її навантаження метод розрахунку та
необхідну теорію міцності в залежності від матеріалу конструкції; проводити
проектувальний та перевірочний розрахунок стержневих конструкцій на
міцність і жорсткість.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Робочі машини
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Метою курсу є: сформувати у студентів теоретичні знання,
практичні навички та вміння з технології підготовки до роботи, наладки,
регулювання та ефективного використання робочих машин у сфері
виробництва рослинницької продукції.
Основні завдання курсу: вивчення будови, призначення, роботи машин
сільськогосподарського призначення і механізмів спеціальних комбайнів, які
використовуються в господарствах даної сільськогосподарської зони, їх
регулювання; агротехнічні вимоги до машин; способи виявлення і усунення
основних несправностей, що виникають під час експлуатації машин
Основні розділи курсу: Система машин для обробітку ґрунту і внесення
добрив, машини для посіву, посадки та захисту сільськогосподарських рослин
від шкодочинних організмів, система машин і технологія збирання зернових
культур, технологія і система машин для заготівлі кормів і збирання кукурудзи,
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технологія і система машин для збирання коренебульбоплодів та овочевих
культур.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: агротехнічні
вимоги до роботи машин сільськогосподарського призначення, класифікацію,
будову, процес роботи, наладку і регулювання робочих машин
агропромислового комплексу, методику розрахунку сільськогосподарських
машин на певний режим роботи, перспективи розвитку робочих машин,
правила безпеки праці і виробничої санітарії при роботі з ними.
Студент повинен вміти: перевіряти технічний стан робочих машин
сільськогосподарського призначення, виконувати регулювання машин,
встановлювати режими роботи машин в залежності від виробничих умов,
вибирати і застосовувати робочі машини для виконання необхідних
сільськогосподарських робіт, виконувати розстановку робочих органів,
розбирання і збирання вузлів агрегатів сільськогосподарських машин,
дотримуватись правил безпеки праці і виробничої санітарії під час
використання техніки сільськогосподарського призначення.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Енергетичні машини
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Мета дисципліни – формування знань щодо кваліфікованого
застосування на практиці організаційно-правових заходів на основі сучасних
технологічних досягнень в галузі енергоощадності. Основними завданнями
вивчення дисципліни є ознайомлення з організаційно-правовою базою України;
технологіями оцінки енергетичних проектів та вибору технічних засобів для
практичного застосування ресурсозбереження в транспортній та освітній
галузях; вивчення та засвоєння методів впровадження заходів націлених на
впровадження поновлювальних джерел енергії у виробничій та освітній
галузях.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
основні правові акти України в галузі енергозбереження, методи оцінки
проектів ресурсозбереження і аудиту, принципи використання сучасних
енергоощадних технологій в освітніх закладах та на транспорті; вміти:
проводити правову та енергетичну оцінку об'єктів господарювання на предмет
удосконалення їх енерго та ресурсозабезпечення з використанням сучасних
технологічних рішень, проводити базовий енергетичний аудит та оцінку
проектів енергозбереження.
Форми контролю: іспит
Предмет: Інформаційні машини та кібернетичні системи
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація:
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Вивчення курсу забезпечує опанування студентами методів
прикладного системного аналізу і отримання первинних навичок виконання
цільового системного дослідження технологічного процесу із використанням
інформаційних машин та кібернетичних систем.
Отримані знання щодо принципів системного дослідження об'єктів за
допомогою інформаційних машин, методів застосування кібернетичних систем
дозволяють набути вмінь виконувати системний опис об'єкту аналізу;
обґрунтовано вибирати методи застосування інформаційних машин для
раціонального розв’язання проблеми; аргументувати прийняті рішення;
застосовувати сучасні інформаційні технології та кібернетичні системи для
оптимального розв’язання задач.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи проектування і моделювання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та умінь з основ
проектної діяльності; розвиток пізнавальних інтересів та творчих здібностей,
необхідних для ефективної організації навчання і виховання учнів.
Основні завдання курсу: формування теоретичних знань про основні
етапи проектно-технологічної діяльності; вивчення особливостей розробки
творчих проектів різних рівнів складності; формування уміння здійснювати
економічне та екологічне обґрунтування об’єкту проектування; навчання
оцінюванню творчих проектів.
Основні теми курсу: теоретичні основи організації проектнотехнологічної діяльності учнів, методи проектування, основні етапи проектнотехнологічної діяльності, проектування виробів у процесі вивчення технічних і
обслуговуючих видів праці, економічний та екологічний аспекти обґрунтування
об’єкту проектування, критерії оцінювання творчих проектів.
Після закінчення курсу студент повинен: усвідомити ідеї, мету та зміст
проектно-технологічної діяльності; вивчити структуру та основні складові
поняття проектно-технологічної діяльності учнів; одержати уявлення про
методи творчої діяльності; засвоїти основні етапи проектно-технологічної
діяльності; аналізувати зміст навчального матеріалу і обґрунтовувати вимоги до
відбору об’єктів проектування; навчитися розробляти творчі проекти різних
рівнів складності; здійснювати економічний та екологічний аналіз об’єкта
проектування; засвоїти загальні критерії оцінювання творчих проектів учнів;
використовувати сучасні інформаційні засоби навчання.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Основи дизайну
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація:
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Метою курсу є: формування в майбутнього вчителя основ технологій
знань та вмінь в області дизайну.
Основні завдання курсу: вивчення основних видів та складових дизайну;
навчити студентів сприймати, розуміти, творити красу навчального та
виробничого середовища.
Основні теми курсу: дизайн як вид проектної діяльності; композиція в
дизайні; складові дизайну; системний підхід у проектуванні архітектурнопредметного середовища; організація сучасного інтер’єру; проектування
освітлення предметно-просторового середовища; засоби виразності у дизайнпроектах.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: види та
складові дизайну; особливості системного підходу у проектуванні
архітектурно-предметного середовища; пріоритетні напрями у організації
сучасного інтер’єру; проектування освітлення предметно-просторового
середовища; специфічні особливості, принципи та закономірності побудови
ансамблю в інтер’єрі.
Студент повинен вміти: розробляти проект розташування та
компонування предметного наповнення приміщення; здійснювати аналіз стилів
та напрямків оформлення інтер’єрів; здійснювати композиційну розробка
предметного середовища приміщень; аналізувати і оцінювати формування
гармонійного архітектурно-предметного оточення.
Форми контролю: залік
Предмет: Технологічний практикум
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестр; 2 рік, 3,4 семестр.
Анотація: Метою курсу є формування у підростаючого покоління трудових
умінь і навичок з обробки металу, розвиток творчих здібностей студентів.
Основні завдання курсу :формування у студентів знань, трудових умінь і
навичок механічної обробки матеріалів у відповідності з навчальною
програмою; розвиток творчих здібностей студентів; формування у студентів
умінь планувати свою роботу, розробляти і використовувати технологічну
документацію на вироби, які виготовляються; ознайомлення студентів з
сучасними високопродуктивними способами обробки конструкційних
матеріалів і організацією праці у навчальних майстернях; виховання загальної
трудової культури, бережливості.
Основні теми курсу: будова токарно-гвинторізного верстата, управління
верстатом і його налагодження; виготовлення виробів типу «вал гладкий» «вал
ступінчастий», «втулка гладка», «втулка ступінчаста»; обробка конічних,
фасонних поверхонь, нарізування різьби; будова горизонтально-фрезерного
верстата, керування верстатом і його налагодження.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
основні операції різання та їх режими; типи та характеристика устаткування та
ріжучого інструменту; особливості різних способів обробки матеріалу на
токарно-гвинторізних верстатах.

39

Студент повинен вміти: визначати характерні складові надійності;
форми організації виробничої діяльності; соціальну функцію техніки; вплив
техніки на розвиток освіти; зв'язки між людиною і технікою у процесі
створення та використання технічних засобів праці; сутність процесу
виробництва; техніку як компонент засобів праці; активну і пасивну виробничу
техніку; види зв'язків у системі «Людина–Техніка»; ускладнення техніки за
рахунок збільшення елементів у структурі машин; види автоматизації;
промислові роботи за характером виконуваних операцій і ступенем
універсальності; обґрунтовувати історичні передумови появи та еволюцію
засобів праці; походження терміна «техніка»; передумови появи машинної
техніки; вплив техніки на розвиток суспільства; виробничу та невиробничу
сфери виробництва; виробничі відносини як відображення взаємодії засобів
виробництва і праці людини; призначення і основні види невиробничої техніки;
зростання вимог до інтелектуального навантаження на людину; еволюцію
розвитку і вдосконалення роторних ліній.
Форми контролю: залік
Предмет: Комп’ютерна графіка
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Метою курсу є ознайомлення студентів
із сучасними системами
автоматизованого проектування (САПР), призначеними для автоматизації
інженерно-графічних робіт, розвиток просторового мислення, аналіз і синтез
просторових форм і співвідношень на основі графічних моделей.
Основні завдання курсу: формування у студентів уяви про задачі, які
вирішуються розробниками конструкторської документації; ознайомлення з
можливостями систем автоматизованого проектування для оформлення
конструкторської документації; ознайомлення і практична робота з пакетом
КОМПАС-3D.
Основні теми курсу: машинна графіка як підсистема САПР; оформлення
креслень засобами КОМПАС 3D; загальні принципи моделювання; побудова
зборки.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні
засади комп’ютерної графіки; архітектуру сучасних графічних систем;
технології дво- і тривимірного графічного моделювання геометричних моделей
і зборок.
Студент повинен вміти: застосовувати теоретичні засади комп’ютерної
графіки для розв’язання практичних завдань; створювати графічні зображення
за допомогою редактора КОМПАС-3D; використовувати сучасні програмні
засоби для розв’язання інженерних задач геометричного моделювання.
Форми контролю: залік.
Предмет: Безпека життєдіяльності
Статус: Нормативна
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Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом
компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за
спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й
природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести
до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у
студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Завдання:
Загальнокультурні компетенції охоплюють:
•
культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання
безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як
найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини;
•
знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та
вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань
професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть
спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на
об’єктах господарювання;
•
вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки
колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та
обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту
працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних
ситуацій;
•
здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи охорони праці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація:
Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення
ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з
урахуванням досягнень науки і техніки та міжнародного досвіду, а також
успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог безпеки
праці.
Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для забезпечення
гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів,
курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне управління
охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за
колективну та власну безпеку.
Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони
праці; основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці,
травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків;
пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за станом охорони праці.
Результат вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні методи
дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та
виробництві; основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні
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нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при
запобігання виникнення нещасних випадків.
Студент повинен вміти: розробляти і проводити заходи щодо усунення
причин нещасних випадків, проводити розслідування нещасних випадків,
впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки
праці; організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим
урахуванням вимог охорони праці.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Основи педагогічної майстерності
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Мета: активізація процесу становлення професійної культури на
основі творчої самореалізації в педагогічній діяльності.
Вимоги до знань і вмінь:
Студенти повинні знати: психологічну природу, цілісну структуру, мету,
специфіку педагогічної діяльності; рівні професійної творчості вчителя;
суб’єкти педагогічної діяльності новаторський педагогічний досвід, шляхи
творення творчої лабораторії педагога; основи теорії творчості; теорію та
технології творчої педагогічної діяльності; теорію і методику педагогічної
взаємодії.
Студенти повинні вміти: організовувати професійно-педагогічну
діяльність спрямовану на творення особистості вихованців; здійснювати
професійне самовдосконалення; проводити тренінги педагогічного спілкування;
вивчати передовий педагогічний досвід; знаходити шляхи активізації творчої
навчально-виховної діяльності учнів і студентів.
Форми контролю: залік.
Предмет: Освітні технології
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Мета: вдосконалення фахової підготовки майбутніх інженерівпедагогів в автомобільній галузі, забезпечення їх готовності до використання
сучасних освітніх та інформаційних технологій.
Вимоги до знань і вмінь:
Студенти повинні знати:
–
сучасні освітні й інформаційні технології;
–
досвід використання інформаційних технологій за рубежем;
–
форми і методи використання інформаційних технологій;
–
нормативні положення; напрямки і перспективи удосконалення
навчального процесу з використанням інформаційних технологій.
Студенти повинні вміти:
–
здійснювати диференційований підхід до сучасних інформаційних
технологій;
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–
здійснювати пошук інформації; використовувати різноманітні форми і
методи роботи;
–
забезпечувати діагностичне обстеження готовності учнів до використання
інформаційної технології;
–
планувати, організовувати та здійснювати творчу роботу з електронними
носіями інформацій;
–
керувати навчальним процесом учнів.
Форми контролю: залік.
Предмет: Підготовка молоді до сімейного життя
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Мета – сприяти формуванню у хлопців і дівчат потреби в створенні
сім’ї, готовності до вступу в шлюб, уміння правильно будувати внутрісімейні
відносини і виховувати майбутніх дітей.
Вимоги до знань і вмінь:
Студенти повинні знати:
–
основи сімейних відносин;
–
етично-духовні засади сім’ї, її трудову атмосферу, психологічний клімат;
–
бюджет і господарство сім’ї;
–
естетику побуту;
–
можливі причини виникнення неблагополучних сімей; про неповні сім'ї,
як результат порушення шлюбно-сімейних стосунків;
–
діти – основна цінність сім’ї; як попередити дитячий егоїзм; типові
недоліки сімейного виховання.
Студенти повинні вміти:
–
берегти і примножувати духовно-етичні цінності сім’ї;
–
створювати в сім’ї сприятливий психологічний клімат;
–
виконувати основні види побутової праці;
–
планувати сімейний бюджет;
–
попереджати конфліктні ситуації в сім’ї;
–
розумно вирішувати виникаючі конфлікти.
Форми контролю: залік.
Предмет: Основи сільськогосподарського виробництва
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Метою вивчення дисципліни є одержання базових критеріїв
знань, теорій, закономірностей і законів, процесів, методів і способів
раціональних технологій виробництва сільськогосподарської продукції з
мінімальними затратами трудових, енергетичних, матеріальних і фінансових
ресурсів.
Основні завдання дисципліни: формування у студентів високої культури,
прагматичного та економічно обґрунтованого мислення, опанування методів
(алгоритмів) і способів діяльності, які необхідні для прийняття та
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запровадження ефективних рішень при виборі сучасних інтенсивних та
екологічно безпечних технологій виробництва сільськогосподарської продукції.
У напрямку підготовки майбутніх спеціалістів освітньо-кваліфікаційний
рівень має бути достатнім для формування і впровадження власної моделі
професійної діяльності та організації навчально-виховної роботи у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Основні розділи: технологія виробництва рослинницької продукції;
технологія виробництва продукції тваринництва; технологія первинної
переробки і зберігання продукції.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: історію розвитку
сільськогосподарської науки; технологію виробництва, переробки і зберігання
сільськогосподарської продукції; способи і методи програмування рівня та
якості рослинницької і тваринницької продукції; володіти методикою наукових
досліджень.
Студенти
повинні
вміти:
обґрунтовано
використовувати
енергозберігаючі, екологічно чисті технології виробництва певних видів
сільськогосподарської продукції; організовувати і вести науково-дослідну
роботу із рослинами і тваринами, програмувати рівень врожайності та якість
продукції. Реалізовувати методичне забезпечення вивчення дисципліни учнями
загальноосвітніх шкіл, СПТУ, коледжів та інших освітніх закладів.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Основи декоративно-ужиткового мистецтва
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Метою дисципліни є підготовка студентів до організації і проведення
уроків та позакласних заходів для навчання учнів за різними напрямками
декоративно-ужиткового мистецтва
Завдання: дослідження основ стилізації художньої форми в декоративноужитковому мистецтві; набуття навичок декоративного трактування предметів і
явищ навколишнього світу, формування естетичного смаку; оволодіння
методами і прийомами майстерності, теоретичного осмислення ДУМ; вивчення
особливостей технологічних процесів при обробці різних матеріалів; засвоїти
історичні та теоретичні основи декоративно-ужиткового мистецтва; розкрити
поняття про композицію в декоративному мистецтв та основи художніх
технологій деревообробки; ознайомити з технологією площинно-поверхневого
оздоблення виробів, оздоблення виробів різьбленням.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: історію розвитку та традиції декоративно-ужиткового мистецтва,
теоретичні основи декоративно-прикладної творчості, різновиди обробки
текстильних матеріалів, техніку виконання основних прийомів роботи
традиційних видів декоративно-ужиткового мистецтва, особливості технології
виготовлення виробів, правила розробки композицій у декоративному
мистецтві; види і технологію площинно-поверхневого оздоблення та різьблення
виробів, види , властивості і призначення матеріалів, інструментів, пристроїв та
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обладнання для виконання робіт вимоги безпеки праці, правила пожежної
безпеки, виробничої санітарії та гігієни.
вміти: реалізувати у практичній діяльності теоретичні основи
декоративно-ужиткової творчості, відображати у виробах національні традиції
України та їх пропагувати, враховувати особливості використання матеріалів у
залежності від призначення виробів та вміло їх застосовувати, визначати
технологічну послідовність виготовлення виробів, володіти основними
техніками, розробляти композиції для різних видів оздоблення; підбирати
матеріали, інструменти, обладнання та готувати їх до роботи; виконувати різні
види декоративного оздоблення виробів з деревини; дотримуватися вимог
безпечної праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни.
Форми контролю: залік.
Предмет: Будова автомобіля
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5,6 семестр
Анотація: Головним завданням дисципліни є набуття майбутніми фахівцями
політехнічних знань про конструкції сучасних автомобілів та формування у них
базової концепції «професійного мислення» для правильної організації
навчально-виховної роботи з автосправи. Передбачається вивчення історії
появи та основні етапи еволюції автомобіля та його двигуна, будови типових
конструкцій вузлів автомобіля та їх властивостей. Після вивчення навчальної
дисципліни студент повинен вміти аналізувати та оцінювати експлуатаційні
якості сучасних автомобілів, самостійно опанувати конструкцію нових,
організовувати та проводити заняття з вивчення нових конструкцій автомобілів
у ПНЗ.
Форми контролю: залік, іспит
Предмет: Ремонт і експлуатація автомобіля
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр; 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою викладання дисципліни є вивчення методів та показників
оцінювання ефективного використання місцевого та автомобільного
транспорту, факторів, які впливають на продуктивність та методів їх
визначення; формування у студентів теоретичних знань, вмінь та практичних
навичок з видами робіт і методами технічного обслуговування автотранспорту,
систем технічного обслуговування та їх організації; вивчення методів та
показників оцінювання ефективного використання і експлуатації автомобілів,
режимів роботи та галузей раціонального застосування автотранспорту,
принципів формування та організації роботи автомобільного парку.
Завдання викладання дисципліни: отримання студентами – в
майбутньому інженерами-педагогами необхідний рівень знань з експлуатації і
технічного обслуговування автотранспорту.
Основні теми курсу: теоретичні і нормативні основи технічної
експлуатації і технічного обслуговування автомобілів; технічне обслуговування
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двигунів внутрішнього згоряння, трансмісії, ходової частини, механізмів
керування
автомобілів;
технологічне
обладнання
для
технічного
обслуговування і ремонту автомобілів; матеріально – технічне забезпечення і
економія ресурсів на автомобільному транспорті.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати: основні принципи
експлуатації і технічного обслуговування автотранспорту; порядок введення
автомобілів в експлуатацію, основні експлуатаційні показники, основні
положення планово-попереджувальної системи технічного обслуговування
автотранспорту; профілактичні засоби, контрольні і діагностичні операції,
регулювання агрегатів, вузлів, механізмів та різноманітних систем автомобіля і
двигуна; розрахункові нормативи експлуатації і технічного обслуговування,
розроблення технологічних процесів проведення технічного обслуговування
автотранспорту.
Студент повинен вміти: оцінювати і визначати технічний стан із
забезпеченням роботоздатності автомобілів; комплексно оцінювати ефективність
технічної експлуатації автотранспорту, розробити послідовність технологічних
процесів експлуатації і технічного обслуговування; нормативи технічної
експлуатації автотранспорту, організаційно і технологічно забезпечити
експлуатацію і виконувати технічне обслуговування різноманітного автотранспорту.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Правила дорожнього руху і організація безпеки руху
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7– 8 семестри
Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань, умінь та
навичок з правил дорожнього руху.
Основні завдання курсу: ознайомити студентів з правилами дорожнього
руху та основами безпеки дорожнього руху, нормативними і правовими
документами, які діють у цій сфері.
Основні теми курсу: Загальні положення, терміни та визначення;
обов'язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів; дорожні
знаки; дорожня розмітка; дорожнє обладнання; регулювання дорожнього руху;
проїзд перехресть; особливі умови руху; окремі питання організації дорожнього
руху; основи психофізіології праці водія; експлуатаційні властивості
автомобіля; дорожні умови; дорожньо-транспортні пригоди та заходи
запобігання їм; перша допомога потерпілим; алкоголь, наркотики та їх дія на
працездатність водія; основні нормативні акти про працю; адміністративна і
дисциплінарна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: правила
дорожнього руху України, Закон України «Про дорожній рух»; основи
керування автомобілем і безпеку руху; причини дорожньо-транспортних
пригод і способи їх попередження; правила подання першої допомоги
потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і
відповідальність за порушення Правил дорожнього руху.
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Студент повинен вміти: виконувати Правила дорожнього руху,
впевнено діяти за складних дорожніх обставин і не допускати дорожньотранспортних пригод.
Форми контролю: залік, іспит.
Предмет: Основи наукових досліджень
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є підготовка студентів до проведення досліджень з
проблем дидактики, виховання, інших галузей науки, залучення їх до планових
досліджень кафедр, науково-дослідних лабораторій.
Завдання: вивчення теоретичних наукових досліджень; підготовка до
пошукової, дослідницької, творчої діяльності; формування вмінь і навичок
застосування методів наукового дослідження у процесі розв’язання практичних
задач; поєднання навчально-виховного процесу з науковими пошуками.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: значення науководослідної роботи у підготовці майбутнього фахівця; етапи наукових
досліджень; методи досліджень; способи групування даних; особливості
оформлення результатів.
Студента повинні вміти: здійснити обґрунтований вибір теми
дослідження; вивчити стан досліджуваної проблеми; сформулювати положення
наукового апарату дослідження, спланувати та провести експериментальне
дослідження; здійснити інтерпретацію даних та їх математичну обробку;
сформулювати висновки та оформити результати досліджень.
Форми контролю: залік.
Предмет: Методика профільного навчання
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є формування у студентів знань та умінь
реалізовувати навчальний процес у старшій (профільній) школі за
технологічним напрямом підготовки.
Основні завдання курсу: засвоєння методики аналізу та структурування
змісту профільного навчання; формування вміння аналізувати програми
профільного навчання учнів; вивчення форм організації профільного навчання
школярів; вивчення системи допрофільної підготовки учнів.
Основні теми курсу: основні напрямки профілізації; аналіз програм
профільного навчання учнів (технологічний напрям); форми організації
профільного навчання; допрофільна підготовка; особливості організації
навчального процесу в профільній школі; історія створення і становлення
профільної школи.
У процесі вивчення курсу студенти повинні: усвідомити ідеї, мету та
зміст профільного навчання учнів; засвоїти законодавчі та нормативно-правові
акти в галузі профільної освіти; ознайомитися з основними напрямами
профілізації; навчитися планувати навчальний процес за технологічним
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напрямом підготовки; вивчити форми організації профільного навчання;
навчитися розробляти плани-конспекти для організації занять в профільній
школі; ознайомитися із формами реалізації допрофільної підготовки;
використовувати сучасні інформаційні засоби навчання.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Практикум шкільного курсу технологій
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Мета курсу: підготовка студентів до організації і проведення занять з
технології (розділ «Кулінарія») в загальноосвітній школі
Завдання: освоєння раціональних методів організації праці при
приготуванні страв або кулінарних виробів; закріплення теоретичних знань,
отриманих при вивченні технології приготування їжі; відпрацювання
практичних навичок приготування страви або кулінарного виробу, не
порушуючи технологічної послідовності, за запропонованою рецептурою,
навичок оформлення та подачі страв; відпрацювання практичних навичок
організації робочого місця і виконання санітарно-гігієнічних вимог при
виконанні технологічних процесів; освоєння навичок повної органолептичної
оцінки продукції власного виробництва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: структуру “Збірника рецептур”; ознаки класифікації окремих груп
страв; технологію приготування страв у межах певної групи; технологічні
режими проведення первинної та теплової обробок продуктів харчування;
вимоги до якості страв та напоїв; санітарно-гігієнічні вимоги під час обробки
харчових продуктів, правила безпечної праці та пожежної безпеки;
вміти: користуватись “Збірником рецептур”; класифікувати страви та
напої; проводити первинну та теплову обробки продуктів харчування; складати
та читати технологічні схеми приготування страв та напоїв; проводити
органолептичну оцінку якості страв та напоїв; дотримуватись санітарногігієнічних норм організації робочого місця, особистої та виробничої санітарії
та гігієни, правил безпечної праці та протипожежної
Форми контролю: залік
Предмет: Організація і методика професійної освіти учнів
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є сформувати у студентів знання, вміння і навички,
необхідні для навчання учнів професійно технічної освіти комп’ютерного
циклу дисциплін і інформатики зокрема, використання засобів сучасних
інформаційних технологій при викладанні інших предметів, для управління
навчальним процесом та формування шляхом застосування засобів сучасних
інформаційних технологій в навчально-виховному процесі елементів
інформаційної і загальної культури учнів.

48

Основні завдання курсу: забезпечити ґрунтовне вивчення студентами
державних стандартів професійно-технічної освіти, навчальних програм
комп’ютерно-орієнтованих дисциплін, підручників, навчальних і методичних
посібників з інформатики, способів використання в навчальному процесі
комп'ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення як загального,
так і спеціального призначення, розуміння методичних ідей використання
методів і засобів сучасної інформаційної технології в навчальному процесі;
розкрити значення основ інформаційної культури в загальній і професійній
освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науковотехнічний і соціально-економічний розвиток суспільства, з'ясувати психологопедагогічні аспекти засвоєння предмета, взаємозв'язки комп’ютерного циклу
дисциплін з іншими навчальними предметами, науково-технічними
досягненнями в галузях різних наук, зокрема інформатики.
Основні теми курсу: методика професійного навчання як наука та
навчальний предмет; методика аналізу та конструювання змісту освіти в
професійно-технічних закладах освіти; методика аналізу та прогнозування мети
в навчанні; методика конструювання навчальних матеріалів; методика вивчення
архітектури обчислювальних машин, операційних систем, офісного
програмного забезпечення, засобів роботи в Інтернет, спеціалізованого та
науково-дослідного програмного забезпечення.
Після вивчення курсу студент повинен знати: значення основ
інформаційної культури в загальній і професійній освіті людини, вплив засобів
сучасної інформаційної технології на науково-технічний та соціальноекономічний розвиток суспільства; психолого-педагогічні аспекти засвоєння
предмета; взаємозв'язки комп’ютерно-орієнтованого циклу дисциплін з іншими
навчальними предметами, науково-технічними досягненнями в галузях різних
наук.
Студент повинен уміти: самостійно проводити аналіз навчального
процесу; досліджувати різноманітні методичні проблеми і психологопедагогічні ситуації; проводити науковий пошук шляхів удосконалення
процесу навчання комп’ютерно-орієнтованого циклу дисциплін; підвищувати
ефективність використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі.
Форми контролю: залік
Предмет: Технічна творчість
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Метою курсу є: формування в майбутніх учителів трудового
навчання та знань, умінь і навичок, необхідних для керування технічною
творчістю учнів на навчальних заняттях і в позакласній діяльності по техніці.
Основні завдання курсу: є створення необхідних умов для творчого
становлення студентів, послідовного просування від задоволення найпростіших
індивідуальних інтересів до рішення пошуково-конструкторських задач
суспільно значимого характеру, раціоналізаторської і винахідницької
діяльності.
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Основні розділи курсу: творчість як компонент загальної культури
людини і суспільства, методи пошуку рішень творчих технічних задач, загальні
питання створення технічних пристроїв. виготовлення моделей технічних
пристроїв. проектно-технологічна і творча діяльність учнів в структурі
цілісного педагогічного процесу.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: організаційні й
економічні основи технічної творчості в Україні, структуру, принципи
побудови і функції суспільно-державної системи науково-технічної творчості
молоді; основи патентознавства; характер розвитку, сучасний стан і
перспективи удосконалення системи технічної творчості учнів у Україні;
основні методи пошуково-конструкторської діяльності учнів - методи
модельно-технічного й навчально-виробничого технічного експерименту;
організаційні основи, зміст діяльності в технічних гуртках, програми їх роботи і
принципи добору об’єктів творчості; матеріально-технічну базу гурткової
роботи; методику технічної творчості на навчальних заняттях і в позаурочній
роботі з техніки.
Студент повинен вміти: використовувати методи і прийоми рішення технічних
задач; оформляти технічну документацію на об’єкти технічної творчості;
самостійно конструювати моделі технічних об’єктів відповідно до змісту
діяльності в технічних гуртках різного профілю, конструювати устаткування,
прилади, малогабаритні верстати і пристосування для навчальних і
позанавчальних занять по техніці; організовувати і проводити масові заходи
щодо технічній творчості.
Форми контролю: залік
Предмет: Обладнання швейного виробництва
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Мета: використання знань про будову та принцип дії машин
човникового та ланцюгового стібка для роботи на них. Формування вмінь і
навичок виконувати регулювання і підготовку машин човникового та
ланцюгового стібка до роботи, виявляти недоліки в роботі машин та усувати
їх.
Завдання дисципліни: набуття знань про класифікацію швейних машин,
будову, роботу і механізми швейних машин човникового і ланцюгового стібка,
способи і види машин для розкроювання матеріалу, обладнання для вологотеплової обробки; формування вмінь і навичок виконувати підготовку швейних
машин човникового та ланцюгового стібка до роботи, знаходити неполадки в
роботі цих машин та усувати їх.
Основні теми: загальні відомості про швейне обладнання; деталі,
з’єднання і механізми швейних машин човникового стібка; робочі органи
швейних машин для виконання човникового стібка; властивості човникових
стібків і способи їх утворення; машини і способи утворення ланцюгових та
зшивально-обметувальних стібків; особливості будови машин спеціального
призначення; обладнання розкрійного виробництва та волого-теплової обробки.
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У результаті вивчення дисципліни майбутній учитель повинен:
знати: стан та перспективи машинобудування для швейного виробництва;
класифікацію швейного обладнання; види, будову та принцип роботи
механізмів для передачі та перетворення руху; види швейних машин
човникового стібка; будову та принцип роботи побутових та універсальних
промислових машин; особливості конструкції та принцип роботи машин для
виконання зигзагоподібних строчок; технологічні пристосування до швейних
машин; способи утворення ланцюгових і краєобметувальних стібків; будову,
принцип роботи та технологічні регулювання зшивально-обметувальних
машин; класи машин-напівавтоматів для вимотування петель і пришивання
ґудзиків; будову та принцип роботи стаціонарних та пересувних розкрійних
машин; будову та принцип роботи прасок, пресів та манекенів;
уміти: відрізняти вид механізму та визначати його призначення;
вибирати необхідний режим роботи праски для волого-теплової обробки;
заправляти побутові та промислові швейні машини човникового стібка;
виконувати регулювання і підготовку машин човникового стібка до роботи,
виявляти недоліки в роботі машин та усувати їх; заправляти нитки в машини
ланцюгового стібка; виконувати технологічні регулювання машин
ланцюгового стібка; розрізняти машини-напівавтомати ланцюгового і
човникового стібка, виявляти переваги та недоліки кожного типу машин.
Форми контролю: залік.
Предмет: Матеріалознавство швейної промисловості
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є: формування знань про будову і властивості
волокнистих матеріалів, які використовуються для виготовлення швейних
виробів; сучасний стан і перспективи розвитку технологічних процесів
одержання пряжі, тканин, нетканих матеріалів; способи оздоблення і
покращення їх властивостей; класифікацію і асортимент найбільш
використовуваних у швейному виробництві матеріалів; формування вміння і
навиків вибору матеріалів для швейних виробів і оцінювання їх якості;
Основні завдання курсу: знання матеріалів, що використовуються в
сучасному швейному виробництві, вміння оцінити їхню будову, властивості,
асортимент і якість, вміння розробки досконалої конструкції одягу, добору режиму обробки матеріалів для виготовлення одягу високої якості.
Основні теми курсу: волокнисті матеріали, їх властивості, технологія
одержання тканин, будова і властивості тканин. сортність тканин, асортимент
тканин, неткані матеріали, матеріали для з’єднання деталей одягу,
утеплювальні матеріали, фурнітура, прикладні і оздоблювальні матеріали
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: загальні
відомості про волокна, їх класифікацію. Основні властивості волокон і їх
розмірні характеристики. Натуральні волокна рослинного і тваринного
походження. Штучні і синтетичні волокна. Загальні поняття про пряжу і процес
прядіння. Види пряжі і ниток, їх властивості і дефекти. Загальні відомості про
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тканини і ткацтво. Оздоблення тканин. Склад, будову і властивості тканин.
Переплетення тканин. Волокнистий склад тканин. Фізико-механічні та
технологічні властивості тканин. Асортимент тканин. Нові матеріали для
пошиття одягу. Утеплювальні матеріали. Фурнітуру. Контроль якості, чистку і
зберігання швейних виробів. Вимоги, що ставляться до текстильних матеріалів,
призначених для виготовлення швейних виробів.
Студент повинен вміти: розпізнавати різні види волокон в тканинах.
Визначати волокнистий склад тканини, вид пряжі, спосіб оздоблення тканин,
вид переплетення, фізико-механічні і технологічні властивості тканин.
Розпізнавати дефекти пряжі і тканин. Розпізнавати бавовняні, шерстяні,
шовкові і інші тканини. Визначати пошивні властивості тканин, наявність в них
хімічних волокон. Розпізнавати неткані матеріали. Визначати властивості
швейних ниток. Розпізнавати види утеплювальних матеріалів. Вибирати
матеріали для швейних виробів. Визначати показники властивостей і оцінювати
придатність матеріалів для конкретних швейних виробів. Раціонально і
економно використовувати матеріали в швейному виробництві
Форми контролю: іспит.
Предмет: Конструювання і моделювання швейних виробів
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7,8 семестр
Анотація: Метою курсу є: засвоєння знань, необхідних для розробки
конструкцій та технічного моделювання деталей швейних виробів; формування
вмінь використовувати різні методи та елементи моделювання в процесі
створення одягу.
Основні завдання дисципліни: засвоєння етапів проектування швейних
виробів; особливостей розробки конструкцій деталей одягу для різних типів
фігур; оволодіння методами технічного моделювання деталей швейних виробів;
використання основних елементів технічного моделювання в процесі
проектування деталей одягу різного асортименту.
Основні теми дисципліни: класифікація одягу і вимоги поставлені до
нього; характеристика систем конструювання одягу; відомості про будову тіла
людини; конструювання поясних виробів, жіночих плечових виробів із
вшивним рукавом, виробів із рукавом покрою реглан та з суцільно викроєними
рукавами; основи конструювання дитячого та чоловічого одягу;
особливості переміщення виточок у плечових та поясних виробах; основні
прийоми зміни силуету; моделювання рельєфів, кокеток, підрізів та драпіровок
у плечових та поясних виробах; моделювання вшивних рукавів різних форм;
моделювання плечових виробів з рукавами регланами та із суцільно
викроєними рукавами; моделювання одягу різних фасонів.
Студент повинен знати: асортимент швейних виробів, їх класифікацію;
промислові та споживчі вимоги до одягу; розмірні ознаки тіла людини;
фактори, які враховують при визначенні величин прибавок для виготовленні
конструкцій одягу; об'ємно-просторові форми одягу, основні етапи розробки
робочих креслень; особливості оформлення робочих креслень, лекал деталей
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одягу; складання конструкторської документації; методи та елементи
технічного моделювання швейних виробів.
Студент повинен вміти: аналізувати об'ємно-просторові форми одягу;
розробляти базові креслення жіночого, чоловічого та дитячого одягу, а також
поясного, плечового одягу різного покрою; оформляти технічну документацію;
виготовляти лекала та виконувати розкладку; враховувати особливості моди у
проектуванні сучасного костюма; здійснювати розробку нових конструкцій
одягу різної складності, використовуючи елементи технічного моделювання.
Форми контролю: залік, іспит.
Предмет: Технологія виробництва швейних виробів
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7–8 семестр.
Анотація: Мета дисципліни: підготовка майбутніх учителів до розробки
процесів виготовлення швейних виробів на основі типових технологій їх
пошиття та оздоблення із врахуванням особливостей організаційно-технічних
умов.
Основні завдання дисципліни: розкрити структуру та сутність
виготовлення виробів на підприємствах швейного виробництва і за
індивідуальним замовленням; навчити розробляти технологічні процеси
розкрою, обробки та оздоблення різних видів швейних виробів.
Основні теми: основи технології виготовлення швейних виробів; обробка
деталей легкого та верхнього одягу; технологія виготовлення та ремонту
виробів; основні процеси сучасного швейного виробництва.
Студент повинен знати: зміст типових технологічних процесів
виготовлення швейних виробів; особливості використання ручних, машинних
та волого-теплових робіт в процесі створення різних видів виробів; операції
повузлової обробки деталей легкого та верхнього одягу; сучасні методи
пошиття та оздоблення виробів з різних матеріалів.
Студент повинен вміти: розробляти технологічний процес виготовлення
різних видів швейних виробів відповідно до заданих організаційно-технічних та
матеріальних вимог; добирати технологічне оснащення, раціональні методи
повузлової обробки основних та оздоблювальних деталей одягу.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Обладнання деревообробного виробництва
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та умінь в області
проектування деревообробних верстатів і виконання технологічних процесів
механічної обробки деревини та деревних матеріалів.
Основні завдання курсу: вивчення конструкцій деревообробних верстатів
і умов їх експлуатації; вивчення теоретичних засад різання матеріалів на
деревообробних верстатах різних типів; вивчення конструктивних
особливостей дереворізальних інструментів та деревообробного устаткування.
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Основні теми курсу: класифікація та індексація деревообробних
верстатів; процеси пиляння, фрезерування, точіння, свердління, довбання,
шліфування та безстружкового різання деревини; конструктивні особливості
обладнання лісопильного та фанерного виробництв.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теорію різання
деревини та деревних матеріалів; конструкції деревообробного обладнання та
дереворізального інструменту; технологічні процеси деревообробних
виробництв; пріоритетні напрями вдосконалення деревообробного обладнання.
Студент повинен вміти: здійснювати аналіз процесів механічної обробки
деревини; характеризувати деревину та деревні матеріали як об’єкти обробки
різанням; аналізувати і оцінювати технічні показники деревообробних машин;
здійснювати налагодження деревообробних верстатів.
Форми контролю: залік.
Предмет: Конструювання столярних і меблевих виробів
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Мета: використання знань з теоретичних основ конструювання
при проектуванні нових столярно-меблевих виробів; формування вмінь
розробляти робочу документацію на столярно-меблеві вироби.
Завдання дисципліни: набуття знань про типологію меблів, основні
вимоги до конструювання, ергономічні основи проектування, конструктивні
рішення різних столярно-меблевих виробів; поглиблення знань про допуски і
посадки в деревообробці, конструкторську документацію; формування вмінь
здійснювати аналіз існуючих конструкцій столярно-меблевих виробів і
розробляти нові; удосконалення вмінь виконувати креслення деталей та
складальних одиниць виробів.
Основні теми: види меблевих виробів і їх класифікація; основи
конструювання столярно-меблевих виробів і їх складових частин;
характеристика матеріалів і з’єднань у столярно-меблевих виробах; ергономічні
основи проектування меблевих виробів; шорсткість, точність і взаємозамінність
деталей; правила виконання конструкторської документації на столярномеблеві вироби; конструктивні рішення меблів для сидіння, лежання,
корпусних меблів і функціональних площин.
У результаті вивчення дисципліни майбутній учитель повинен:
знати: класифікацію меблевих виробів і вимоги до них; основні правила
конструювання,
пов'язані
з
властивостями
деревини;
особливості
конструювання деталей і складальних одиниць столярно-меблевих
виробів; види з’єднань деталей виробів; функціональні та ергономічні
основи проектування; конструктивні рішення корпусних меблів, столів,
меблів для сидіння та лежання; різновидності облицювальних конструкцій
інтер'єру (панелей, столярних перегородок, дверей, вікон, підлоги);
особливості формотворення столярних і меблевих виробів; систему допусків
та посадок в деревообробці; особливості розробки робочої документації на
столярно-меблеві вироби; показники якості продукції;
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вміти: враховувати властивості деревини при конструюванні виробів;
вибирати види з’єднань деталей і складальних одиниць виробів; визначати
функціональні параметри та показники якості столярних і меблевих виробів;
здійснювати аналіз існуючих конструкцій столярно-меблевих виробів та
розробляти нові; встановлювати параметри точності деталей і складальних
одиниць; використовувати основні положення конструювання у процесі
створення нових виробів; виконувати розрахунки столярно-меблевих виробів на
стійкість і міцність при розробці нових конструкцій виробів; розробляти робочу
документацію на столярно-меблеві вироби.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Технологія столярного і меблевого виробництва
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою курсу є: підготовка майбутніх вчителів до розробки
технологій виготовлення столярних і меблевих виробів на основі типових
технологій із урахуванням організаційно-технічних та матеріально-економічних
умов.
Основні завдання курсу: розкрити сутність технологічного процесу,
вимоги до його розробки; показати взаємозв’язок і відмінності реального і
типового технологічного процесу; навчити розробляти технологічні процеси
виготовлення столярних і мебльових виробів.
Основні теми курсу: поняття про технології і типовий технологічний
процес виготовлення столярних і меблевих виробів; вимоги до розробки
технічної документації; точність обробки і технологічні бази, технічні умови на
виріб (деталь); аналіз основних етапів технологічного процесу: підбір
заготовок, розмічання, різання, з’єднання, опорядження, тощо.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: зміст типового
технологічного процесу, види технологічних баз, особливості виконання всіх
етапів технологічного процесу ручними столярними інструментами та на
механічному обладнанні,
Студент повинен вміти: розробляти технологічний процес виготовлення
столярних і меблевих виробів відповідно до вказаних на них організаційнотехнічних та матеріально-економічних умов, визначати ступінь ефективності
цих процесів.
Форми контролю: іспит.
Предмет: Матеріали деревообробного виробництва
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою курсу є формування в майбутнього вчителя основ технологій
та загально технічних дисциплін знань та вмінь, необхідних для організації
навчально-виховної роботи, успішно організовувати заняття з технічної праці
та вести профорієнтаційну виховну роботу.
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У програмі приведений примірний тематичний план лекційних і
лабораторних занять, які можуть коректуватися кафедрою з врахуванням умов
конкретної специфіки підготовки спеціалістів.
У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основи будови
деревини та деревоматеріалів; сучасний стан і перспективи розвитку
ресурсозберігаючих, мало- і безвідходних, екологічно чистих технологічних
процесів обробки деревини та деревоматеріалів; теоретичні основи одержання
дерево матеріалів та способи покращення їх властивостей, тенденції у створені
матеріалів майбутнього на основі досягнень науково-технічного прогресу;
класифікацію і маркування найбільш використовуваних деревоматеріалів;
прогресивні способи одержання заготовок і типових деталей з деревини та
інших матеріалів, які широко використовуються у техніці.
У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: вибирати
конструкційні матеріали для виробів, які виготовляються в навчальних
майстернях (з врахуванням вимог до виробів); визначати властивості
матеріалів; виконувати операції основних видів обробки виробів з деревини;
одержувати заготовки прогресивними способами.
Форми контролю: залік.
Предмет: Художня обробка меблів
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Мета курсу – дати уявлення про предмет, історію художньої обробки
меблів, виникнення і розвиток художньої обробки деревини у стародавньому
світі, у середні віки, у країнах сходу, у європейських країнах, у руському,
російському, радянському та сучасному мистецтві, закономірності процесу
розвитку мистецтва обробки деревини на прикладі формоутворення меблів,
різьба по деревині, точіння деревини, випалювання дерев’яних поверхонь,
інкрустація деревини металом, виготовлення меблів, технологія виконання
опоряджувальних робіт.
У курсі розглядаються такі теми як історія художньої обробки деревини,
обробка деревини у руському, російському, радянському та сучасному
мистецтві, різьба по деревині, матеріали та інструменти, точіння деревини,
випалювання дерев’яних поверхонь, інкрустація деревини металом,
декоративні накладки на деревині, виготовлення меблів, особливості технології
опоряджувальних робіт.
Після закінчення курсу студент повинен знати: історію виникнення і
розвитку художньої обробки деревини; закономірності процесу розвитку
мистецтва художньої обробки деревини; прогресивні способи художньої
обробки деревини; особливості виконання опоряджувальних робіт під час
виготовлення меблів.
Після закінчення курсу студент повинен вміти: вибирати конструкційні
матеріали для виготовлення меблів; виконувати основні види різьби по
деревині; виконувати точіння, випалювання та інкрустацію виробів з деревини;
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виготовляти рамки, висувні ящики, ніжки, табуретки та ін. елементи меблів;
виконувати опоряджувальні роботи на дерев’яних виробах.
Форми контролю: залік
10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Майбутнім учителям трудового навчання і технологій, які завершили
навчання з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» присвоюють
кваліфікацію «Вчитель технологій і креслення».
Фахівці здобувають науково-теоретичні і методичні знання, вміння і
навички проведення уроків з трудового навчання (технологій) і креслення ,
позакласних заходів відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти.
Студенти навчаються використовувати ефективні методи навчання,
інтерактивні технології, інформаційні засоби, проводити виховну роботу,
здійснювати наукові дослідження.
У фахівці спеціальності 6.010100, 7.01010301, 8.01010301 «Технологічна
освіта» формуються такі загальні компетентності:
знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу, фахових
методик навчання і виховання;
знання з основ загальнотеоретичних дисциплін;
знання організації навчання учнів в основній школі, змісту програм,
підручників і посібників;
знання сучасних вимог до оснащення і обладнання навчальних
майстерень, кабінетів;
здатність застосовувати набуті знання у сфері педагогіки,
психології та методики навчання технологій при вирішенні навчальновиховних завдань з урахуванням вікових, індивідуально-типологічних
особливостей школярів, соціально-психологічної специфіки учнівських груп;
уміння здійснювати навчально-виховну роботу, визначати рівень
засвоєння школярами навчального матеріалу;
уміння формувати в учнів навички самостійного оволодіння
знаннями;
уміння використовувати сучасні технології, різноманітні форми і
методи навчання, прийоми керівництва навчально-трудовою, спортивнотехнічною, художньо-творчою діяльністю учнів;
уміння використовувати матеріально-технічне обладнання, ТЗН і
комп'ютерну техніку;
здатність формувати в учнів уявлення про основи техніки та
технологічні процеси, світ сучасних професій;
фахових компетентностей:
теоретичних:
здатність
використовувати
психолого-педагогічні
закономірності організації навчально-виховного процесу, методологічні засади
освітнього процесу навчання, загальні принципи побудови змісту освіти в
школі, теоретичні засади моделювання навчально-виховного процесу з
урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей учнів;
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концепції національного виховання; шляхів удосконалення змісту і структури
трудового і профільного навчання; нові досягнення у галузі психологопедагогічних і технічних наук, педагогічного досвіду з метою впровадження їх
у практику роботи;
методичних: знання програм, навчально-методичних матеріалів і
документів щодо організації навчально-виховного процесу; методичних
аспектів викладання розділів, тем, передбачених навчальними програмами;
форм і методів трудового навчання, типів занять і їх структури;
технологічних: знання технологій обробки конструкційних матеріалів;
основних вимог до наукової організації праці вчителя трудового навчання;
практичних:
уміння модернізації навчально-виховного процесу; впровадження
компетентнісно-орієнтованого підходу, розробки сучасних навчально-технічної
документації, використання інформаційних технологій;
здатність формувати в учнів навички проектування виробів,
виконання технологічних прийомів і операцій з дотриманням вимог охорони
праці, розв'язання творчих завдань; враховувати пізнавальні можливості і
рівень підготовки школярів; прищеплювати інтерес до науки і техніки;
уміння виявляти індивідуальні особливості школярів, розвивати їх
здібності;
здатність формувати національну свідомість учнів; забезпечувати їх
духовний розвиток, орієнтацію на загальнолюдські цінності, реалізовувати
завдання морального, трудового, естетичного, правового виховання школярів;
уміння формувати у співпраці з батьками здоровий спосіб життя.
11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА
КАФЕДРІ
Асортимент одягу – це одяг об’єднаний у самостійну групу за певними
ознаками (за матеріалом, за призначенням та ін.).
Вид мистецтва – це певна галузь художньої діяльності людини, що
характеризується тим, які сторони життя вона пізнає та відображає.
Виробничий процес – це процес перетворення в умовах виробництва
матеріалів у готову продукцію.
Гіпотеза – наукове передбачення, яке висувають для пояснення
досліджуваного явища, його сутності, структури, зв’язків, рушійних сил тощо.
Головка швейної машини – платформа і рукав, в якому розміщені деталі
і механізми машини.
Гурток – це об'єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх
нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх
віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.
Декоративно-ужиткове мистецтво – один із видів художньої
діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості.
Деревообробний верстат – машина, призначена для формоутворення
виробів шляхом оброблювання деревини чи деревних матеріалів різанням.
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Етнодизайн костюма – специфічна складова проектно-художньої
культури ХХ ст., спрямована на проектування і виготовлення костюма мінісерійного виробництва або поодинокого (ексклюзивного, унікального) зразка
на основі традиційних художніх ремесел, етнокультурних традицій.
Інтерактивне навчання – пізнавальний процес, що відбувається за
умови постійної, активної взаємодії вчителя і всіх учнів; це співнавчання,
взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), за якого учень і
вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, які розуміють
що роблять, рефлексують з приводу того що знають, вміють і здійснюють.
Інформаційні машини – машини, призначені для обробки і перетворення
інформації, які за призначенням поділяються на: математичні (перетворюють
вхідну інформацію в математичну модель досліджуваного об'єкта);
контрольно–керуючі машини (перетворюють вхідну інформацію в сигнали
управління робочої машини) та кібернетичні машини, які здатні змінювати
програму своїх дій залежно від стану навколишнього середовища тобто
володіють елементами штучного інтелекту.
Кібернетика – наука про процеси управління в складних динамічних
системах, що ґрунтується на теоретичному фундаменті математики і логіки а
також на застосуванні обчислювальної техніки і використовує три основні
методи дослідження: математичний аналіз, фізичний експеримент, математичне
моделювання.
Коефiцiєнт трудової участi (КТУ) – дозволяє розподiлити заробiтну
плату iз урахуванням реального вкладу кожного учня в результат роботи всього
колективу i сприяє досягненню вiдповiдностi мiж кiлькiстю затраченої працi,
якiстю роботи i розмiрами заробiтної плати.
Конструкторська документація – графічні і текстові документи, які
окремо або в сукупності визначають склад і будову виробу та містять необхідні
дані для його виготовлення, контролю, експлуатації.
Конструювання – матеріалізація проекту, що передбачає розробку
конструкторської документації, необхідної для подальшої діяльності
виготовлювачів.
Конструювання одягу – це виготовлення креслень згідно з моделлю і
технічною документацією для виготовлення одягу.
Контроль технологічного процесу – це контроль режимів,
характеристик, параметрів технологічного процесу під час виконання або після
завершення організаційної операції.
Конфекціонування – це підбирання матеріалів, оздоблення і фурнітури,
необхідних для виготовлення виробу.
Культура харчування – це знання основ правильного харчування,
властивостей продуктів й їхнього впливу на організм, технології приготування
страв, правил подачі страв і прийому їжі.
Масове виробництво – тип виробництва, де однакові вироби
виготовляються у великій кількості і протягом тривалого часу. Виробництва,
які спеціалізуються з випуску відповідних виробів, створюють найкращі умови
для автоматизації.
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Машинний агрегат – технічна система, що складається з однієї або
декількох з'єднаних послідовно або паралельно машин і призначена для
виконання будь-яких необхідних функцій.
Меблеві вироби – будь-який предмет або набір предметів, які
виготовляються для облаштування житлових, адміністративно-громадських
приміщень та інших зон перебування людини.
Методика навчання технологій – галузь педагогічної науки або
навчальний предмет, що передбачає засвоєння дидактично обґрунтованої
системи знань, умінь і навичок, відібраних зі сукупності технічних та інших
наук.
Метод проектів – система навчання, за якої учні набувають знань у
процесі планування та виконання завдань-проектів, котрі поступово
ускладнюються.
Механізми швейної машини – сукупність деталей, які здійснюють рухи
від взаємодії між собою і приводять в рух робочі органи.
Моделювання одягу – це розроблення ескізного проекту (малюнка) з
виготовленням зразка виробу.
Навчальна програма – документ, який визначає обсяг знань, умінь та
навичок, що формуються навчальною дисципліною, послідовність засвоєння
тем і розділів, їх зміст і час, який відводиться на вивчення.
Наукове дослідження – цілеспрямоване вивчення об’єкта, предмета чи
явища, в якому використовуються методи науки, яке розкриває закономірності
його розвитку й функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми
використання знання в інтересах суспільства.
Нормалiзованi деталі – це стандартнi деталi або вузли, якi
виготовляються на виробництвi за допомогою високотехнологiчного,
високопродуктивного обладнання, а тому в умовах шкiльних майстерень їх
виготовляти економiчно недоцiльно.
Напівфабрикати — сировина, що пройшла одну або декілька стадій
кулінарної обробки (первинну або теплову), але ще не готові до вживання і
потребують подальшої обробки.
Педагогічна ергономіка – наукова дисципліна, яка комплексно вивчає
людину або групу людей у конкретних умовах їх навчальної діяльності,
пов’язаної із використанням різних засобів (методичних, унаочнення, ТЗН
тощо).
Педагогічна технологія – системний метод створення і застосування
процесу навчання з врахуванням технічних і людських ресурсів, який ставить
своїм завданням оптимізацію освіти.
Позашкільна освіта – це цілеспрямований процес і результат навчання,
виховання, розвитку та соціалізації особистості у вільний час у позашкільних
навчальних закладах та інших соціальних інституціях.
Позашкільні навчально-виховні заклади – широкодоступні заклади
освіти, які дають дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття
знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечують потреби особистості у
творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.
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Предмет дослідження – найбільш важливі з теоретичної чи
практичної точки зору властивості, сторони, особливості, характеристики,
прояви об’єкта, які підлягають вивченню за допомогою певних методів.
Продуктивна праця – це праця педагогiчно доцiльна, посильна, така, що
враховує вiковi особливостi учнiв; праця на загальну користь, оплачувана,
побудована як на безпосереднiх, так i на осередкованих економiчних
вiдносинах учнiв із виробничими колективами.
Проектування – процес створення зовнішнього вигляду виробу з його
ергономічними,
естетичними
й
експлуатаційними
властивостями.
Проектуванням займаються дизайнери і документацією є візуалізація проекту.
Професійна консультація – це система надання дієвої допомоги в
трудовому самовизначенні учнів, яка ґрунтується на вивченні особистості.
Професійний відбір – це вибір осіб, які з найбільшою вірогідністю
зможуть успішно освоїти дану професію і виконувати пов’язані з нею
трудові обов’язки.
Професійна освіта – повідомлення учням відомостей про різні професії,
їх призначення для народного господарства, умови праці, вимоги, які ставлять
професії до психофізіологічних якостей особистості, способах і шляхах їх
здобування, оплати праці.
Профорієнтація – цілеспрямована діяльність з підготовки молоді до
обґрунтованого вибору професії.
Рефлексія – усвідомлення учнями результатів діяльності на уроці.
Робочі органи швейної машини – деталі, які безпосередньо приймають
участь в утворенні стібка або строчки.
Система професійної орієнтації – організована і керована діяльність
різних державних і громадських організацій, підприємств, установ і школи, а
також сім’ї, спрямованих на удосконалення процесу професійного і соціального
самовизначення школярів в інтересах особистості і суспільства в цілому.
Складальна база – сукупність поверхонь деталі, які визначають
положення її у виробі відносно інших деталей.
Складні та спецiальні роботи – такi роботи, якi учнi не в змозi
самостiйно виконувати, через те що маса, габарити окремих деталей, а також
точнiсть i якiсть їх виготовлення не вiдповiдають рiвню психофiзiологiчного i
фiзичного розвитку дiтей.
Стадія – комплекс операцій, що охоплюють відповідний етап
технологічного процесу (наприклад, розкрій, стругання).
Столярні вироби – предмети, які складаються з деталей із масивної
деревини, що виготовлені способом різання. Деталі з’єднуються між собою
типовими столярними зв'язками на клею або за допомогою кріпильної
фурнітури.
Теоретичне дослідження – вдосконалення та розвиток понятійного
апарату галузі науки, всебічне пізнання об’єктивної реальності у її суттєвих
зв’язках і закономірностях.
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Технічний опис – це технологічний документ, що містить опис
художньо-технічного оформлення зразка моделі, особливостей її виготовлення,
перелік та витрати основних і допоміжних матеріалів.
Технологічна операція – елементарна частина стадії технологічного
процесу, яка виконується на певному робочому місці відповідним інструментом
або на відповідному устаткуванні (наприклад, розкрій впоперек волокон,
стругання площини).
Технологія виробництва – науково і практично обґрунтована система
прийомів і методів праці даного виробництва, що застосовуються для
перетворення матеріалів у готову продукцію.
Технологічне обладнання – це засоби технологічного оснащення, в яких
для виконання певної частини технологічного процесу розміщуються матеріали
або напівфабрикати, засоби впливу на них, а також технологічне оснащення.
Технологічний процес – основна частина виробничого процесу, яка
безпосередньо пов'язана з перетворенням матеріалів у готову продукцію
(починаючи від розкрою і закінчуючи готовим виробом).
Технологічний процес приготування їжі – це перетворення сировини на
готову продукцію, який складається з таких стадій: отримання сировини, її
короткострокового зберігання; первинної та теплової обробки, порціонування і
оформлення страв; реалізації продукції, обслуговування відвідувачів.
Точність обробки – відмінність (похибка) дійсних розмірів деталі
заданих на кресленні, тобто відхилення реальної деталі від потрібних розмірів,
Розрізняють похибки форми, розмірів і шорсткості поверхні.
Традиція в одязі – це успадкування від попередніх поколінь досвіду
прийомів створення костюма, його форм, художніх рішень; передача цього
досвіду від покоління до покоління.
Установча база – сукупність поверхонь оброблюваної заготовки, які
надають їй стійкого положення відносно різального інструменту. Установочні
бази можуть бути чорновими і чистовими.
Циклограма швейної машини – програма роботи машини, пов’язана з
кінематичною схемою і обумовлена розмірами ланок механізмів.
Швейна машина – обладнання, яке призначене для з’єднання і обробки
деталей швейних виробів і має голку в якості основного робочого органу.
Швейний виріб – виріб, виготовлений із різних матеріалів (за винятком
натурального та штучного хутра, натуральної та штучної шкіри, спілка,
трикотажних полотен), призначений для одягу або білизни.

