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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: вул. Винниченка, 10; м. Тернопіль; 46018. 

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  

 

Склад кафедри: 

1. Терещук Григорій Васильович - завідувач кафедри, професор, доктор 

педагогічних наук  

2. Бочар Ігор Йосипович - доцент, кандидат технічних наук 

3. Борисюк Лілія Михайлівна - майстер виробничого навчання 

4. Бурбан Ольга Василівна - асистент 

5. Валігура Володимир Михайлович – завідувач лабораторіями 

6. Гаврилко Ірина Юріївна - асистент, майстер виробничого навчання 

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 

mailto:ipf@tnpu.edu.ua
mailto:dek_ipf@tspu.edu.ua
mailto:tehnolog@tnpu.edu.ua
http://www.tnpu.edu.ua/
http://ipf.tnpu.edu.ua/
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13. Ктитор Марія Іванівна - старший лаборант 

14. Людкевич Василь Тарасович - майстер виробничого навчання 

15. Луциків Ярослав Йосипович - майстер виробничого навчання 

16. Мамус Галина Мефодіївна - доцент, кандидат педагогічних наук 

17. Нагачевська Богдана Петрівна - завідувач лабораторією 

18. Павх Степанія Петрівна - доцент, кандидат педагогічних наук 

19. Понятишин Володимир Васильович - доцент, кандидат педагогічних 

наук 

20. Пушкар Андрій Дмитрович - старший лаборант 

21. Сорока Тарас Петрович - доцент, кандидат педагогічних наук 

22. Струганець Борис Володимирович - доцент, кандидат педагогічних наук 

23. Ткачук Михайло Васильович - лаборант 

24. Туранов Юрій Олексійович - доцент, кандидат педагогічних наук 

25. Штонь Володимир Сергійович - доцент, кандидат педагогічних наук 

e) Координатор від факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.) 

Сорока Тарас Петрович - кандидат педагогічних наук, доцент,  

вул. Винниченка, 10 м. Тернопіль 46018 кафедра технологічної освіти та 

охорони праці інженерно-педагогічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  

e-mail: tehnolog@tnpu.edu.ua; www.tnpu.edu.ua тел. (0352) 43-57-65 

 

mailto:tehnolog@tnpu.edu.ua
http://www.tnpu.edu.ua/
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

 



 5 

 

 



 6 

 



 7 

3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

Галузь знань: Педагогічна освіта 

Спеціальність: 8.01010301 Технологічна освіта (за профілем 

«Конструювання і моделювання одягу»). 

Термін навчання на базі ОПП підготовки бакалавра 1 рік. 

Кваліфікація: Викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання 

технологій. 
 

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 навчально-

виховному 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 кредитно-

трансферною 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 
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першу чергу, з числовим програмним керуванням, збільшення різновидів і 

кількості електрифікованих інструментів. 

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 індивідуально- 

спрямований 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 науково- 

дослідний 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 
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тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення ступеня 

засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня 

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 навчально- 

дослідницького 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 навчально- 

дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має 

на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів знової 

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. Методичнее 

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 
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лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах. Викладач 

визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами 

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 

ЕСТS 

За національною шкалою За шкалою навчального 

закладу (як приклад) 

А Відмінно 90–100 

В 
Добре 

85–89 

С 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 

1. Теоретично-практичне навчання                            1.09 – 30.12 (18 тижнів)                             

                                                                                         1.02 – 19.03 (7 тижнів) 

2. Педагогічна практика                                              22.03 – 23.04 (5 тижнів) 

3. Науково-дослідна практика                                      26.04 – 21.05 (4 тижні) 

4. Переддипломна практика                          24.05 – 11.06 (3 тижні) 

5. Канікули                                                                       4.01 – 29.01 (4 тижні) 

  6. Кваліфікаційна атестація          14.06 – 18.06 (1 тиждень) 
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

 

Спеціальність – 8.01010301 Технологічна освіта  

І семестр 

Іноземна мова 

(за профес. спрямуванням) 
 

ІІ семестр 

Педагогіка вищої школи 

Психологія вищої школи 

Філософія науки 

Іноземна мова 

(за профес. спрямуванням)  

Методика викладання 

загальнотехнічних дисц. у ВНЗ 

Методика деревообробки 

Технології проф. навчання у 

вищій школі 

Основи енергозберігаючих 

технологій 

Основи теорії і  

технічних систем 

Інформаційні технології в 

освіті та науці 

Методика і методи науково-

педагогічних досліджень 

Правові основи діяльності 

ВНЗ 

Менеджмент в освіті 

Науково-педагогічна 

практика 
 

Педагогічно-виробнича 

практика 
 

Технологічна практика 
 

Цикл фахових дисциплін 

Практики Кваліфікаційна атестація 

Інтелектуальна  

власність 

Охорона праці в галузі 

Організація і управління 

навчальним процесом у ВНЗ 

Метрологія і технічні 

вимірювання 

Цивільний захист 
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8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

Спеціальність 8.0101031 Технологічна освіта 

Фахове спрямування: Викладач загальнотехнічних дисциплін і методики 

навчання технологій 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  

Тернопільський національний педагогічний університет  

ім. Володимира Гнатюка 

  Затверджено                                                                                                  Схвалено 

Ректор університету                                                                                                     вченою  радою 

_________________                                                                                  університету 

проф. Кравець В.П.                                                                                 26  червня 2013 р. 

.                                                                                Протокол № 11 

Навчальний план 
Галузь знань 0101 Педагогічна освіта 

Спеціальність 8.0101031 Технологічна освіта 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. 

Термін навчання на базі ОПП підготовки бакалавра 1 рік.  

Кваліфікація – Викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання 

технологій. 
І. Графік навчального процесу 

1. Теоретично-практичне навчання                                           1.09 – 30.12 (18 тижнів)                1.02 – 19.03 (7 

тижнів) 

2. Педагогічна практика                                                                                                                     22.03 – 23.04 (5 

тижнів) 

3. Науково-дослідна практика                                                                                     26.04 – 21.05 (4 

тижні) 

4.  Переддипломна практика                                       24.05 – 11.06 (3 

тижні) 

5.  Канікули                                                                                   4.01 – 29.01 (4 тижні) 

6.  Кваліфікаційна атестація            14.06 – 18.06 (1 

тиждень) 
II. План навчального процесу 

 

№ 
 

п/п 

Навчальні дисципліни 
та види навчальної і 
науково-дослідної 

роботи магістрантів 

К-сть 

креди-
тів  

Заг. 
обсяг 

(год.) 

У тому числі аудиторних занять 
Сам. 

роб. 
Інд. 

роб. 

К-сть 
ауд. год. в 

тиждень 

(18т.) 

Форми 
підсумкового 

контролю 

Курс. 
роб. 

(наук. 
реф.) Всього Лекц. Практ. Лаб. Залік 

Екза-
мен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

І семестр 

1 Педагогіка вищої школи 3 108 20  20  78 10   +  

2 Психологія вищої школи 3 108 18 18   80 10  +   

3 Філософія науки 3 108 28 18 10  70 10   +  

4 
Іноземна мова (за профес. 

спрямуванням) 
2 72 14  14  50 8  +   

5 
Методика викладання загально 

технічних дисциплін у ВНЗ 
3 108 36 12 24  62 10   + + 

6 Основи теорії і технічних систем 4 144 24 14 10  106 14  +   

7 
Технології проф. навчання у вищій 

школі 
4 144 36 12 24  94 14   +  

8 
Основи енергозберігаючих 

технологій 
4 144 36 18 18  94 14  +   

9 Інтелектуальна власність 3 108 20 8 12  78 10  +   

10 Охорона праці в галузі 1 36 18 6 12  14 4  +   

 Всього: 30 1080 250 104 146  726 104  6 4 1 

                                                                           ІІ семестр                                                                  7 тижн. 

1 
Іноземна мова (за профес. 

спрямуванням) 
1 36 14  14  18 4  +   

2 
Інформаційні технології в освіті та 

науці 
2 72 28 6  22 36 8  +   
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3 
Методологія і методи науково-

педагогічних досліджень 
3 108 28 10 18  70 10   +  

4 Правові основи діяльності ВНЗ 4 144 18 18   112 14  +   

5 Менеджмент в освіті 4 144 16 16   114 14  +   

6 
Організація і управління 

навчальним процесом у ВНЗ 
2 72 20 10 10  44 8  +   

7 Метрологія і технічні вимірювання 3 108 20 10  10 78 10  +   

8 Цивільний захист 1 36 18 6 12  14 4  +   

9 Науково-педагогічна практика 4 144           

10 Педагогічно-виробнича практика 4 144           

11 

 

Технологічна практика 
 

 

2 72           

 
Всього: 

 
30 1080 162 76 54 32 486 72  7 1  

 Разом: 60 2160 412 180 200 32 1212 176  13 5 1 

 

ІІІ. Державна кваліфікаційна атестація – захист магістерської наукової роботи. 

 

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

 

Предмет: Педагогіка вищої школи  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 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: іспит 

 

Предмет: Психологія вищої школи 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 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: залік 

 

Предмет: Філософія науки 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Формування знань про специфіку філософії як важливої форми 

суспільної свідомості, історичного типу світогляду; показати методологічну 

роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, 

аксіологічних і соціальних проблем буття; ознайомити з історією світової 

філософської думки, з ідеями сучасної філософії;сприяти формуванню у 

студентів здібностей до критичного мислення, самостійного аналізу складних 

явищ суспільно-економічного життя. Формування вмінь: здійснити вільний 

світоглядний вибір і обґрунтувати його; співвідносити світоглядні ідеї з 

практикою суспільного життя; пов’язати загально філософські проблеми з 

розв’язанням завдань економічної теорії і практики; сформувати власне 

переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення 

до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є 

філософія; працювати з філософськими текстами, здійснювати філософську 

інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Іноземна мова (за профес. спрямуванням) 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

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 

 

Предмет: Методика викладання загально технічних дисциплін у ВНЗ 
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Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета: ознайомлення магістрантів із сучасними методиками 

викладання загально технічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

Завдання дисципліни: формування уявлення магістрантів про інтерактивні 

методики викладання загальнотехнічних дисциплін у професійних навчально-

виховних закладах. 

Основні розділи (модулі) навчальної дисципліни: техніка як об’єкт 

педагогічного аналізу, формування в учнів уявлення про передачу і 

перетворення енергії в техніці, принципи навчання основ техніки, організаційні 

форми навчання основ техніки, методи навчання основ техніки, інтерактивні 

методики викладання загально технічних дисциплін. 

Майбутній магістр повинен знати і вміти: планувати навчальний процес; 

реалізовувати міжпредметні зв’язки; застосовувати у навчальному процесі 

сучасні освітні технології, методи і прийоми викладання.  

Форми контролю: іспит, курсова робота 

 

Предмет: Основи теорії і технічних систем 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета: Сформувати у студентів базову концепцію “системного 

мислення” для забезпечення професійного самовизначення в умовах 

високотехнологічного інформаційного суспільства. 

Завдання: 

– дати студентам уявлення про системний взаємозв'язок галузей техніки 

з навколишнім світом; 

– вивчити основи системного аналізу і математичного моделювання 

технічних систем;  

– розкрити методологію системного підходу в наукових дослідженнях, 

інженерній та управлінській діяльності; 

Після вивчення курсу студент повинен: 

Знати:  

– основні поняття, категорії і принципи загальної теорії систем; 

– методику побудови і способи дослідження моделей систем; 

– основні задачі і методи синтезу систем; 

– основні методи якісного та формалізованого системного аналізу, методику 

розв'язання проблем за допомогою системного аналізу 

Вміти: 

– синтезувати та аналізувати технічні системи на різних рівнях ієрархії; 

– досліджувати технічні системи на етапах проектування та управління; 

– використовувати методи та моделі системного аналізу до сучасних умов. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Технології проф. навчання у вищій школі 

Статус: Нормативна 



 17 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: 

Мета курсу – надання студентам магістратури цілісної і логічно-

послідовної системи знань про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, 

розкриття концепції, основи теорії, методики і методології викладання 

дисциплін у системі ВШ.  

Завдання курсу: формування теоретичних уявлень про МВ у ВШ як 

навчальну дисципліну, її мету, завдання; ознайомлення з поняттями, 

категоріями, методами, технологіями МВ у ВШ; з’ясування її місця в системі 

наук; висвітлення особливостей методів викладання у ВШ; ознайомлення зі 

структурою і змістом навчального процесу у ВНЗ; оволодіння педагогічними 

формами освітньої взаємодії зі студентами, навчитися творчо застосовувати 

знання і способи діяльності, засвоєнні під час вивчення навчальних дисциплін; 

набуття початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-

експериментальних форм педагогічної діяльності; ознайомлення з кращим 

педагогічним досвідом викладачів ВНЗ України, апробування найбільш 

ефективних прийомів і методів навчання, що застосовуються в системі 

викладання навчальних дисциплін. 

Предмет навчальної дисципліни: закономірності викладацької діяльності 

у вищій школі. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Основи енергозберігаючих технологій 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та умінь в галузі 

енергозбереження у виробничій та комунальній сферах та набуття навичок 

націлених на практичну реалізацію організаційно правових заходів. 

Основні завдання курсу: вивчення енергетичних концепцій та програм 

націлених на ефективний менеджмент в галузі енергозбереження; вивчення 

енергоаудиту в  різних галузях; вивчення альтернативних джерел енергії та 

способів і засобів акумуляції енергії. 

Основні теми курсу: організаційно-правове забезпечення 

енергозберігаючих заходів, енергоменеджмент і аудит, енергозбереження в 

технологічних процесах, поновлювальні джерела енергії. 

В результаті вивчення студент повинен знати: основні напрямки з 

організації енергоощадних заходів в різних сферах господарювання, технічні 

засоби реалізації енергоощадних технологій, сучасні тенденції використання 

нетрадиційних джерел енергії. 

Студент повинен вміти:  

- здійснювати енергоаудит технологічних процесів на предмет 

зменшення енерговитрат;  

- проводити оцінку функціонування ефективних енергоощадних 

технологій з метою їх реалізації в практичній діяльності. 

Форми контролю: залік 
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Предмет: Інтелектуальна власність 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань 

теоретично-методологічних засад регулювання відносин інтелектуальної 

власності, вивчення і систематизація відомостей про систему правової охорони 

інтелектуальної власності, що включає об'єкти й суб'єкти права інтелектуальної 

власності, структуру державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності, законодавче поле у цій сфері.  

Завданням курсу є формування у студентів системи науково-теоретичних 

знань з інтелектуальної власності, визначення та розкриття основних проблем 

розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку і 

вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності.  

Основні теми курсу: право інтелектуальної власності; набуття прав на 

об'єкти інтелектуальної власності; комерціалізація об'єктів інтелектуальної 

власності; управління правами інтелектуальної власності; захист прав на 

об'єкти інтелектуальної власності. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати теоретичні 

засади інтелектуальної власності, концепції, основні напрями і проблеми 

законодавства у сфері інтелектуальної власності, тенденції та перспективи його 

розвитку, основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності; 

Студент повинен уміти працювати з нормативно-правовими актами, 

патентною документацією , при оформленні матеріалів заявки на об'єкт 

промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок, 

торговельну марку, фірмові найменування), нетрадиційні об’єкти 

інтелектуальної власності (сорти рослин, комерційні таємниці, 

раціоналізаторські пропозиції), а також авторського права та суміжних прав. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Охорона праці в галузі 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою курсу є: формування у майбутніх фахівців уміння та 

компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці з 

урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду. 

Основні завдання курсу: збереження здоров’я і працездатності 

працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через 

ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у 

посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

Основні теми курсу: міжнародні норми в галузі охорони праці, основні 

законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі, система 

управління охороною праці в галузі. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні 

терміни та поняття з охорони праці в галузі, законодавчі та нормативно-правові 

акти з охорони праці в галузі, міжгалузеві та галузеві нормативно-правові акти, 
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сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих 

місцях та виробничих об’єктах. 

Студент повинен вміти: проводити розслідування нещасних випадків, 

аварій та професійних захворювань на виробництві, організовувати діяльності 

виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці, 

надавати допомогу та консультації працівникам з практичних питань безпеки 

праці. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Іноземна мова (за профес. спрямуванням) 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

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 

 

Предмет: Інформаційні технології в освіті та науці 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає у формуванні об’єму знань про технології 

створення (методику проектування і інструментальні середовища для 

автоматизації підготовки) комплексів методичних і програмно-інформаційних 

засобів комп'ютерної підтримки процесу навчання. 

Основні завдання курсу – вивчення методів проектування електронних 

навчальних ресурсів та засобів розробки програмних додатків для автоматизації 

контролю рівня засвоєння навчального матеріалу; вивчення технологій 

використання соціальних сервісів для організації навчального процесу.  

Основні теми курсу: методика проектування комплексів автоматизованих 

дидактичних засобів; ергономічні вимоги до електронних навчальних ресурсів; 

проектування основних компонентів автоматизованих навчальних курсів 

(АНК); засоби створення навчальних додатків для контролю рівня засвоєння 

матеріалу; створення освітнього сайту засобами Joomla, використання WEB-2 

технологій у навчальному процесі. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: призначення і 

функції автоматизованих навчальних систем; принципи створення і 

використання електронних навчальних матеріалів; сучасні методи і засоби 

розробки інформаційних освітніх ресурсів; методи структуризації і компоновки 
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електронних підручників; технології формування інтерактивного середовища 

і дизайну інтерфейсу користувача електронних підручників.  

Студент повинен вміти: формувати модульну структуру електронного 

навчального ресурсу; використовувати WEB-технології в процесі створення 

електронних посібників; створювати освітні сайти засобами Joomla; 

застосовувати програмні комплекси для формування модулів контролю рівня 

засвоєння матеріалу; застосовувати соціальні сервіси у представленні 

навчального матеріалу. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Методологія і методи науково-педагогічних досліджень 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Метою курсу є підготовка майбутніх магістрів до успішного 

вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідних завдань у галузі 

професійної освіти. 

У процесі підготовки магістранти засвоюють організаційні засади 

наукових досліджень України, методологічні основи наукового пізнання, 

інформаційне забезпечення, організацію та проведення наукового дослідження, 

методи досліджень і особливості обробки й оформлення результатів 

досліджень, вимоги до написання наукової праці, етапи підготовки і захисту 

магістерської роботи. 

Магістранти, які завершили вивчення курсу, повинні знати: структуру 

наукових досліджень, завдання Національної академії наук і галузевих академій 

наук, кадрове забезпечення наукових досліджень, етапи становлення 

української науки, алгоритм наукового дослідження, теоретичні та емпіричні 

методи дослідження, особливості обробки даних і підготовки звітів.  

Повинні вміти: здійснювати пошук інформації, аналізувати джерельну 

базу, розробляти програму дослідження і необхідні матеріали, узагальнювати 

одержані дані та формулювати висновки, здійснювати підготовку наукових 

праць. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Правові основи діяльності ВНЗ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: 

Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати у майбутніх 

фахівців правову культуру, навчити самостійному юридичному мисленню, 

виробити навички застосування теоретичних знань на практиці в 

повсякденному житті та професійній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: 

– сформувати знання про особливості законодавчого регулювання 

системи вищої освіти в Україні; 

– розкрити особливості управління у сфері вищої освіти; 
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– сформувати знання про механізми забезпечення якості вищої 

освіти, зокрема про сутність і роль державних стандартів вищої освіти; 

– забезпечити знаннями щодо законодавчої бази прийому до вищих 

навчальних закладів та працевлаштування випускників, регулювання. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Менеджмент в освіті 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: формування системи знань про основи економічного 

управління у суспільстві, проблеми ефективного використання обмежених 

ресурсів, функціонування основних складових управління освітою, розвиток у 

магістрів творчого мислення, а також підготовка до подальшого вивчення основ 

інших економічних дисциплін та можливого використання одержаних знань у 

майбутній професійній діяльності; оволодіння магістрами методологією 

пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, 

рушійних сил розвитку суспільного виробництва та управління в освіті для 

найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних 

потреб. Формування вмінь: аналізувати конкретні проблеми управління; давати 

оцінку критичним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших 

економічних явищ. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета вивчення дисципліни “Організація управління 

навчальним процесом у вищому навчальному закладі” є опанування 

нормативно-правовою базою організації навчального процесу у ВНЗ та 

вивчення його особливостей. 

Завдання дисциплін - аналіз державної політики в галузі вищої освіти 

України, вивчення особливостей, завдань, структури, змісту, форм і методів 

організації навчального процесу у ВНЗ. 

Вивчення “Організація управління навчальним процесом у вищому 

навчальному закладі” передбачає опанування студентами чотирьох змістових 

модулів: „Теоретичні та методологічні основи управління навчальним 

процесом у ВНЗ”, „Форми організації навчального процесу та вимоги до них у 

ВНЗ”, „Планування та організація навчального процесу”, „Науково-методичне 

забезпечення навчального”. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Метрологія і технічні вимірювання 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 
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Анотація: У результаті вивчення курсу магістр повинен знати: основні 

положення, поняття і визначення у галузі стандартизації; державну систему 

стандартизації; єдину систему допусків і посадок ДСТУ; основні питання теорії 

взаємозамінності і технічних вимірювань; правила позначення норм точності в 

конструкторській і технічній документації; методику розрахунку і вибору 

стандартних посадок типових з’єднань деталей машин; методику розрахунку  

розмірних ланцюгів; будову засобів вимірювання лінійних і кутових величин, їх 

налагодження, правила експлуатації і методику вибору; вміти: практично 

вибирати параметри точності за таблицями системи допусків і посадок ДСТУ; 

розв’язувати задачі, які відносяться до питань взаємозамінності, вимірювань і 

контролю; позначати норми точності на складальних і робочих кресленнях; 

вибирати вимірювальні засоби, їх налагоджувати, забезпечуючи нормальне 

функціонування у навчальному процесі та здійснювати необхідні вимірювання. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Цивільний захист 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета формування у студентів здатності творчо мислити, 

вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні 

рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного 

прогресу. 

Завдання: передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і 

технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього 

розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, 

спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту персоналу, 

населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних 

ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

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: 
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- 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 навчально-

виховних 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, спортивно-

технічною, 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; 

концепції національного виховання; шляхів удосконалення змісту і структури 

трудового і профільного навчання; нові досягнення у галузі психолого-

педагогічних 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 
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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 

 

Відхиленням називається алгебраїчна різниця між розміром (дійсним 

або граничним) і відповідним номінальним розміром. 

Виробничий 

процес  

це сукупність взаємозв’язаних дій людей, засобів і 

предметів праці, а також сил природи, спрямованих на 

виготовлення продукції (виконання робіт, надання 

послуг). 

Виробничо-

технічна база  
cукупність приміщень, споруд, обладнання та 

інструменту, призначених для зберігання, технічного 

обслуговування, ремонту та зберігання дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту, а 

також створення необхідних умов для 

високопродуктивної праці. 

Дійсний розмір  розмір елемента, встановлений вимірюванням з 

допустимою похибкою вимірювання. Допустима 

похибка вимірювання з підвищенням точності обробки 

зменшується, а точність вимірювання –  зростає. 

Наявність похибки виготовлення для взаємозамінних 

деталей потребує визначення граничних розмірів. 

Довговічність  властивість об'єкта виконувати потрібні функції до 

переходу у граничний стан при встановленій системі 

технічного обслуговування та ремонту. 

Єдність 

вимірювань  

стан вимірювань, коли результати виражені у прийнятих 

одиницях, а похибки вимірювань прийняті із заданою 

ймовірністю 

Завіса стулковий шарнір, переважно металевий, на який 

навішуються двері, вікна і т. ін..  

Зміст навчання 

деревообробці  

науково обґрунтований навчальний матеріал, засвоєння 

якого забезпечує трудову або професійну підготовку 

учнів. 
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Збіжистість поступове зменшення товщини круглих лісоматеріалів 

на всій довжині, яке перевищує величину нормального 

збігу (рівного 1см на 1 м). 

Інтарсія  полягає в тому, що в поверхню предмета, зробленого з 

деревини, вставляють малюнки, зроблені з іншої, 

звичайно більш коштовної, деревини, що відрізняється за 

кольором. 

Кронштейн горизонтальна підпора для деталі, механізму, пристрою, 

прикріплена до горизонтальної площини. 

Масове 

виробництво 

це 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. 

Методи навчання  способи роботи вчителя (майстра) і учнів, за допомогою 

яких проходить оволодіння знаннями, уміннями і 

навиками, формується світогляд учнів, розвиваються їхні 

здібності. 

Метрологічні 

об'єкти 

стандартизації  

це правила й норми трудової діяльності для досягнення 

єдності ти певної точності вимірювань. 

Метрологія   це наука про вимірювання, методи та засоби 

забезпечення єдності вимірювань і способи досягнення 

необхідної точності їх. 

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. 

Наріст різке місцеве збільшення стовбура різної форми та 

розмірів. 

Науково-дослідний 

принцип  

полягає у науковому узагальненню практичного досвіду, 

теоретичних, експериментальних, дослідно-

конструкторських робіт у заданій галузі стандартизації. 

Науково-технічна 

документація  

сукупність технічних вимог, законодавчих положень 

щодо захисту, життя й здоров'я людей, охорону довкілля, 

забезпечення прав споживача, а також встановлення 

правил нагляду за її виконанням. 

Нетрадиційні 

джерела та види 

енергетичної 

речовини рослинного походження, відходи, тверді 

горючі речовини, інші природні та штучні джерела та 

види енергетичної сировини, у тому 
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сировини  числі нафтові, газові, газоконденсатні і 

нафтогазоконденсатні вичерпані, непромислового 

значення та техногенні родовища, газонасичені 

води, газогідрати тощо, видобуток і переробка яких 

потребує застосування новітніх технологій і які не 

використовуються для виробництва традиційних видів 

палива. 

Номінальне 

значення 

параметра  

величина, що характеризує стійке функціонування 

системи (транспортного засобу, агрегату, вузла) в 

основному робочому режимі.  

Нормативно-

технічне значення 

параметра  

величина, яка запроваджена державною, галузевою, 

відомчою нормативно-технічною документацією. 

Освітній рівень  характеристика освіти за визначенням рівня 

сформованості якостей людини, які забезпечують його 

все сторонній розвиток як осіб і достатні для отримання 

відповідної кваліфікації. 

Принцип 

оптимізації вимог 

стандартів  

вимагає встановлення не найкращих, а оптимальних 

показників якості продукції, параметрів, норм, 

характеристик, що відповідають світовому рівню науки, 

техніки, виробництва, використання продукції. 

Принцип 

взаємоузгодженості 

вимог стандартів  

полягає у тісній взаємоузгодженості вимог до якості 

продукції, сировини, заготовок, вихідних матеріалів, 

комплектувальних виробів за рівнем вимог і термінами 

їх встановлення. 

Резюме  короткий висновок, що містить основні положення 

доповіді, промови, наукові праці, дискусії.. Вказівка на 

зміст первинної роботи, гранично лаконічна, може бути 

у вигляді одного речення. Розміщується в кінці статті і 

містить інформацію оцінного характеру 

 

Реконструкція відтворення предметів за збереженими їх залишками, 

зображеннями або описами. 

Спеціальність   сукупність знань, умінь, навичок із певної галузі знань 

та практичної діяльності, надбаних у процесі 

цілеспрямованої підготовки і досвіду практичної роботи 

і підтверджених відповідним документом про освіту. 

Спеціалізація  зосередження на певних підприємствах виготовлення 



 27 

обмеженої кількості типів виробів. Залежно від об'єктів 

спеціалізація буває предметною та технологічною. 

Технічна 

документація на 

продукцію  

 сукупність документів, які необхідні й достатні для 

здійснення кожної стадії життєвого циклу (створення, 

виготовлення, використання, ремонтування та 

зберігання) продукції. 

Технічні норми  вимоги, що містяться у нормативних актах, на підставі 

технічних розрахунків і техніки керування транспортним 

засобом. 

Технічне 

обслуговування  
комплекс заходів щодо контролю та підтримання 

роботоздатного або справного стану, який полягає, як 

правило, в огляді, догляді та періодичному ремонті. 

Технічні пристрої 

навчання  
пристосування, апарати, пристрої, стенди, моделі, 

машини або комплекси призначенні для пред'явлення 

дидактичних матеріалів.  

Технічний об'єкт  це предмет певного цільового призначення, який 

розглядається при проектуванні, виробництві, 

експлуатації, дослідженнях і випробуваннях на 

надійність. 

Технологія слово грецького походження, буквально означає знання 

про майстерність. Нині, вживаючи це поняття, мають на 

увазі, з одного боку, сукупність прийомів і способів 

обробки або виробництва певних продуктів, а з іншого – 

науку про такі способи. 

Типізація розроблення типових (за видом, формою, конструкцією, 

розмірами тощо) предметів праці, виробів, устаткування 

тощо, а також технологічних процесів їх виготовлення. 

Наприклад, типова конструкція вала має різні поверхні 

(циліндричні, квадратні, конічні тощо), виточки, пази 

(шпонкові, шліцьові, торцеві тощо), різьбові (зовнішні, 

внутрішні, метричні, конічні тощо). Добором заданої 

комбінації поверхонь та їх розмірів, шорсткості 

поверхонь, матеріалу, способу термооброблення, 

покриття тощо, відкидаючи всі інші поверхні із типової 

конструкції, отримують вал заданої конструкції, розмірів 

тощо. 

Уніфікація раціональне скорочення кількості типів, видів і розмірів 

об'єктів однакового функціонального призначення. Як 
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приклади уніфікації можна навести чинні сьогодні 

стандарти для кріпильних виробів (болтів, гайок, гвинтів, 

шпильок, шайб тощо), труб, трубопровідної арматури 

(кранів, клапанів, вентилів, трійників, кутників, муфт 

тощо), редукторів, електродвигунів, генераторів, пневмо- 

та гідродвигунів (камер, циліндрів тощо), підшипників 

кочення, ланцюгів, пасів, шпонок, заготовок тощо. 

 

 

  

 

 

 

 

 

. 


