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Затверджую  

Директор ТК Луцького НТУ 

________________ О. О. Герасимчук 

 
 

 

ПЛАН  

видання навчально-методичної літератури 

Технічного коледжу  

Луцького національного технічного університету 

на 2017 – 2018 навчальний рік 
 

 

№ 

з/п 
Виконавці Дисципліна Назва навчально-методичного видання 

Термін 

виконання 

ВЦК «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 

1.  Захарчук О.В. Основи гідравліки Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи 

гідравліки» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної 

форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста. 

Листопад  

 

2.  Герасимчук О.П. Технічна механіка Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» для студентів спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми 

навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста. 

Грудень  

 

3.  Дубицький О.С. Автомобільні 

перевезення 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Автомобільні 

перевезення» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх 

форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста. 

Грудень  

 

4.  Пуць В.С. Технологія ремонту 

електропобутової 

техніки 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологія ремонту 

електропобутової техніки» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання, які здобувають 

ступінь молодшого спеціаліста. 

Грудень  

 

5.  Гріцаєв Я.В. Автомобілі Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі» 

для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання, 

які здобувають ступінь молодшого спеціаліста. 

Лютий  
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6.  Дембіцький В.М. 

Придюк В.М. 

Самостян В.Р. 

Технічна 

експлуатація 

автомобілів 

(Технологічне 

проектування СТО) 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технічна 

експлуатація автомобілів (Технологічне проектування СТО)» для студентів 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які 

здобувають ступінь молодшого спеціаліста. 

Березень  

 

7.  Грабовець В.В. Основи технології 

ремонту 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи технології 

ремонту» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної 

форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста.  

Березень  

 

8.  Дембіцький В.М. 

Придюк В.М. 

Технічна 

експлуатація 

автомобілів 

Конспект лекцій з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» для студентів 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання, 

які здобувають ступінь молодшого спеціаліста.  

Квітень  

 

Всього заплановано: 8 видань. 

І півріччя – 4; 

ІІ півріччя – 4. 

ВЦК «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 
1. Вовк П.Б. Архітектура 

комп’ютера 

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни «Архітектура 

комп’ютера» для студентів IІІ курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 

систем та мереж». 

Грудень  

2. Великий О.А. Об’єктно-орієнтоване 

програмування 

Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване 

програмування» студентів ІV курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 

систем та мереж» 

Лютий  

3. Якобчук О.В. Інформатика Практикум. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Інформатика» 

для студентів І-ІІ курсів всіх спеціальностей. 

Березень  

4. Соколюк Н.П.. Вступ до 

спеціальності 

Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів І курсу 

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання. 

Квітень  

5. Левчук В.С. Основи WEB- 

проектування 

Конспект лекцій з дисципліни «Основи WEB- проектування» для студентів ІV 

курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж». 

Травень  

Всього заплановано: 5 видань. 

І півріччя – 2; 

ІІ півріччя – 3. 

ВЦК «Моделювання та конструювання промислових виробів» та «Дизайн» 

1. Панасюк В.В. Матеріалознавство Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Матеріалознавство» для студентів спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості» денної форми навчання. 

Листопад  
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2. Панасюк В.В. Матеріалознавство Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Матеріалознавство» для 

студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної форми 

навчання. 

Листопад  

3. Панасюк В.В. Матеріалознавство Конспект лекцій для з дисципліни «Матеріалознавство» студентів спеціальності 

182 «Технології легкої промисловості» денної форми навчання. 

Листопад  

4. Іванченко Г.П. Живопис Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Живопис» для 

студентів ІІІ курсу спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної 

форми навчання. 

Грудень  

5. Петюк О.О. Устаткування для 

виготовлення виробів 

Конспект лекцій з дисципліни «Устаткування для виготовлення виробів» для 

студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної форми 

навчання. 

Грудень  

6. Петюк О.О. Устаткування для 

виготовлення виробів 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Устаткування для 

виготовлення виробів» для студентів спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості» денної форми навчання. 

Грудень  

7. Петюк О.О. Устаткування для 

виготовлення виробів 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Устаткування 

для виготовлення виробів» для студентів спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості» денної форми навчання. 

Грудень  

8. Григорєва К.Є. Технологія 

виготовлення виробів 

з різних матеріалів 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологія 

виготовлення виробів з різних матеріалів» для студентів спеціальності 182 

«Технології легкої промисловості» денної форми навчання. 

Січень  

9. Панасюк В.В. Художнє 

проектування виробів 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Художнє проектування 

виробів» для студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» 

денної форми навчання. 

Січень  

10. Борисюк О.В. Рисунок Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Рисунок» для 

студентів спеціальності 022 «Дизайн» денної форми навчання. 

Лютий  

11. Табун Н.В. Комп’ютерне 

проектування 

інтер’єру 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерне 

проектування інтер’єру» для студентів спеціальності 022 «Дизайн» денної форми 

навчання. 

Березень  

Всього заплановано: 11 видань. 

І півріччя – 7; 

ІІ півріччя – 4. 

ВЦК «Електропостачання» 
1. Бондарчук Л. Ф.  Безпека 

життєдіяльності 

Конспект лекцій для студентів з дисципліни «Безпека життєдіяльності» усіх 

спеціальностей денної форми навчання. 

Листопад  
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2. Дудич Н. Л. ТКМ Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни ТКМ для 

студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної форми 

навчання. 

Листопад  

3. Бондарчук С. П. Охорона праці в 

галузі 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі» 

для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання.  

Грудень  

4. Лишук В. В.  Теорія автоматичного 

керування 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія автоматичного 

керування» для студентів спеціальності «Електропостачання» денної форми 

навчання. 

Грудень 

5. Бондарчук Л. Ф.  Безпека 

життєдіяльності 

Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 022  

«Дизайн» денної форми навчання. 

Березень  

6. Бондарчук С. П. Охорона праці в 

галузі 

Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 022  

«Дизайн» денної форми навчання. 

Квітень  

7. Лишук В. В.  Основи 

електропостачання 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи 

електропостачання» для студентів спеціальності «Електропостачання» денної 

форми навчання. 

Квітень 

Всього заплановано: 7 видань. 

І півріччя – 4; 

ІІ півріччя – 3. 

ВЦК «Організація виробництва» 
1. Андрощук І. І. Вступ до 

спеціальності 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності» 

для студентів І курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання. 

Грудень  

2. Давидюк О. С. Економіка 

підприємства 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІІІ курсу 

спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

денної форми навчання. 

Грудень  

3. Білик О. С. Операційний 

менеджмент 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІІІ курсу 

спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» денної форми навчання. 

Лютий  

4. Войтович О. О. Економіка та 

організація діяльності 

Методичні вказівки до практичних робіт для студентів ІV курсу спеціальності 

5.0202701 «Дизайн» денної форми навчання. 

Лютий  

Всього заплановано: 4 видань. 

І півріччя – 2;  

ІІ півріччя – 2. 

ЦК природничо-математичних дисциплін 
1. Кирилюк О.В. Автоматика і 

мікропроцесорна 

техніка 

Конспект лекцій з дисципліни «Автоматика і мікропроцесорна техніка» для 

студентів технічних спеціальностей денної форми навчання 

Жовтень 
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2. Аббасова Р.І. Геометрія Збірник тестових завдань з геометрії для студентів І курсу всіх спеціальностей 

денної форми навчання. 

Грудень 

3. Ромашко О.М. Хімія Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з хімії для студентів І курсу 

денної форми навчання. 

Грудень 

4. Аббасова Р.І. Алгебра Збірник тестових завдань з алгебри для студентів І курсу всіх спеціальностей 

денної форми навчання. 

Лютий 

5. Ромашко О.М. Хімія Конспект лекцій з неорганічної хімії для студентів І курсу денної форми навчання Лютий 

6. Боровська Ю.В. Вища математика Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів усіх 

спеціальностей денної форми навчання 

Березень 

7. Онуфрійчук Л.П. Екологія Методичні вказівки до виконання практичних робіт для учнів усіх професій денної 

форми навчання. 

Квітень 

Всього заплановано: 7 видань. 

І півріччя – 3; 

ІІ півріччя – 4. 

ЦК викладачів словесних та суспільних дисциплін 

1. Бичук Я. І. Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» для студентів ІV курсу спеціальності «Дизайн» 

денної форми навчання. 

Грудень  

2. Семенюк Я. О. Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» для студентів ІV курсу спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» денної форми навчання. 

Грудень 

3. Васькіна Н. М. Історія України Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія України» для 

студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання. 

Квітень  

4. Бичук Я.  Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» для студентів ІІІ курсу спеціальності 182 «Технології 

легкої промисловості» денної форми навчання. 

Квітень  

5. Семенюк Я. О. Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Методичні вказівки до самостійної роботи «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» для студентів ІV курсу спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт» денної форми навчання. 

Квітень 

Всього заплановано: 5 видань. 

І півріччя – 2; 

ІІ півріччя – 3. 
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МК педагогічних працівників сфери побуту та народних промислів 

1. Іванченко Г. П. Художня культура Конспект занять з дисципліни «Художня культура» для учнів І – ІІ курсів всіх 

професій денної форми навчання. 

Листопад 

2. Даценко О. Л. Композиція 

вишивки 

Конспект занять з дисципліни «Композиція вишивки» для учнів професії 

«Вишивальник» денної форми навчання. 

Лютий  

Всього заплановано: 2 видань. 

І півріччя – 1; 

ІІ півріччя – 1. 

МК педагогічних працівників фізичної культури та Захисту Вітчизни 

1. 
Євченко І. В. 

Гамалійчук М. Г.  

Фізична культура Методичні вказівки до викладання фізичної культури на тему: «Спортивні ігри. 

Баскетбол» для роботи зі студентами та учнями всіх спеціальностей та професій 

денної форми навчання.  

Грудень  

2. Євченко І. В. 

Гамалійчук М. Г.  

Фізична культура Методичні вказівки до викладання фізичної культури для студентів та учнів з 

послабленим здоров’ям.  

Квітень  

Всього заплановано: 2 видання. 

І півріччя – 1; 

ІІ півріччя – 1. 

Всього заплановано випустити методичної літератури: -51 видання 
І півріччя – 26; 

ІІ півріччя – 25. 

 

 

Розглянуто і схвалено  

на засіданні навчально-методичної ради 

Протокол №1 від «21» вересня 2017 року 

Голова НМР ___________________ Т. П. Радіщук 

 


