
ПЛАН
видання навчально-методичної літератури ТФК ЛНТУ 

на 2022 -  2023 навчальний рік

ГЕРАСИМЧУК

№
з/п Виконавці Дисципліна Назва навчально -методичного видання Термін

виконання
ЦК автомобільного транспорту

1. Придюк В.М. 
Дембіцький В.М. 
Самостян В.Р.

Технічна
експлуатація
автомобілів

Технічна експлуатація автомобілів. Методичні вказівки до виконання 
курсової роботи (проекту) для здобувачів фахової передвищої освіти 
освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт», галузі 
знань 27 Транспорт, спеціальності 274 Автомобільний транспорт 
денної форми навчання.

лютий

2. Гань Л.В. 
Гриців Я.І.

Охорона праці з 
безпекою 
життєд ія л ьності

Охорона праці з безпекою життєдіяльності. Конспект лекцій для 
здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної 
програми «Автомобільний транспорт», галузі знань 27 Транспорт, 
спеціальності 274 Автомобільний транспорт усіх форм навчання

лютий

3. Грабовець В.В. 
Шульгач В.П.

Основи
технології
ремонту

Основи технології ремонту. Методичні вказівки до виконання 
самостійної роботи для здобувачів фахової передвищої освіти 
освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт», галузі 
знань 27 Транспорт, спеціальності 274 Автомобільний транспорт усіх 
форм навчання.

квітень

4. Дубицький О.С. Основи
технічної
діагностики
автомобіля

Основи технічної діагностики автомобіля. Конспект лекцій для 
здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної 
програми «Автомобільний транспорт», галузі знань 27 Транспорт, 
спеціальності 274 Автомобільний транспорт усіх форм навчання.

квітень

5. Дудич Н.Л. Взаємозамінність, 
стандартизація 
та технічні

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Конспект 
лекцій для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо- 
професійної програми Автомобільний транспорт галузь знань 27

квітень



вимірювання Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми 
навчання.

6. Захарчук О.В. Екологія
автомобільного
транспорту

Екологія автомобільного транспорту. Методичні вказівки до 
практичних занять для здобувачів фахової передвищої освіти 
освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт», галузі 
знань 27 Транспорт, спеціальності 274 Автомобільний транспорт усіх 
форм навчання.

квітень

7. Кальмук Д.Ю. Використання 
експлуатаційних 
матеріалів та 
ресурсозбережен
ня на автомо
більному 
транспорті

Використання експлуатаційних матеріалів та ресурсозбереження на 
автомобільному транспорті. Конспект лекцій для здобувачів фахової 
передвищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний 
транспорт», галузі знань 27 Транспорт, спеціальності 274 
Автомобільний транспорт денної форми навчання.

лютий

Всього заплановано: 7 
II п івріччя -  7

ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій
1. Вовк П.Б. Архітектура

комп’ютерів
Архітектура комп’ютерів. Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт для здобувачів фахової передвищої освіти II курсу 
денної форми навчання спеціальностей 123 «Комп’ютерна 
інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології»

лютий

2. Ілюшик О.І. Основи
інформатики та
комп‘ютерної
техніки

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 
«Основи інформатики та комп'ютерної техніки» для здобувачів 
фахової передвищої освіти II, III курсу денної форми навчання 
спеціальності 182 Технології легкої промисловості

травень

3. Заяць Н.А. Інформатика Інформатика. Методичні вказівки для тестового контролю здобувачів 
вищої освіти І курсу денної форми навчання спеціальностей 123 
«Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та 
технології».

квітень

4. Соколюк Н.П. Вступ до спеці
альності

Вступ до спеціальності. Конспект лекцій для здобувачів фахової 
передвищої освіти І курсу денної форми навчання спеціальності 123 
«Комп’ютерна інженерія»

квітень



5. Завіша В.В. Організація баз 
даних

«Організація баз даних». Конспект лекцій для здобувачів першого 
рівня (короткий цикл) вищої освіти III курсу денної форми навчання 
спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

травень

6. Чумак В.С. Безпроводові
технології

"Безпроводові технології". Конспект лекцій для здобувачів вищої 
освіти III курсу денної форми навчання спеціальностей 123 
«Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та 
технології».

травень

7. Великий О.А. Комп'ютерні
мережі

«Комп'ютерні мережі». Методичні вказівки до виконання практичних 
робіт для здобувачів фахової передвищої освіти III курсу денної 
форми навчання спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 
«Інформаційні системи та технології»

лютий

8. Сидорчук Н.А. Інформатика «Інформатика». Методичні вказівки для тестового контролю 
здобувачів вищої освіти І курсу денної форми навчання 
спеціальностей 022 «Дизайн», 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»

квітень

9. Вовк П.Б. Архітектура
комп’ютерів

«Архітектура комп’ютерів». Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт для здобувачів фахової передвищої освіти II курсу 
денної форми навчання спеціальностей 123 «Комп’ютерна 
інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології»

лютий

Всього заплановано: 9 
II півріччя -  9

ЦК швейного виробництва та оздоблення виробів
1 . Панасюк В.В. Художнє

проектування
виробів

Художнє проектування виробів: тестові завдання для підсумкового 
контролю знань для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо- 
професійної програми «Дизайн та конструювання одягу» 
спеціальності 182 Технології легкої промисловості галузі знань 18 
Виробництво та технології денної форми навчання

березень

2. Даценко О.Л. Теорія моди Теорія моди: конспект лекцій для здобувачів фахової передвищої 
освіти освітньо-професійної програми «Дизайн та конструювання 
одягу» спеціальності 182 Технології легкої промисловості галузі 
знань 18 Виробництво та технології денної форми навчання

квітень

Всього заплановано: 2 
II півріччя -  2



Всього заплановано: 2 
II півріччя -  2

ЦК менеджменту та підприємництва
1 . Буснюк С.В. Фінанси

підприємств
Фінанси підприємств. Конспект лекцій для здобувачів фахової 
передвищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент», 
галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 
«Менеджмент» денної та заочної форми навчання.

січень

2. Білик О.С. Основи
комунікації

Основи комунікації. Методичні вказівки для самостійних робіт для 
здобувачів фахової передвищої освіти усіх ОПП денної та заочної 
форм навчання

березень

3. Динько І.М. Статистика Статистика. Методичні вказівки для самостійних робіт для 
здобувачів фахової передвищої освіти ОПП «Менеджмент», галузь 
знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 
«Менеджмент» та ОПП «Підприємництво, електронна комерція та 
логістика», галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
денної та заочної форм навчання.

травень

Всього заплановано: 3 
II півріччя -  3

ЦК електричної інженерії
1 . Гадай А.В. Електропостачан

ня інтелекту
альних будинків

Електропостачання інтелектуальних будинків. Конспект лекцій для 
здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної 
програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія денної форми 
навчання

лютий

2. Лишук В.В Обслуговування
електропобутової
техніки

Обслуговування електропобутової техніки. Конспект лекцій для 
здобувачів фахової передвищої освіти

квітень

3. Шишкін П.В. Основи 
метрології та 
електричні 
вимірювання

Основи метрології та електричні вимірювання. Методичні вказівки 
до виконання практичних робіт для здобувачів фахової передвищої 
освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141

грудень

а



Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 
14 Електрична інженерія денної форми навчання

Всього заплановано: 3
I півріччя -  1
II півріччя -  2

ЦК природничо-математичних дисциплін
1 . Ромашко О.М. Хімія Алгоритми розв’язків розрахункових задач з органічної і 

неорганічної хімії для здобувачів освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр» освітньо-професійної програми 
«Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології 
спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньо-професійної 
програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт 
спеціальності 274 Автомобільний транспорт, освітньо-професійної 
програми «Електроенергетика, електротехніка, електроме-ханіка» 
галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 
Електроенергетика, електротех-ніка, електромеханіка денної форми 
навчання

січень

2. Стефанська Н.О. Дискретна
математика

Конспект лекцій для здобувачів освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр» освітньо-професійної програми 
«Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології 
спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія та освітньо-професійної 
програми «Інформаційні системи та технології» галузь знань 12 
Інформаційні технології спеціальності 126 Інформаційні системи та 
технології денної форми навчання.

лютий

3. Боровська Ю.В. Вища
математика

Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів фахової 
передвищої освіти освітньо-професійної програми «Технології легкої 
промисловості» галузь знань 18 Виробництво та технології 
спеціальності 182 Технології легкої промисловості, освітньо- 
професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та 
адміністрування спеціальності 073 Менеджмент та освітньо- 
професійної програми «Електроенер-гетика, електротехніка та 
електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія

лютий



спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка денної форми навчання

4. Аббасова Р.І. Математика Тестові завдання для здобувачів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Кваліфікований робітник» професій 7231 Слюсар з ремонту 
коліс транспортних засобів, 7271 Майстер з діагностики та 
налагодження ЕУ АЗ, 7212 Електрозварник ручного зварювання 
денної форми навчання

лютий

5. Данилюк І.В. Хімія Методичне видання "Органічна хімія: завдання для вивчення курсу" 
для здобувачів освіти ОПС "Фаховий молодший бакалавр" освітньо- 
професійної програми «Дизайн» галузь знань 02 Культура і 
мистецтво спеціальності 022 Дизайн, освітньо-професійної програми 
«Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми 
«Інформаційні системи та технології» галузь знань 12 Інформаційні 
технології спеціальності 126 Інформаційні системи та технології 
денної форми навчання

березень

6. Пантєлєєв В.О. Географія Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та 
технології» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 
126 Інформаційні системи денної форми навчання

квітень

7. Горбач В.В., 
Яневич В.В.

Фізика і 
астрономія

Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів 1 
курсу освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
освітньо-професійної програми «Дизайн» галузь знань 02 Культура і 
мистецтво спеціальності 022 Дизайн, освітньо-професійної програми 
«Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми 
«Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології 
спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньо-професійної 
програми «Інформаційні системи та технології» галузь знань 12 
Інформаційні технології спеціальності 126 Інформаційні системи та 
технології, освітньо-професійної програми «Автомобільний

квітень



транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 
Автомобільний транспорт денної форми навчання

8. Случик Н .В . Математика Тестові завдання для здобувачів освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр» освітньо-професійної програми 
«Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології 
спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія, освітньо-професійної 
програми «Інформаційні системи та технології» галузь знань 12 
Інформаційні технології спеціальності 126 Інформаційні системи та 
технології, освітньо-професійної програми «Дизайн» галузь знань 02 
Культура і мистецтво спеціальності 022 Дизайн денної форми 
навчання

квітень

9. Пантєлєєв В.О. Домедична
допомога

Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
освітньо-професійної програми «Дизайн» галузь знань 02 Культура і 
мистецтво спеціальності 022 Дизайн, освітньо-професійної програми 
«Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування 
спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми 
«Інформаційні системи та технології» галузь знань 12 Інформаційні 
технології спеціальності 126 Інформаційні системи та технології, 
освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь 
знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт, 
освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка, 
електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка, 
електромеханіка денної форми навчання

травень

10. Возняк-
Сичевська О.М.

Людина і світ 
(Культурологія, 
філософія,соціо
логія)

Конспект лекцій для здобувачів освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр» освітньо-професійної програми 
«Інформаційні системи та технології» галузь знань 12 Інформаційні 
технології спеціальності 126 Інформаційні системи денної форми 
навчання

червень

Всього заплановано: 10 
II півріччя -  10

. ЦК словесних та суспільних дисциплін



1. Голембієвська
М.В.

Іноземна мова Методичні вказівки до виконання практичних робіт з вивчення 
граматики англійської мови для здобувачів освітньо- 
кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» професій «Слюсар 
з ремонту колісних транспортних засобів», «Кравець, вишивальник», 
«Майстер з діагностики та налагодження ЕУАЗ», 
«Електрозварювальник ручного зварювання» денної форми 
навчання. Частина II: Дієслово

жовтень

2. Чигринюк І.В. Основи
психології

Основи психології: курс лекцій з вибіркової дисципліни для 
здобувачів фахової передвищої освіти

грудень

3. Бицька М.В. У М П С Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні вказівки 
до практичних робіт для здобувачів фахової передвищої освіти 
освітньо-професійної програми «Авто-мобільний транспорт» 
спеціальності 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 
Транспорт денної форми навчання (частина друга)

лютий

4. Лавринюк І.М., 
Пархоменко О.Т., 
Максимчук Т.В.

ІМПС Іноземна мова: методичні вказівки до виконання практичних робіт 
для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної 
програми Авто-мобільний транспорт галузь знань 27 Транспорт 
спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання

лютий

5. Харицька Н.М. Всесвітня історія Збірник тестових завдань з всесвітньої історії для підготовки до 
тематичних контрольних робіт для здобувачів фахової передвищої 
освіти І курсу усіх спеціальностей

березень

6. Кірпіченко Н.В. Українська мова Збірник завдань для розвитку медіаграмотності здобувачями освіти 
на заняттях української мови

квітень

7. Чуй С.В. Українська мова Тестові завдання з орфографії для здобувачів освітньо- 
кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» та освітньо- 
професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

травень

8. Найдюк Т.П. УМПС Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні вказівки 
до виконання самостійної роботи для здобувачів фахового 
передвищої професійної освіти освітньо-професійної програми 
«Автомобільний транспорт» галузі знань 27 Транспорт спеціальності 
274 Автомобільний транспорт денної форми навчання

травень

Всього зап л ан о ван о :8



I півріччя -  2
II п івріччя -  6

ЦК фізичного виховання та Захисту України
1 . Єфімов С.О. Захист України Конспект лекцій з предмету Захист України для здобувачів освіти 1 

курсу ОПС Фаховий молодший бакалавр Галузь знань 02 Культура і 
мистецтво, 18 Виробництво та технології, 07 Управління та 
адміністрування, 12 Інформаційні технології, 14 Електрична 
інженерія, 27 Транспорт, Спеціальність 022 Дизайн, 182 Технологія 
легкої промисловості, 073 Менеджмент, 123 Комп’ютерна 
інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, 274 Автомобільний транспорт, 126 Інформаційні 
системи та технології

грудень

Всього заплановано: 1 
І п івріччя -  1

ЦК креативних індустрій
1 . Даценко О.Л. Основи

конструювання 
та дизайн 
упаковки

Основи конструювання та дизайн упаковки: методичні вказівки до 
самостійної роботи для здобувачів фахової передвищої освіти 
освітньо-професійної програми «Дизайн» спеціальності 022 Дизайн 
галузі знань 02 Культура та мистецтво денної форми навчання.

листопад

2. Борисюк О.В. Рисунок Рисунок гіпсової голови Гаттамелата: методичні вказівки до 
виконання практичної роботи для здобувачів фахової передвищої 
освіти освітньо-професійної програми «Дизайн» спеціальності 022 
Дизайн галузі знань 02 Культура та мистецтво денної форми 
навчання.

грудень

3. Іванченко Г.П. Основи
композиції

Основи композиції: методичні вказівки до виконання самостійної 
роботи для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо- 
професійної програми «Дизайн» спеціальності 022 Дизайн галузі 
знань 02 Культура та мистецтво денної форми навчання.

січень

4. Стаднюк Н.В. Основи формо
утворення та 
конструювання

Основи формоутворення та конструювання: методичні вказівки до 
виконання практичних робіт для здобувачів фахової передвищої 
освіти освітньо-професійної програми «Дизайн» спеціальності 022 
Дизайн галузі знань 02 Культура та мистецтво денної форми 
навчання.

березень



Дизайн галузі знань 02 Культура та мистецтво денної форми 
навчання.

5. Рубан О.М. Дизайн
предметів
інтер’єру

Дизайн предметів інтер’єру. Конспект лекцій для здобувачів фахової 
передвищої освіти освітньо-професійної програми «Дизайн» 
спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура та мистецтво 
денної форми навчання.

березень

6. Юфімюк В.В. Комп’ютерне
проектування
графоформ

Комп’ютерне проектування графоформ. Конспект лекцій для 
здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної 
програми «Дизайн» спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 
Культура та мистецтво денної форми навчання.

квітень

7. Магера Є.С. Кольорознавство Кольорознавство. Конспект лекцій для здобувачів фахової 
передвищої освіти освітньо-професійної програми «Дизайн» 
спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура та мистецтво 
денної форми навчання.

травень

8. Лукашук М.І. Виробниче
навчання

Виробниче навчання. Інструкційні картки з професійно-практичної 
підготовки для здобувачів освіти професії 7331 Флорист денної 
форми навчання.

травень

9. Гуменко -  Вейда 
М.В.

Історія
флористики

Історія флористики. Конспект лекцій для здобувачів освіти професії 
7331 Флорист денної форми навчання.

червень

Всього заплановано: 9
I півріччя -  2
II півріччя -  7

Всього заплановано випустити методичної літератури: 52 видання
І п ів р іч ч я  -  6 

II п ів р іч ч я  -  46

Розглянуто і схвалено
на засіданні НМР/УФК ЛНТУ
Протокол № 2 від/  / /  жовтня 2022 року
Голова НМР ІШлУ Світлана БУСНКЖ


