
КАТАЛОГ КУРСІВ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, А ТАКОЖ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І 
ОРГАНІЗАЦІЙ 

Назва Тип курсів Анотація Перелік тем/модулів курсів 
Контакти особи відповідальної за 

проведення курсів  

Курси підвищення 
кваліфікації для 
економістів 

Підвищення 
кваліфікації 

Формами підвищення 
кваліфікації є інституційна 
(очна (денна, вечірня), заочна. 
Осяг курсу 150 годин 
аудиторної та позааудиторної 
роботи. 

згідно програми стажування 

Шубалий О.М., д.е.н., проф., 
завідувач кафедри економіки, тел 
067 5977616, shubalyi@ukr.net  

Курси підвищення 
кваліфікації для 
кадровиків та HR-
менеджерів 

Шубала І.В., к.е.н., доц., доцент 
кафедри економіки,  

097 5723263, shubala83@gmail.com 

Тренінг 
«Організація 
створення 
власного бізнесу 
(торговельного 
об’єкта)» 

Тренінг Мета: здобуття навиків щодо 
створення власного бізнесу; 
очікувані результати: 
генерування бізнесової ідеї; 
термін навчання: 5 днів 

1. Відкриття власного бізнесу 
(торговельного об’єкта): 
ключові питання. 2. Складові 
елементи механізму організації 
створення власного бізнесу 
(торговельного об’єкта).  

3. Технологічні складові 
організації створення власного 
бізнесу (торговельного об’єкта).  

4. Оцінка ефективності ведення 
власного бізнесу. 

Ковальська Любов Леонідівна, 
д.е.н., проф., завідувач кафедри 
підприємництва, торгівлі та 
логістики 

Курси підвищення 
кваліфікації для 
службовців 
органів місцевого 
самоврядування 
«Правова 
грамотність»; 
підвищення 
кваліфікації НПП 

підвищення 
кваліфікації 

Курси підвищення кваліфікації 
для службовців органів 
місцевого самоврядування 
«Правова грамотність» - всі 
посадові і службові особи 
органів місцевого 
самоврядування всіх рівнів. 

Тема 1. Основи публічного 
управління.  

Тема 2. Адміністративний 
менеджмент.  

Тема 3. Запобігання корупції.  

д.ю.н., професор кафедри права 
Ленгер Яна Іванівна  

(050 5494213) 
(lenger.yana303@gmail.com); к.ю.н., 
доцент Аніщук В.В. (050 9897488) 
(viktoriya.anishchuk@ukr.net); к.ю.н., 
доцент Пундор Ю.О. (095 3905417)  



з правничих 
компетентностей 

Мета - удосконалення правової 
обізнаності та грамотності. 
Знання служби в ОМС, її 
організаційно правові засади 
та особливості, основи 
публічного правління, 
запобігання корупції, 
забезпечення прав осіб з 
особливими потребами, 
забезпечення прав рівних прав 
і жінок, особливості 
професійної трансформації 
службовців.  

Термін навчання 1 кредит (30 
годин). 

Тема 4. Рівні права і можливості 
чоловіків і жінок.  

Тема 5. Професійна 
трансформація службовців. 
Психоемоційний аспект. 

(yuliapyndor@gmail.com) 

Педагогічна 
майстерність 

тренінг Викладач ЗВО повинен 
постійно працювати над 
удосконаленням своєї 
педагогічної майстерності, від 
чого значною мірою залежать 
результати його роботи. 
Головною метою педагогічної 
майстерності є формування в 
учасників тренінгу потреб 
професійного розвитку. Ця 
мета може бути реалізована за 
умови вивчення технології 
самоорганізації педагогічної 
діяльності. Пропонований 
тренінг передбачає 
сформувати наявність трьох 
груп умінь: здійснювати 
навчально-виховний процес, 
виховну роботу; взаємодіяти зі 
студентами, управляти ними в 

Тема 1. Студент ЗВО як об'єкт і 
суб'єкт навчання і виховання  

Тема 2. Психолого-педагогічна 
взаємодія викладача ЗВО  із 
здобувачами освіти  

Тема 3. Особливості організації 
навчального процесу ЗВО  

Тема 4. Виховна робота зі 
студентською молоддю  

Тема 5. Методика виховної 
роботи куратора в академічній 
групі 

Сушик Олександр Григорович канд. 
пед. наук, доцент кафедри цифрових 
освітніх технологій 

email - Sushyk7@ukr.net 



процесі різноманітної 
діяльності; управляти собою, 
своїм емоційним станом, 
мовленням, тілом, що 
виявляється у поведінці. 
Педагогічні вміння 
допомагають формуванню 
професійної позиції викладача, 
дають змогу отримати 
результат, адекватний цілям та 
задумам. Аудиторія учасників 
- науково-педагогічні 
працівники ЗВО. 

Підвищення 
кваліфікації 
учителів 
(викладачів) 
інформатики, 
інформаційних 
технологій, 
керівники гуртків 
закладів П(ПТ)О. 
«Особливості 
застосування 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій в 
професійній 
діяльності» 

підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
та/або науково-
педагогічних 
працівників, 

короткотерміновий 
курс 

Цільова аудиторія: учителі 
(викладачі) інформатики, 
інформаційних технологій, 
керівники гуртків закладів 
П(ПТ)О.  

Мета: ознайомитись з 
можливостями новітніх 
освітніх технологій, 
практичними аспектами 
використання електронних 
таблиць Microsoft Excel для 
автоматизації обчислень, 
теоретичними основами 
створення та функціонування 
освітніх сайтів.  

Цільові завдання (зміст): 
Модуль 1. Автоматизація і 
моделювання процесів в Excel. 
Обчислення в Microsoft Excel. 
Умовне форматування. 
Інструменти перевірки і 

Модуль 1. Автоматизація і 
моделювання процесів в Excel. 
Обчислення в Microsoft Excel. 
Умовне форматування. 
Інструменти перевірки і 
підготовки даних. Робота з 
великими табличними 
масивами. Аналіз даних за 
допомогою зведених таблиць. 
Модуль 2. Використання 
платформи WordPress для 
створення сайтів. Готові 
шаблони і теми CMS WordPress. 
Встановлення плагінів, віджетів. 
Спеціальні конструктори для 
створення унікального дизайну. 

кандидат технічних наук, доцент 
кафедри інженерії програмного 
забезпечення Ящук А.А., кандидат 
технічних наук, доцент кафедри 
інженерії програмного забезпечення 
Ліщина Н.М. 



підготовки даних. Робота з 
великими табличними 
масивами. Аналіз даних за 
допомогою зведених таблиць. 
Модуль 2. Використання 
платформи WordPress для 
створення сайтів. Готові 
шаблони і теми CMS 
WordPress. Встановлення 
плагінів, віджетів. Спеціальні 
конструктори для створення 
унікального дизайну. 
Очікувані результати: 
учасники дистанційного курсу 
після його проходження:  

- отримають навички 
застосовування сучасних 
інструментів обчислення, а 
також інструментів перевірки і 
підготовки даних;  

- опанують методи ефективної 
роботи з великими табличними 
масивами;  

- засвоять методи аналізу 
даних за допомогою зведених 
таблиць та альтернативні 
методики форматування;  

- засвоять теоретичні відомості 
про розроблення веб-ресурсів, 
використовувані кодування, 
формати зображень, що 
застосовуються в Інтернет;  



- здобудуть навички роботи з 
інструментами та сервісами 
мережі Інтернет, що 
використовуються для 
створення WEB- ресурсів - 
здобудуть навички 
розроблення структури веб-
сайту з допомогою платформи 
WordPress. Напрями: інновації 
в освіті, ІКТ, практичні 
прийоми. Сформовані 
компетентності: 
інноваційність, інформаційно-
комунікаційна. 
Тривалість/обсяг: сертифікат 
про підвищення кваліфікації 
30 годин (1 кредит ЄКТС) 
передбачений за умови 
правильного виконання 
практичних завдань. 

Курси підвищення 
кваліфікації для 
викладачів 
економічних 
дисциплін 
закладів ЗП(ПТ)О 
«Бізнес 
планування 
підприємницької 
діяльності» 

підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
та/або науково-
педагогічних 
працівників 

Мета: дослідження теоретико-
методичних та прикладних 
аспектів бізнес-планування 
становлення і розвитку 
підприємницької діяльності, 
зокрема: розгляд структури 
бізнес плану, виявлення 
основних проблем та ризиків 
бізнес планування та вивчення 
особливостей розробки 
маркетингового плану 
підприємства.  

Очікувані результати: 
учасники підвищення 

 Лорві І.Ф., к.е.н., доцент кафедри 
маркетингу. Тел. 0505576265. 
Пошта: i.lorvi@lutsk-ntu.com.ua 



кваліфікації після його 
проходження:  

- оволодіють методикою бізнес 
планування;  

- здобудуть практичні навики з 
розробки структури бізнес 
плану; 

- засвоюють нові знання з 
діагностики ринкового 
середовища;  

- оволодіють навиками з 
розробки маркетингової 
стратегії та інструменти 
просування бізнес ідей. 

Надання 
медіаційних 
послуг як 
ефективних і 
альтернативних 
способів 
врегулювання 
спорів і 
конфліктів у 
закладах 
професійної 
(професійно-
технічної) та 
вищої освіти 

Послуга з 
врегулювання 
конфліктних 
ситуацій шляхом 
ведення 
переговорів між 
сторонами 
конфлікту (спору) 

Конструктивне вирішення 
суперечок та конфліктів. Мета: 
забезпечення досягнення 
сторонами конфліктної 
ситуації взаємоприйнятого 
рішення. У зв'язку з 
специфікою кожного 
медіабельного випадку послуга 
не передбачає встановлення 
чітких часових меж. Цільова 
аудиторія: учасники освітнього 
процесу. 

 Майборода Оксана Леонтіївна 
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціогуманітарних 
технологій.  

Сертифікований медіатор моб. 
0505009064 mayboroda_ksy@ukr.net 

Курси підвищення 
кваліфікації 

підвищення 
кваліфікації 

Курс сучасної ділової 
української мови надасть 
інформацію, необхідну для 
державних службовців та 

Модуль 1. Нормативно-
законодавча основа 

Мялковська Людмила Миколаївна, 
доктор філологічних наук, доцент, 



"Сучасна ділова 
українська мова" 

посадових осіб місцевого 
самоврядування, які не лише 
виконують службові функції , 
а й формують нові відносини, 
наполегливо долаючи 
труднощі при оформленні 
ділових документів 
українською мовою, та 
прагнуть удосконалити/ 
поглибити знання з ділового 
спілкування. Мета курсу - 
ознайомлення з новою 
редакцією «Українського 
правопису» , удосконалення 
мовних та комунікативних 
компетентностей державних 
службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування ; 
поглиблення теоретичних 
знань й практичних умінь зі 
складання різних за 
призначенням документів 
відповідно до норм сучасної 
української літературної мови. 
Очікувані результати: за 
результатами навчання слухачі 
знатимуть: 

 - нормативні документи щодо 
володіння українською мовою 
державними службовцями та 
посадовими особами місцевого 
самоврядування;  

- правила застосування 
української мови в публічній, 

функціонування української 
мови як державної.  

Модуль 2. Норми сучасної 
української літературної мови та 
ділова комунікація.  

Модуль 3. Офіційно-діловий 
стиль та сфера його 
використання. Особливості 
мовного оформлення офіційно-
ділового стилю. 

професор кафедри іноземної та 
україської філології,  

email: 
myalkovskaludmila@gmail.com 



законодавчій, виконавчій, 
судовій сферах;  

- норми сучасної української 
літературної мови;  

- вимоги до складання й 
оформлення різних за 
призначенням ділових 
документів тощо.  

умітимуть: 

- практично застосовувати 
знання мовних норм в 
офіційних і неофіційних 
комунікативних ситуаціях; 

- складати й редагувати тексти 
різних за призначенням груп 
ділових паперів; добирати 
українські відповідники до 
поширених російськомовних 
конструкцій ділового стилю;  

- правильно оформляти ділові 
папери відповідно до 
нормативної бази сучасної 
української літературної мови; 
- редагувати тексти ділового 
стилю;  

- встановлювати / 
налагоджувати офіційні, 
службові, ділові контакти. 
Обсяг годин : 30 год. 



Бухгалтерія для 
фізичних осіб-
підприємців 

Бухгалтерські 
курси 

Мета: набуття практичних 
навиків ведення обліку та 
складання звітності ФОП 
Очікувані результати: вміння 
розраховувати податки для 
ФОП, складати і подавати 
звітність ФОП до Державної 
податкової служби Термін 
навчання: 2 тижні. Аудиторія 
слухачів: 14 осіб 

МОДУЛЬ 1. Загальні питання 
обліку і оподаткування  

Урок 1. Види ФОП, та 
оподаткування їх діяльності  

Урок 2. Звітність ФОП, вимоги 
до обліку ФОП, налаштування 
програмного забезпечення для 
обліку ФОП  

Урок 3. Основні податки та 
звіти підприємця на загальній 
системі оподаткування  

Урок 4. Основні податки та 
звіти підприємців на спрощеній 
системі оподаткування (1, 2, 3 
групи)  

Урок 5. Електронна звітність, 
електронні ключі, електронний 
кабінет платника податків для 
ФОП МОДУЛЬ 2. Облік 
окремих напрямків діяльності  

Урок 1. Облік грошових коштів, 
використання РРО  

Урок 2. Облік придбання і 
реалізації товарів  

Урок 3. Облік обладнання, 
автомобілів  

Урок 4. Облік заробітної плати 
та ЄСВ 

Жураковська Ірина Володимирівна, 
к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку 
і аудиту, zhurakovska@ukr.net, 
0509781587 



Бухгалтерія і 
податки 
підприємства 

Підвищення 
кваліфікації 

Мета: набуття практичних 
навиків ведення обліку та 
складання звітності 
підприємства 

Очікувані результати: знання 
нормативно-правового 
забезпечення обліку та 
оподаткування діяльності, 
вміння ведення обліку з 
використанням програмного 
забезпечення, розраховувати 
податки, складати і подавати 
звітність в електронній формі. 

Термін навчання: 6 тижнів  

Аудиторія слухачів: 14 осіб 

Модуль 1. ТЕОРІЯ ОБЛІКУ, 
основи роботи з професійними 
бухгалтерськими програмами 

 

 Модуль 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
ОБЛІК, введення господарських 
операцій в професійних 
бухгалтерських програмах  

 

Модуль 3. ПОДАТКОВА 
ЗВІТНІСТЬ і її складання з 
використанням професійних 
бухгалтерських програм 

Жураковська Ірина Володимирівна, 
к.е.н, доцент, доцент кафедри обліку 
і аудиту, zhurakovska@ukr.net, 
0509781587 

Бухгалтерія для 
України (1С 8.3) 

Підвищення 
кваліфікації 

Курс «Бухгалтерія для України 
(1С 8.3)» забезпечує 
формування навиків роботи з 
програмою «Бухгалтерія для 
України (редакція 2.0)» - 
сучасною універсальною 
системою автоматизації, яка 
широко використовується в 
Україні, для вирішення задач 
бухгалтерського і податкового 
обліку. 

Основи роботи з програмою 
«Бухгалтерія для України» - 1 
год. Створення віртуального 
підприємства - 1 год.  

Створення та заповнення 
довідників підприємства у 
програмі «Бухгалтерія для 
України» -1 год.  

Кадровий облік у програмі 
«Бухгалтерія для України» - 3 
год. Придбання товарно-
матеріальних цінностей у 
програмі «Бухгалтерія для 
України» - 2 год.  

Голячук Наталія Василівна, к.е.н., 
доцент, доцент кафедри обліку і 
аудиту, 0951322542, 
golyachuk.natalia@gmail.com 



Банк і каса у програмі 
«Бухгалтерія для України» - 3 
год.  

Складські операції у програмі 
«Бухгалтерія для України» - 1 
год. Виробництво у програмі 
«Бухгалтерія для України» - 6 
год.  

Реалізація товарно-матеріальних 
цінностей у програмі 
«Бухгалтерія для України» - 2 
год.  

ПДВ у програмі «Бухгалтерія 
для України» - 2 год.  

Заробітна плата у програмі 
«Бухгалтерія для України» - 6 
год. Основні засоби, 
нематеріальні активи та МШП у 
програмі «Бухгалтерія для 
України» - 3 год.  

Іноземна валюта в програмі 
«Бухгалтерія для України» - 4 
год. Закриття періоду та 
складання стандартних звітів у 
програмі «Бухгалтерія для 
України» - 4 год. 
Регламентована звітність в 
програмі «Бухгалтерія для 
України» - 1 год. 



Технологія 
створення та 
ведення бізнесу 

тренінг Мета: розширення та 
формування теоретичних та 
практичних знань зацікавлених 
сторін з питань побудови 
сучасного бізнесу, ключових 
принципів його 
функціонування в контексті 
розвитку конкурентного 
середовища, вивчення 
основоположних юридичних 
орієнтирів у підприємницькій 
діяльності, підготовка 
облікової інформації в 
напрямку прийняття 
економічно обґрунтованих 
рішень в умовах ризиків та 
механізм впливу держави на 
розвиток бізнесу через 
податкову, митну, фінансову, 
кредитну складові державної 
політики. 

Основні завдання: вивчити та 
підібрати комплексну 
методику формування та 
розкриття у студентів 
підприємницького типу 
мислення, творчого, логічного 
та ініціативного характеру в 
процесі ведення власної 
справи як вектор створення та 
фінансового оздоровлення 
бізнесу; вивчити послідовність 
збору ідей в напрямку 
побудови загальної концепції 
розвитку власної справи, 

Навчальний матеріал курсу 
структурований за модульним 
принципом і складається з 
чотирьох навчальних модулів, а 
саме: навчального модуля № 1 
«Фінансові імперативи бізнес-
планування»; навчального 
модуля № 2 «Юридичні аспекти 
створення бізнесу»; навчального 
модуля № 3 «Облік в управлінні 
бізнесом»; навчального модуля 
№ 4 «Розробка маркетингової 
стратегії просування товарів і 
послуг» 

Навчальний модуль 1. 

к.е.н., завідувач кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування 
Дорош Вікторія Юріївна 
(0502964047), к.е.н., доцент кафедри 
фінансів, банківської справи та 
страхування Купира Мирослава 
Іванівна. Навчальний модуль 2.  

д.ю.н., завідувач кафедри права 
Ленгер Яна Іванівна. Навчальний 
модуль 3.  

к.е.н., завідувач кафедри обліку і 
аудиту Чудовець Віталій 
Васильович, к.е.н., доцент кафедри 
обліку Ткачук Ірина Миколаївна.  

Навчальний модуль 4.  

к.е.н., доцент кафедри маркетингу 
Лорві Ірина Федорівна 



сформувати стратегію та 
згрупувати основні 
інструменти тактики з метою 
досягнення кінцевої мети – 
отримання прибутку; складати, 
оформляти та презентувати 
реальні бізнес-плани власної 
справи або фінансового 
оздоровлення підприємства; 
здійснювати пошук напрямків 
формування та потенційних 
джерел залучення фінансових 
коштів для реалізації проекту; 
надати можливість 
майбутньому фахівцю 
будувати економічно виважені 
та ефективні прогнози 
діяльності підприємства, 
установи, організації з 
векторною здатністю 
знаходити та враховувати 
зовнішні, внутрішні умови та 
ризики функціонування 
новоствореного підприємства; 
поглибити знання з 
організаційно-правових форм 
господарювання; вміти 
проводити реєстрацію суб’єкта 
господарювання у державних 
реєстрах; розглянути правові 
аспекти найму; здійснювати 
пошук необхідних для 
створення та захисту власного 
бізнесу нормативно-правових 
актів та судових рішень за 
допомогою різних вітчизняних 



пошукових систем; 
обчислювати податки та 
складати податкову звітність 
для юридичних осіб на 
загальній і спрощеній системі, 
фізичних осіб-підприємців на 
загальній і спрощеній системі; 
складати графіки податкових 
платежів,визначати реквізити 
та суми для сплати податків і 
авансових внесків; знати 
головні аспекти формування 
звітності, як інструменту 
узагальнення діяльності 
бізнесу; володіти 
інструментарієм 
спеціалізованого програмного 
забезпеченням MeDoc, 
Електронний кабінет платника 
податків, 1С:Підприємство; 
формувати звітність в 
електронному форматі та 
подання її в контролюючі 
органи Аудиторія слухачів-без 
обмежень. 

Курс лідерства тренінг Курс розраховано на 2 дні по 
три години або одноденний 
шестигодинний тренінг. 

Теми.1. Я - агент прийняття 
рішення.  

Тема 2. Відмінності між лідером 
та керівником.  

Тема 3. Комунікації як складова 
лідерського успіху. 

Урбан Оксана Анатоліівна, к.е.н., 
доцент кафедри МЕВ, 050 523 78 42, 
oksana.urban@gmail.com 



Міжнародний 
діловий етикет та 
крос-культурні 
комунікації 

підвищення 
кваліфікації 

Мета: удосконалити навички 
ділового спілкування з 
іноземними партнерами; 
розвинути здібності 
налагодження комунікації у 
мультинаціональному 
середовищі. Очікувані 
результати: володіти основами 
ділового етикету; розуміти 
норми дипломатичного 
протоколу; знати національні 
особливості ділового етикету 
країн світу; бути обізнаним 
про універсальні шаблони 
крос-культурної комунікації. 
Термін: 4 тижні Аудиторія: 
науково-педагогічні 
працівники, держслужбовці, 
представники бізнесу, 
підприємці, фізичні особи, 
зайняті у 
зовнішньоекономічній 
діяльності. 

1. Основи ділового етикету  

2. Дипломатичний протокол  

3. Культурні відмінності 
ділового спілкування  

4. Крос-культурні комунікації 

Корольчук Леся Валеріївна, к.е.н., 
доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин, тел.: 
0953161138,  

e-mail: korolchuck@i.ua 

Азбука економіки семінар Мета курсу: формування 
економічного уявлення та 
мислення . В результаті 
навчання буде сформовано: 1. 
Поняття праця-гроші, 
розуміння факту купівлі-
продажу, наближеність знань 
до реальної дійсності, початок 
економічного мислення. 

2. Формувати економічні 
поняття: товар, ціна, гроші, 

1. Знайомство з економікою 

2. Світ грошей 

3. Гроші у сім’ї  

4. Світ професій 

5. Ми заощадливі 

6. Корисні навички 

7. Доходи і витрати сім’ї 

Вісина Тетяна Миколаївна , к.і.н., 
доцент кафедри Міжнародних 
економічних відносин. тел. 
0667384305; email 
visynat@qmail.com.ua 



зарплата, вигода, вироби, 
заощадження, реклама, бізнес. 

3. Розширити знання про 
гроші, еволюції форм грошей. 

4. Інтерес до соціальних явищ, 
що відбуваються в 
суспільному житті. 

5. Познайомити з джерелами 
доходів і витрат сім'ї, дати 
уявлення про планування 
сімейного бюджету. 

6. Знання про нові професії, 
вміння розповідати про них. 

7. Збагачений словниковий 
запас, пов'язаний з галуззю 
економіки, трудовою 
діяльністю людей сучасних 
професій. 

8. Здоровий інтерес до грошей, 
усвідомлення правил їх 
чесного придбання, 
взаємозв'язку.  

Термін навчання: 72 години. 

8. Праця і продукт 

 9. Торгівля та реклама 

10. Економічні навички і звичаї 
в побуті 

Інтенсивний курс 
вивчення 
англійської мови 
для початківців 

 Результат: 

Ви легко зможете описати 
погоду, пору року, вид спорту, 
який Ви любите; поясните, чим 
займаєтеся на роботі, які 
матеріали Ви використовуєте 

Орієнтовно_ Теми: Пори року 
Місяці Числа до 1 млн. Спальня 
Погода Розташування в просторі 
Прийом їжі, закуски Ємності 
Тварини Види активної 
діяльності і спорт Країни, 
національності Опис 

кафедра іноземної та української 
філології,foreignlang.lntu@gmail.com 



на роботі; зможете позначати 
про те, які країни Ви хочете 
відвідати, яких тварин хочете 
побачити; розкажіть про свою 
національність; більш 
детально опишіть свій 
будинок, які страви ви віддаєте 
перевагу; як і будь-що 
упакувати подарунок; будете 
знати дієслова повсякденного 
спілкування. 

зовнішності, характеру Опис 
предметів Граматика: Часи: 
тривалий (теперішній, минулий, 
майбутній) Вищий і найвищий 
ступінь прикметників 
Конструкція there is/there are, 
some/any/no, 
anybody/nobody/somebody, how 
many/how much 

Основи роботи з 
сучасним 
електронним 
обладнанням 

курси для 
підвищення 
кваліфікації 
працівників 
промислових 
підприємств 

Ознайомлення з 
особливостями 
функціонування елементів 
електронних пристроїв, основ 
електроніки та електротехніки. 
Вимірювання електричних 
сигналів. Вивчення будови та 
принципу роботи давачів, 
контролерів фізичних та 
технологічних величин. Термін 
навчання від 24 до 40 годин 
(залежно від потреб 
замовника). Розраховано на 
працівників промислових 
підприємств, які виконують 
роботи із застосуванням 
сучасного технологічного 
обладнання (верстати з ЧПК, 
роботизовані виробничі 
комплекси, автоматичні лінії, 
тощо) 

1. Основи електропостачання 
промислових підприємств.  

2. Елементи електронних 
пристроїв.  

3. Основи електроніки та 
електричних вимірювань. 

4. Електричніі машини 
виконавчих механізмів.  

5. Первинні вимірювальні 
перетворювачі. 

Заблоцький Валентин Юрійович 
к.т.н., доц., завідувач кафедри 
електроніки та телекомунікацій 
0505757309 

Основи 
проектування в 

практикум Курс призначений для усіх 
бажаючих навчитись 
розробляти проектну 

Програма курсу: Тема 1. 
Інтерфейс та початок роботи (2 
ак. год.). Тема 2. Примітиви 

Самчук Володимир Петрович, к.т.н., 
доцент, доцент кафедри будівництва 



Autodesk 
AutoCAD 

документацію в різних сферах 
діяльності: будівництві, 
архітектурі, машинобудуванні 
за допомогою Autodesk 
AutoCAD. Необхідна 
підготовка: знання основ 
креслення; навички роботи з 
персональним комп’ютером. 
Ви навчитесь: виконувати 
креслення за допомогою 
AutoCAD та оформляти їх 
відповідно до вимог 
нормативних документів. 
Тривалість навчання: 32 
академічні години. Аудиторія: 
корпус Луцького НТУ, вул. 
Потебні, 56, ауд. П.107. 
Академічна група до 12 
слухачів. 

AutoCAD (2 ак. год.). Тема 3. 
Способи задання координат (4 
ак. год.). Тема 4. Команди 
редагування об’єктів (4 ак. год.). 
Тема 5. Властивості об’єктів (4 
ак. год.). Тема 6. Блоки (4 ак. 
год.). Тема 7. Штриховка (2 ак. 
год.). Тема 8. Текст (2 ак. год.). 
Тема 9. Розміри (4 ак. год.). 
Тема 10. Друк креслень (4 ак. 
год.). 

та цивільної інженерії, 
+380502739367, volodsam@ukr.net 

Ціноутворення в 
будівництві 

підвищення 
кваліфікації 

Мета: загально-інженерна 
підготовка фахівців, які 
повинні добре володіти 
питаннями теорії 
ціноутворення, практичними 
навиками вирішення 
технологічних завдань, що 
необхідні кваліфікованому 
спеціалісту: знати правила 
визначення вартості 
будівництва(монтажні роботи, 
встановлення устаткування, 
пусконалагоджувальні, 
електромонтажні та інші 
роботи); основи ціноутворення 
у будівництві; економічне 

Тема 1. Особливості 
формування цін (ціноутворення) 
на будівельну продукцію. Тема 
2. Кошторисні нормативи. 
Вказівки щодо застосування 
ресурсних елементних 
кошторисних норм (РЕКН)на 
будівельні роботи. Тема 3. 
Порядок складання локальних 
та об’єктних кошторисів і 
відомостей ресурсів до них. 
Тема 4. Складання зведених 
кошторисних розрахунків 
вартості будівництва. Тема 5. 
Собівартість будівельної 
продукції. 

Кислюк Дмитро Ярославович к.т.н. 
доцент каф. будівництва та 
цивільної інженерії, т. 0953954900, 
d.kyslyuk@gmail.com 
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обґрунтування прийняття 
будь-яких рішень з фахової 
діяльності. Термін навчання 1 
тиждень. 

Замірник на 
топографо-
геодезичних і 
маркшейдерських 
роботах 

практикум Курс спрямований на 
професійно-технічну 
підготовку з професії Замірник 
на топографо-геодезичних і 
маркшейдерських роботах для 
студентів. По закінченню 
курсів слухач отримає 
поглиблені знання з 
інженерної геодезії і практичні 
навички в користуванні 
геодезичними приладами. 
Термін курсу 30 год., з них  

10 год - теоретичне заняття,  

20 год - практична підготовка. 

Тема 1. Загальні відомості про 
геодезію. Масштаби. 
Координати в геодезії. 
Орієнтування ліній на 
місцевості.  

Тема 2. Теодолітне знімання. 
Будова та принцип роботи 
теодолітів. Польові роботи при 
теодолітному зніманні.  

Тема 3. Нівелювання. Будова та 
принцип роботи нівелірів. 
Нівелювання траси. Польові 
роботи.  

Тема 4. Тахеометричне 
знімання. Польові роботи при 
тахеометричному зніманні. 

Процюк Віталій Олексійович, к.т.н., 
ст. викладач кафедри будівництва та 
цивільної інженерії,  

тел. 066 2293150, 
protsai2587@gmail.com 

Основи 
розрахунку та 
проектування в 
ПК МОНОМАХ-
САПР 

практикум Курс призначений для усіх 
бажаючих навчитись 
розраховувати та 
конструювати будівельні 
конструкції, будівлі та 
споруди, розробляти проектну 
документацію в будівництві та 
архітектурі за допомогою 
програмного комплексу 
МОНОМАХ-САПР. Необхідна 
підготовка: знання основ 
креслення; навички роботи з 

Програма курсу:  

Тема 1. Інтерфейс та початок 
роботи (2 ак. год.).  

Тема 2. Створення 
розрахункових моделей у 
програмі КОМПОНОВКА (4 ак. 
год.).  

Тема 3. Розрахунок та аналіз 
результатів розрахунку, експорт 
результатів до конструювальних 

Ротко Світлана Володимирівна, 
к.т.н., доцент, кафедра будівництва 
та цивільної інженерії 



персональним комп’ютером. 
Ви навчитесь: моделювати 
розрахункові схеми 
коструктивних елементів, 
виконувати статичний і 
динамічний розрахунки, 
автоматизоване 
конструювання, готувати 
проектну документацію 
відповідно до вимог 
нормативних документів. 
Тривалість навчання: 20 
академічних годин.  

Аудиторія: корпус Луцького 
НТУ, вул. Потебні, 56, ауд. 
П.107.  

Академічна група до 12 
слухачів. 

програм ПК МОНОМАХ (2 ак. 
год.).  

Тема 4. Розрахунок колон і 
пілонів у програмі КОЛОНА (4 
ак. год.).  

Тема 5. Розрахунок і 
конструювання плит перекриття 
у програмі ПЛИТА (4 ак. год.). 
Тема 6. Розрахунок і 
конструювання фундаментних 
плит у програмі ПЛИТА (2 ак. 
год.).  

Тема 7. Розрахунок стовпчастих 
фундаментів у програмі 
ФУНДАМЕНТ (2 ак. год.). 

 

 


