
Додаток до листа 
М іністерства освіти і науки України 

в ід ___________№ _____

Перелік підручників (посібників) 
для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, 

у виданні яких за кошти державного бюджету у 2023 році є потреба

Промисловість, машинобудування, хімічна та металургійна 
промисловість, металообробка, видобувна галузь

1. М атеріалознавство та обробка металів

2. Охорона праці в гірничій галузі

3. Охорона праці у зварювальному виробництві

4. Основи технології верстатних робіт

5. Термічне різання металів

6. Технологія електродугового зварювання

7. Технологія ручного електрозварювання

Електротехнічне виробництво

1. Електричні машини та електровимірювальні прилади

2. М онтаж, експлуатація, обслуговування холодильних і теплонасосних 
установок

3. Організація роботи оператора поста централізації

4. Промислові електроустановки. Електробезпека

5. Ремонт та обслуговування електроустаткування

6. Технології монтажу та обслуговування систем відновлювальної 1 
енергетики

.. ----------------------------------------- ------
7. Технологія електромонтажних робіт

Транспорт та інформаційно-комунікаційні системи

1. Автоматичні гальма рухомого складу



2. Будова сучасного автомобіля

3. Будова та експлуатація автомобільного крана

4. Будова вантажного автомобіля

5. Будова та експлуатація бульдозерів, автогрейдери, скреперів

6. Діагностика автомобілів

7. Землерийна та дорожня техніка

8. К омп’ютерні мережі

9. Лоція на внутрішніх водних шляхах

10. Основи технічного креслення та комп’ютерної графіки

Деревообробне виробництво, будівництво, житлово-комунальне  
господарство, виробництво меблів та целюлозно-паперова промисловість

1. Будівельне матеріалознавство

2. Водовідведення і водопостачання

3. К ам ’яні роботи. Новітні технології

4. Охорона праці на будівництві

5. Основи дизайну

6. Основи графіки та живопису. Техніки художньо-оформлювальних та 
живописних робіт

7. Санітарно-технічне обладнання будинків

8. Сучасні системи плиткового облицювання будівель і споруд

9. Сучасні технології столярних робіт

10. Технологія бетонних робіт

11. Такелажні і стропальні роботи

12. Технології комплексного обслуговування і ремонту будинків

13. Улаш тування сучасних підлог у цивільному і промисловому 

будівництві



14. Утеплення фасадів будівель

Агропромисловий комплекс

1. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки. Трактори

2. М аш ини і обладнання для тваринницьких ферм

3. Основи тваринництва і кормовиробництва

4. Овочівництво і плодоовочівництво

5. Промислові технології в переробці м ’яса, молока та риби

6. Сучасні технології у рослинництві

7. Кормозбиральна техніка

Текстильна промисловість, пошиття одягу, виготовлення взуття, 
художніх промислів, народних ремесел, поліграфії

1. Основи технології взуттєвого виробництва

Торгівля, сфера послуг, харчова промисловість та туристична діяльність

1. Бухгалтерський облік

2. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності

3. Основи підготовки соціального робітника

4. Організація і техніка обслуговування в закладах ресторанного 
господарства

5. Основи підприємництва
6. Організація туристичної діяльності
7. Організація роботи секретаря та адміністратора. Електронне 

діловодство

8. Устаткування підприємств харчування

Генеральний директор 
директорату професійної освіти


