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ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ КАТАЛОГУ 

Каталог елективних дисциплін Маріупольського державного університету 

 є систематизованим переліком елективних дисциплін циклу загальної підготовки, 

які кафедри МДУ пропонують для освітньо-професійних програм підготовки здобувачів 

вищої  освіти  за  спеціальностями  МДУ  на  першому   (бакалаврському)   та   другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти; 

 є свідченням спроможності кафедр МДУ оперативно задовольнити освітні потреби 

здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за 

обраними освітньо-професійними програмами; 

Змістовні модулі дисциплін, форми навчання, методи активізації пізнавальної 

активності студентів під час проведення аудиторних занять і організації СРС спрямовані на 

формування загальних компетентностей, в т.ч. соціальних навичок, у здобувачів вищої 

освіти на певному рівні 

 

. 
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ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

№ 

з/п 
курс 

семе

стр 
Назва дисципліни 

Анотація дисципліни 
Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 
 

ІІІ семестр 

1.  II III Секретар- референт 

 Мета - формування і розвиток компетенцій, пов’язаних зі 

здійсненням професійної діяльності референта (секретаря-референта 

керівника), спрямованої на документно-інформаційне забезпечення 

управління в установі (організації). 

Завдання: 

– ознайомити студентів з історією становлення референтської 

справи, вимогами до референта у сучасному діловому середовищі; 

– визначити основні принципи референтської та офісної діяльності, 

особливості організації роботи референта в установах та організаціях 

різної форми власності; 

– сформувати у студентів необхідний референтові комплекс знань та 

умінь для забезпечення ефективної діяльності керівника сучасної 

установи (організації). 

Програмні результати навчання: 

– нормативно-методичну базу діяльності секретаря-референта; 

– основні положення теорії й практики референтської діяльності, а 

саме принципи документного, бездокументного та інформаційного 

обслуговування на сучасному етапі; 

принципи застосування тайм-менеджменту при плануванні 

особистої діяльності та діяльності керівника; 

– принципи управління комунікативними процесами, в тому числі 

особливості проведення нарад, зборів, переговорів, організації прийому 

відвідувачів; 

– основи корпоративної культури та принципи її застосування в 

роботі референта, зокрема ділового протоколу й етикету; 

– основні  принципи  роботи  з  інформацією:  пошук, обробка, 

Кафедра 

культурології 

та 

інформаційної 

діяльності 
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редагування 

– основи професійної секретарської етики, мовленнєвої 

комунікації, 

уміти: 

- виконувати основні види робіт у сфері документного, 

бездокументного та інформаційного обслуговування управлінської 

діяльності, що пов’язані з посадою референта; 

– планувати роботу секретаря, планувати й раціонально 

організовувати роботу керівника; 

– організовувати прийом відвідувачів, наради, ділові поїздки, ділові 

зустрічі та інші заходи; 

– вести ділові бесіди й телефонні переговори; 

– здійснювати пошук та обробку інформації, необхідної для 

керівника; 

– раціонально організовувати робоче місце секретаря й робоче місце 

керівника; 

– підтримувати належний рівень ділової комунікації в установі 

відповідно до посадової інструкції та правил професійної етики; 

– готувати проекти документів, в тому числі і спічрайтерського 

типу. 

Змістовні модулів: 

1.Сутність та особливості референтсько діяльності 2.Особливості 

бездокументного обслуговування керівника 3.Інформаційне 

забезпечення управління 

2.  ІІ III 

Організація 

урочистих заходів, 

свят та 

корпоративів 

Мета – ознайомлення з організацією урочистих заходів, свят, 

корпоративів використовуючи теоретичні знання в практичній діяльності 

з означеного напряму. 

Завдання курсу: 

- ознайомлення студентів з структурою, видами, функціями 

організації урочистих заходів; 

- вивчення нормативної документації щодо організації урочистих 

заходів, корпоративів, свят; 

- формування вмінь та навичок самостійної роботи з науковою 

Кафедра 

культурології 

та 

інформаційної 

діяльності 
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літературою та джерелами; 

- сприяння до поглибленого інтересу пошуково-творчої роботи у 

студентів, вміння диференціювати та узагальнювати зібраний матеріал. 

Програмні результати навчання: 

знати: 

- основні етапи розвитку урочистих заходів та корпоративної 

культури в історичній площини 

- сучасні технології та принципи проведення урочистих заходів: 

офіційні та неофіційні прийоми 

- сучасні види урочистих заходів, свят 

- особливості представницьких витрат як складову частину 

організації урочистих заходів 

вміти: 

- організовувати та проводити урочистих заходів враховуючи 

національні особливості та традиційну культуру представників різних 

народів 

- розраховувати представницькі витрати 

- застосовувати етикету на офіційних урочистих заходах. 

- застосовування невербальних засобів комунікації під час 

урочистих заходів, свят, корпоративів 

Змістовні модулів: 

1. Організація урочистих заходів, свят, корпоративів: історичні та 

теоретичні аспекти 

2. Основні види представницьких заходів 

Розв’язання комунікативних проблем 

3.  ІІ III Культурологія 

Метою курсу є розкриття загальнолюдського сенсу і суспільного 

призначення культурології як інтегруючої системи знань про досвід 

існування людини в суспільстві. 

Основними завданнями є показати, що культурологія, як наукова 

рефлексія уявлень про сутність культури і соціально-культурні процеси 

загалом, насамперед звернена до світоглядних потреб сучасної людини, 

оскільки вивчає варіантність, множинність форм її адаптації до 

оточуючого світу і збереження особливості людського існування – 

Кафедра 

культурології 

та 

інформаційної 

діяльності 



6  

самореалізації особистості. Сприяти усвідомленню того, що 

культурологія допомагає формуванню власної життєвої позиції і надає 

можливість стратегічного осмислення професійного становлення. 

Змістовні модулі 

1. Теоретичні аспекти культурології як науки про культуру. 

2. Еволюція культури та основні етапи її розвитку. 

Компетентності: 

- Аналізувати досягнення, закономірності й тенденції розвитку 

культури. 

- Застосовувати культурологічні знання в професійній і 

громадській діяльності. 

- Обґрунтовувати проблемні питання культурного життя 

суспільства. 

- Орієнтуватися в основних світових та вітчизняних 

культурологічних концепціях, 

напрямках. 

- Розуміти сенс і основні напрямки розвитку світового 

культурного процесу. 

Програмні результати навчання 

знати: основні категорії культурології: культура, цивілізація, 

ідентифікація, антропогенез, культуроґенез, соціоґенез, масова, елітарна та 

народна культури, матеріальні та духовні цінності, культурний діалог, 

субкультура, контркультура тощо; основи теорії культури: предмет, 

структуру, особливості функціонування культури; головні школи, 

напрямки, концепції культурології; ґенезу та історичні етапи розвитку 

культури; сучасні проблеми та кризові явища в культурі; вміти: 

аналізувати досягнення, закономірності й тенденції розвитку культури; 

обґрунтовувати проблемні питання культурного життя суспільства; 

орієнтуватися в основних світових та вітчизняних культурологічних 

концепціях, напрямках; розуміти сенс і основні напрямки розвитку 

світового культурного процесу; застосовувати культурологічні знання в 

професійній і громадській діяльності. 
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4.  ІІ III Етика 

Мета вивчення: усвідомлення етичного як невід’ємної частини 

буття людини; її вплив на духовний світ особистості, самовдосконалення 

і самореалізацію. 

Завдання: ознайомити студентів з історією розвитку світової та 

вітчизняної етичної думки, сучасними етичними теоріями та основними 

категоріями моральної свідомості. 

Змістовні модулі 

1. Етика як наука. 

2. Основні етапи розвитку етичного знання. 

3. Основні категорії моральної свідомості. 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

соціально-особистісні: 

- набуття культури навчання впродовж життя; 

- володіння культурою мислення, прийомами усного і письмового 

викладу матеріалу, здібністю до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

- здатність планувати та розподіляти час, управляти своєю 

діяльністю; 

- здібність самостійно навчатися та аналізувати свою роботу, 

підвищувати майстерність; 

здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до творчих 

підходів у вирішенні професійних завдань; 

- здібність критично оцінювати свої прогалини у знаннях та 

вміннях, обирати засоби для їх усунення; 

- вміння злагоджено працювати у колективі; 

- здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

- готовність поважно та дбайливо ставитися до історичної спадщини 

та культурних традицій, толерантно сприймати етнічні, релігійні та 

культурні розбіжності; 

інструментальні: 

- володіння професійною науково-діловою (усною та письмовою) 

комунікацією українською мовою; 

- навички використання комп’ютерної техніки та інформаційних 

Кафедра 

культурології 

та 

інформаційної 

діяльності 
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технологій у навчанні; 

- розуміння сутності та значення інформації у розвитку сучасного 

суспільства, володіння основними методами та засобами отримання, 

зберігання, переробки та поширення інформації; 

професійні: 

- вміння оперувати історичними фактами в ході дискусії, 

формувати й аргументувати власну точку зору; 

- володіти сучасною концептуальною базою та сучасними 

підходами зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу; 

- робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики. 

- здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку 

різноманітність; 

- вміння переконливо викладати свої думки, дотримуватися 

етичних стандартів; 

- вміння вести діалог з проблематики курсу. 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: основні поняття та терміни курсу; головні етапи розвитку етичної 

думки; основні категорії моральної свідомості; походження та історичні 

типи моралі. 

Студенти повинні вміти: використовувати отримані знання для 

аналізу різних етичних норм, правил, кодексів; порівняти особливості 

різних  етичних  концепцій;  аналізувати  результати  трансформацій 

етичних кодексів у різних культура та цивілізаціях, а також роль та 

значення етики у сучасній світовій культурі. 

 

5.  ІІ III Естетика 

Мета ознайомити студентів з предметом естетики, з 

найважливішими її категоріями, основними етапами розвитку естетичного 

знання, а також з місцем та значенням естетичного знання у сучасному 

світі. 

Завдання: ознайомити студентів з сучасними естетичними 

теоріями, історією та категоріями естетики, естетичним феноменом 

мистецтва та проблемами художньої творчості. 

Кафедра 

культурології 

та 

інформаційної 

діяльності 
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ЗМ 1. Естетика як філософська наука. 

ЗМ 2. Історія естетичної думки. Історія розвитку української 

естетичної думки. 

ЗМ 3.Естетичний феномен мистецтва. Еволюція художніх стилів і 

напрямів. 

ЗМ 4. Художня творчість як об’єкт естетичного аналізу. 

Проблема художньої творчості в естетиці. 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

соціально-особистісні: 

- набуття культури навчання впродовж життя; 

- здібність самостійно навчатися та аналізувати свою роботу, 

підвищувати майстерність; 

- здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до творчих 

підходів у вирішенні професійних завдань; 

- здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

- готовність поважно та дбайливо ставитися до історичної 

спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати етнічні, 

релігійні та культурні розбіжності; 

інструментальні: 

- володіння професійною науково-діловою (усною та письмовою) 

комунікацією українською мовою; 

навички використання комп’ютерної техніки та інформаційних 

технологій у навчанні; 

розуміння сутності та значення інформації у розвитку сучасного 

суспільства, володіння основними методами та засобами отримання, 

зберігання, переробки та поширення інформації; 

професійні: 

- вміння оперувати фактами в ході дискусії, формувати й 

аргументувати власну точку зору; 

- здатність об’єктивно, виважено оцінювати роль осіб та 

суспільних груп в історичному процесі та подіях; 

- володіти сучасною концептуальною базою та сучасними 

підходами зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу; 
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- здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку 

різноманітність; 

- здатність реконструювати образи минулого у словесній формі і 

оформлювати їх у вигляді доповідей; 

- вміння переконливо викладати свої думки, дотримуватися 

етичних стандартів; 

- вміння вести діалог з проблематики курсу. 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: еволюцію поглядів на суть естетичного; предмет естетики; місце 

естетики в сучасній системі гуманітарного знання; задачі естетики. 

Студенти повинні вміти: орієнтуватись у жанрах та стилях різних 

мистецтв; історичних формах та типах естетичної свідомості; відрізняти 

та вміти застосовути у практичній діяльності особливості естетика 

Стародавньої Греції та Риму, естетики Візантії та 

- західноєвропейського Середньовіччя; особливості естетики 

Відродження, Класицизму, Просвітництва та естетики ХХ-ХХІ ст. 

 

6.  ІІ III Етика та естетика 

Метою викладання навчальної дисципліни «Етика та естетика» є – 

навчити студентів розуміти предмет етики та естетики, основні категорії 

та основні етапи розвитку етичного та естетичного знання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етика та естетика» є 

ознайомлення з предметом етики та естетики, особливостями 

функціонування моралі, основними етапами історичного розвитку 

етики та естетики, основними категоріями та ін. 

Змістовий модуль І Етика як наука. 

Змістовий модуль ІІ Естетика як наука. 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

соціально-особистісні: 

- набуття культури навчання впродовж життя; 

- володіння культурою мислення, прийомами усного і письмового 

викладу матеріалу, здібністю до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 
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- здатність планувати та розподіляти час, управляти своєю 

діяльністю; 

- здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до творчих 

підходів у вирішенні професійних завдань; 

- вміння злагоджено працювати у колективі; 

- здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

-толерантно сприймати етнічні, релігійні та культурні 

розбіжності; 

інструментальні: 

- розуміння сутності та значення інформації у розвитку сучасного 

суспільства, володіння основними методами та засобами отримання, 

зберігання, переробки та поширення інформації; 

професійні: 

- аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал спираючись на 

джерела; 

- вміння оперувати фактами в ході дискусії, формувати й 

аргументувати власну точку зору; 

- володіти сучасною концептуальною базою та сучасними 

підходами зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу; 

- здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку 

різноманітність; 

- вміння переконливо викладати свої думки, дотримуватися 

етичних стандартів; 

- вміння вести діалог з проблематики курсу . 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: основні поняття та терміни курсу; головні етапи розвитку етичної 

та естетичної думки; основні категорії етики та естетики; походження та 

історичні типи моралі. 

Студенти повинні вміти: використовувати отримані знання для 

аналізу різних етичних норм, правил, кодексів; порівняти особливості 

різних етичних концепцій; аналізувати результати трансформацій етичних 

кодексів у різних культура та цивілізаціях, орієнтуватись у жанрах та 
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стилях різних мистецтв; історичних формах та типах естетичної 

свідомості; а також роль та значення етики та естетики у 

сучасній світовій культурі. 

7.  ІІ III 
Сучасне 

діловодство 

Мета вивчення курсу: сформувати у студентів практичні навички 

організації діловодства в установах, організаціях, на підприємствах різних 

форм власності та формування вмінь з питань класифікації, систематизації 

службових документів, їх створення, організації роботи з ними. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- прищеплення знань щодо правильності укладання службових 

документів; 

- формування вміння розуміти призначення та функції 

службового документу; 

- розвиток вміння визначати головні думки, розуміти сутність, 

деталі і структуру тексту службових документів; 

- формування навичок організації документобігу; 

- формування розуміння особливостей професійного дискурсу 

діловодства. 

Змістовні модулі: 

1. Загальні засади організації діловодства. 

2. Документування інформації в діяльності установ. 

Компетентності, якими повинен оволодіє здобувач вищої освіти у 

процесі вивчення навчального курсу: 

- здатність застосовувати знання щодо складання службових 

документів, організації діловодства в установі в практичних 

ситуаціях; 

- здатність виконувати діловодні операції швидко та ефективно; 

- здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології у діловодстві. 

Програмними результатами навчання мають стати: 

вміння та навички, які необхідні: для класифікації документів, 

визначення особливостей різновидів організаційно-розпорядчої 

документації, створення організаційно-розпорядчих документів; 

виконання основних технологічних процесів в роботі зі службовими 
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документами, зокрема їх прийняття, реєстрація, попередній розгляд 

документів, проставлення резолюції, виконання документів, контроль 

виконання документів, оброблення та відправка вихідних документів; для 

вдосконалення та раціоналізації документообігу; для створення 

номенклатури справ; для формування справ; для підготовки документів до 

подальшого зберігання; для використання комп’ютерних, інформаційних 

технологій в роботі зі службовими 

документами. 

8.  ІІ III Міфологія 

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з основними 

відомостями щодо виникнення, функціонування та особливостей розвитку 

міфологічних систем в різні культурно-історичні періоди. Курс 

орієнтований на засвоєння студентами найважливіших ідей і концепцій 

щодо міфології як окремої гуманітарної науки. Викладання курсу 

міфології як теорії та історії міфів різних культур має важливе значення 

для набуття фахових якостей як інструменту у професійній роботі 

культуролога. 

Завдання передбачає виконання наступних завдань: 

-ознайомити студентів з різними підходами до сутності та специфіки 

міфологічної свідомості; 

-звернутись до міфологічних систем різних культур на базі 

теоретичного аналізу міфу; 

-дати уявлення про трансформацію міфологічних уявлень в різні 

історичні епохи; 

-виробити розуміння ролі та значення міфу на різних етапах 

розвитку світовоїкультури. 

Змістовні модулі 

1. Міфологія як галузь гуманітарного знання. 

2. Міфологія Давнього Світу 

3. Основи європейської міфології 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

соціально-особистісні: 

-набуття культури навчання впродовж життя; 

- володіння культурою мислення, прийомами усного і письмового 
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викладу  матеріалу,  здібністю  до  узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

-здатність планувати та розподіляти час, управляти своєю діяльністю; 

-здібність   самостійно   навчатися   та   аналізувати свою роботу, 

підвищувати  майстерність; 

-здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до творчих 

підходів у вирішенні професійних завдань; 

-здібність критично оцінювати свої прогалини у знаннях та вміннях, 

обирати засоби для їх усунення; 

-вміння злагоджено працювати у колективі; 

-здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

-готовність поважно та дбайливо ставитися до історичної спадщини 

та культурних традицій, толерантно сприймати етнічні, релігійні та 

культурні розбіжності; інструментальні: 

-володіння професійною науково-діловою (усною та письмовою) 

комунікацією українською мовою; 

-навички використання комп’ютерної техніки та інформаційних 

технологій у навчанні; професійні: 

-аналізувати, порівнювати, узагальнювати історичний матеріал 

спираючись на джерела; 

-вміння оперувати історичними фактами в ході дискусії, формувати й 

аргументувати власну точку зору; 

-вміння вести дослідницьку роботу, використовуючи доцільні 

методи пізнання минулого; 

-володіти сучасною концептуальною базою та сучасними підходами  

зарубіжних та вітчизняних  дослідників з  проблем   курсу; 

-робити  висновки та  узагальнення з вивченої проблематики. 

-знання понятійного апарату, теоретичних засад та методології 

проведення наукових досліджень; 

-здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку 

різноманітність; 

-здатність реконструювати образи минулого у словесній формі і 

оформлювати їх у вигляді доповідей; 



15  

вміння переконливо викладати свої думки, дотримуватися етичних      

стандартів; 

-вміння вести діалог з проблематики курсу 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 Головні теорії міфу, характеристики міфологічного мислення та 

світогляду; 

 Особливості існування міфів у первісній культурі; 

 Специфіку розвитку міфологічних систем, котрі існували в 

європейській культурі; 

 Характеристики існування соціальних міфів, їх головні форми, 

природу, етапи розвитку, головні риси соціальної міфології.вміти: 

 Ідентифікувати елементи міфологічних систем, співвідносити їх з 

етапами розвитку певної міфології; 

 Аналізувати взаємовпливи різних міфологічних систем між собою 

та їх вплив на розвиток європейської культури; 

Аналізувати риси міфологічного мислення за міфологічними 

сюжетами та проявами міфологічної поведінки. 

 

9.  ІІ III 

Міжнародна 

теорія 

керування 

документаційними 

процесами 

Мета вивчення курсу: формування у студентів цілісної системи 

знань і умінь у галузі керування документаційними процесами відносно 

перспективних напрямів міжнародного діловодства, історії та сучасного 

стану організації керування документацією в зарубіжних країнах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: з’ясувати склад і 

зміст основних понять сфери міжнародного діловодства (керування 

документацією) та зіставити їх зі сукупністю та трактуванням термінів 

вітчизняної теорії і практики організації створення й функціонування 

службових документів; відстежити еволюцію діловодства в зарубіжних 

країнах та визначити основні етапи цього процесу; охарактеризувати 

технологію керування документацією, нормативні та теоретичні засади її 

реалізації в зарубіжних країнах; сформулювати уявлення про напрями 
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застосування міжнародного досвіду з керування документацією в Україні. 

Змістовні модулі: 

1. Термінологія, історія та нормативна база міжнародного 

діловодства. 

Організація керування документацією в світі. 

Компетентності, якими повинен оволодіє здобувач вищої освіти у 

процесі вивчення навчального курсу: 

- здатність застосовувати міжнародні вимоги щодо складання 

службових документів; 

- здатність виконувати діловодні операції швидко та ефективно; 

- здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології в організації керування документаційними процесами. 

Програмними результатами навчання мають стати: вміння 

ефективно використовувати на практиці знання з організації 

керування документаційними процесами в контексті міжнародної 

практики. 

10.  ІІ III 
Організація 

представницьких 

заходів 

Мета - формування у студентів необхідних для майбутньої 

професійної діяльності теоретичних знань щодо структури основних видів 

представницьких заходів, етапів їх організації та проведення, видів 

етикету та протоколу, а також практичних вмінь та навичок з означеного 

напряму. 

Завдання курсу: 

- ознайомлення студентів з структурою, видами, функціями 

організації представницьких заходів; 

- вивчення нормативної документації щодо організації 

представницьких заходів; 

- формування вмінь та навичок самостійної роботи з науковою 

літературою та джерелами; 

- сприяння до поглибленого інтересу пошуково-творчої роботи у 

студентів, вміння диференціювати та узагальнювати зібраний матеріал. 

Програмні результати навчання: 

-знати: основні етапи розвитку представницьких заходів в 

історичній площини; сучасні технології та принципи проведення 
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представницьких заходів: офіційні та неофіційні прийоми; сучасні види 

представницьких заходів; особливості представницьких витрат як 

складову частину організації представницьких заходів. 

вміти: організовувати та проводити представницькі заходи 

враховуючи національні особливості та традиційно-релігійну культуру      

представників     різних      народів; розраховувати 

представницькі витрати; застосовувати етикету на офіційних 

представницьких заходах; попереджати комунікативні проблеми 

застосовуючи знання про діловий етикет та невербальні засоби 

комунікації. 

Змістовні модулів: 

1. Організація представницьких заходів: історичні та теоретичні 

аспекти 

Основні види представницьких заходів 3.Основи ділового етикету 

11.  ІІ III 
Основи 

бібліографознавства 

Мета - надати студентам знання щодо сутності бібліографії й її 

вихідних понять (бібліографічної інформації, бібліографічної діяльності, 

інфраструктури бібліографії), структури, змісту, форм існування, видів; 

характеристик основних етапів історичного розвитку бібліографії в 

Україні та світі; познайомити зі змістом бібліографічної діяльності. 

Завданнями вивчення дисципліни «Основи бібліографознавства» є: 

розкрити зміст поняття «бібліографознавство», ознайомити з 

теоретичними проблемами бібліографознавства, підготувати фахівців, які 

б мали цілісне уявлення про сутність і значення бібліографії, основні 

закономірності її розвитку та функціонування, а також оволоділи 

технікою складання бібліографічного опису різних видів документів, 

бібліографування та довідково- бібліографічного обслуговування. 

Програмні результати навчання: 

знати: етапи розвитку зарубіжної та української бібліографії; 

сучасні концепції теорії бібліографії; основні наукові принципи та 

конкретні методи бібліографування документа; роль, значення та 

специфіку використання бібліографії для формування або аналізу 

основних книжкових, журнальних та газетних потоків в Україні; методику 

бібліографічного пошуку, систематизації, класифікації, опису, 

Кафедра 

культурології 
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анотування, реферування; складання оглядів; основні напрями 

міжнародного співробітництва у сфері бібліографії. 

вміти: використовувати бібліографознавчу термінологію в науково-

практичній діяльності; характеризувати організаційно- функціональну 

структуру бібліографії; характеризувати видову класифікацію 

бібліографії як галузі діяльності за різними ознаками;визначати 

класифікаційні ознаки бібліографічної продукції як результату 

бібліографічної діяльності; аналізувати джерела національної бібліографії 

країн світу; аналізувати основні історичні етапи формування теорії 

бібліографії України; визначати об’єкт, предмет, завдання, методи 

бібліографознавства, його місце в системі суміжних дисциплін; складати 

бібліографічний опис; використовувати для бібліографічної роботи 

автоматизовані та комп’ютерні системи. 

Змістовні модулів: 

1. Теоретичні основи бібліографознавства. 

Організація і методика бібліографічної діяльності. 

12.  ІІ III Лінгвокультурологія 

Мета - ознайомлення студентів із сучасними концепціями 

мовознавства, зокрема лінгвокультурологією, розкриття базових понять та 

методів лінгвістичної дисципліни, виявлення співвідношення мови та 

культури у рамках екоантропоцентричного підходу у лінгвістиці; 

з’ясування зв’язків між семіотикою мови та семіотикою культури; 

визначення концепту «текст» з позицій семіотичної лінгвістичної школи 

Мета передбачає виконання наступних завдань: 

- визначити лінгвокультурологію як комплексну науку 

інтегративного характеру, що вивчає процес осмислення та відображення 

у національній мові елементів матеріальної та духовної культури народу; 

- розглянути лінгвістичні теорії щодо взаємодії мови та культури; 

- дослідити, яким чином культурна інформація «вплітається» у зміст 

мовного знаку, тобто встановити співвідношення мовних значень та 

культурного семіотичного коду; 

- встановити способи та засоби збереження культурної інформації у 

мовній семантиці; 

- дати визначення лінгвокультурному концепту та емоційному 
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концепту; 

- вивчити базові поняття та основні завдання семіотики мови та 

культури; 

Змістовні модулі 

1. Лінгвокультурологія як наукова та навчальна дисципліна. 

2. Культура і лінгвокультура: категоріальні ознаки і одиниці 

Функціональний простір лінгвокультури. 

Компетентності: 

– Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

– Здатність працювати в команді. 

– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

– Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

– Здатність формувати в учнів предметні компетентності. 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: основні відомості з історії виникнення та розвитку 

лінгвокультурології як дисципліни; поняттєвий та категорійний апарат 

лінгвокультурології; спільне та відмінне між мовою та культурою; 

компоненти змісту мовної особистості; диференційні та класифікаційні 

параметри лінгвокультуреми; засоби невербального спілкування під час 

міжкультурної комунікації; етапи засвоєння чужої культури. 

вміти: аналізувати наукові роботи з лінгвокультурології; 

застосовувати методи лінгвокультурології для аналізу мовних одиниць; 

оперувати базовими поняттями та категоріями лінгвокультурології; 

характеризувати національно-мовну картину світу, визначати її елементи; 

визначати основні риси мовної особистості; здійснювати комплексний 

лінгвокультурний аналіз 

тексту. 

13.  ІІ III Релігієзнавство 
Метою вивчення курсу: є визначення закономірностей 

виникнення, розвитку і функціонування релігії, її будову і різні Кафедра 
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компоненти, феномен релігії в історії суспільства, взаємозв’язок і 

взаємодію релігії й інших областей культури та соціальних знань. 

Завдання курсу: аналіз складних процесів, які відбуваються на 

сучасному етапі в науці, мистецтві, літературі, філософії, культурі й 

інших областях гуманітарних знань; конкретизація гуманітарних знань 

студентів в процесі вивчення світових релігій; розгляд світоглядних 

питань в релігійному аспекті; показ гуманістичних 

цінностей сучасного світу, гармонізування міжособистісних 

відносин, у тому числі в середовищі представників різних релігійних і не 

релігійних організації; захист особистості від психологічного й 

релігійного впливу деструктивних культів й їхніх керівників, які 

намагаються нав’язати свою систему цінностей і релігійних поглядів. 

Змістовні модулі: 

1. Основи теорії дисципліни «релігієзнавства». Національно- 

державні релігії. 

2. Світові релігії. 

3. Свобода совісті в історії соціально-політичної думки. 

Компетентності 

- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що передбачає 

здатність до нестандартного розв’язання задач, самостійності 

міркувань та умовиводів, навички інтелектуального пошуку; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність), що передбачає 

прагнення до 

відкриття нового, залучення нестандартних смислів, в т.ч. з інших 

предметних царин; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, що 

передбачає кмітливість, оперативність і динамічність інтелектуальної 

реакції, стійкість у мисленєвих випробуваннях і доланні пізнавальних 

утруднень; 

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні, що 

філософії та 

соціології 
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передбачає вміння застосовувати для вирішення пізнавальних задач 

ефективні стратегії і засоби; 

- здатність до критичного осмислення проблем у навчанні та 

професійній діяльності; 

- здатність працювати автономно, що передбачає вміння самостійно 

ставити перед собою завдання, визначати необхідні для їх виконання 

засоби і застосовувати їх для досягнення належного результату; 

- здатність вирішувати науково-дослідні та педагогічні 

завдання державною мовою, що передбачає вміння писати 

власні тексти 

аналітичного та публіцистичного характеру в різних форматах 

(огляд, есе, реферат, стаття, комплексна аналітична робота) та 

застосувати необхідні процедури (редагування, коректура, звірка) при 

підготовці тексту до 

публікації); 

- здатність усвідомлення місця релігієзнавчих проблем у 

системі філософських знань; 

- здатність працювати автономно при підготовці кваліфікаційної 

роботи на основі рефлексії наявних знань, результатів власних наукових 

досліджень та самоменеджменту; 

- здатність викладати релігієзнавчі дисципліни у вищих навчальних 

закладах, розуміння етичних засад педагогічної діяльності та 

готовність дотримуватися їх у викладацькій діяльності; 

- готовність до науково-педагогічної діяльності у галузі 

релігієзнавства за базі знання методики викладання релігієзнавчих 

дисциплін, розуміння 

складових професійної компетентності педагога; 

- здатність до полікультурної комунікації в міжконфесійних 

стосунках. 

Програмні результати навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

- історію релігії та види релігій; 
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– взаємозв’язок релігії з загальною культурою людства, відтворювати 

основні елементи і форми впливу релігії на всї аспекти культурного 

життя; 

- основні засади і принципи філософії релігії, показувати її 

відмінність від церковної догматики. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

вміти: 

- розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі професійної, у 

тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій в 

процесі переосмислення наявних знань та/або професійної 

практики; 

- вміти аналізувати, синтезувати та обговорювати сучасні 

теоретико- методологічні підходи в межах та поза областю дослідження, 

перспектив міждисциплінарних досліджень; 

- формувати загальні уявлення про зміст педагогічної теорії 

та освітньої політики на рівні державних структур та місцевого 

самоврядування; 

- здійснювати наукову рефлексію, науково-теоретичне осмислення 

та аналіз релігієзнавчих вчень, ставити загальні теоретичні проблеми з 

дисциплін та планувати шляхи їх вирішення; 

- генерувати нові ідеї у сфері науково-дослідної роботи; 

- використовувати знання для здійснення практичної 

професійної діяльності: проведення науково-дослідницької, 

педагогічної 

діяльності; 

шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; 

здійснювати аналіз та інтерпретацію наукового тексту; аналітичну оцінку 

соціальних процесів. 

14.  ІІ 
ІІІ-

ІУ 
Соціологія 

управління 

Метою вивчення курсу: є : забезпечити успішне засвоєння 

студентами професійних принципів управлінця, допомогти здобути знання 

та набути вміння визначати й використовувати основні елементи 

соціологічного дослідження процесу управління в бізнес- сфері, 

Кафедра 

філософії та 

соціології 



23  

теоретично обґрунтувати і практично апробувати основні 

управлінські методи та прийоми, адаптувавши їх до сучасної 

ситуації у вітчизняній економіці. 

Завдання курсу: ознайомити студентів з основними теоріями та 

концепціями соціології управління, засвоїти основні категорії, 

поняття та терміни соціології управління, ознайомити студентів 

з основними методами соціологічного аналізу, показати студентам 

взаємозв’язок управління з різноманітними соціальними 

підсистемами суспільства, прищепити студентам вміння науково 

аналізувати соціально значущі проблеми в управлінні соціальними 

процесами, навчити знаходити нестандартні управлінські рішення, 

виробити вміння знімати суперечності між керівниками та 

підлеглими за умов агресивного управлінського середовища. 

Змістовні модулі: 

1. Теоретико-методологічний. 

2. Соціологія управління як галузь наукового знання. 

3. Управління як соціальний процес. 

4. Управління за умов агресивного середовища. 

5. Соціально-прикладний. 

Компетентності: 

- здатність розв’язувати спеціалізовані завдання в галузі соціології та 

прикладних соціальних досліджень, розробляти й обґрунтовувати 

базові рекомендації щодо подолання соціальних проблем 

і регулювання соціальних конфліктів; 

- здатність до абстрактного та конкретного мислення, аналізу 

та синтезу; 

- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

- здатність спілкуватися англійською або іншою іноземною 

мовою (письмово й усно); 

- здатність до конструктивної критики та самокритики; 

- здатність до аргументованого представлення власної 

думки, компетентної та толерантної дискусії з її опонентами; 

- здатність діяти соціально відповідально; 
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- здатність до пошуку, обробки й аналізу інформації з різних 

джерел; т - здатність застосовувати соціологічні поняття, концепції та 

теорії 

для інтерпретації соціальних явищ і процесів. CК 1. Розуміння 

базових закономірностей взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот та 

суспільств; 

- здатність співставити результати різних соціологічних досліджень; т 

- здатність розробити програму соціологічного дослідження; 

- здатність застосувати соціологічний дослідницький інструментарій. 

Програмні результати навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

– сутність і зміст соціології управління; 

– • місце соціології управління в структурі соціальних наук; 

– • об'єкт, предмет, поняття соціології управління; 

– • основні напрямки соціології управління; 

– • в чому полягає відмінність соціології управління від соціології 

менеджменту; 

вміти: 

– • аналізувати дані про соціальні процеси, які мали значний 

вплив на становлення і розвиток соціології управління як галузевої 

соціологічної теорії; 

• порівнювати різні теорії та концепції управління і застосовувати їх в 

конкретній організаційній ситуації; 

15.  ІІ ІІІ 
Літературна 

творчість 

Мета – формування практичних навичок літературної творчості та 

діяльності, ознайомлення з сучасним літературним процесом.  

Завдання курсу:  

 оволодіти технологіями створення текстів різних жанрів 

літератури, пов'язаних зі специфікою сучасної літературної творчості;  

 ознайомитись з сучасними літературними видами діяльності; 

  сформувати уявлення про літературний проект. 

Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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знати норми літературної мови та вмити їх застосовувати у практичній 

діяльності; принципи, технології та прийоми створення художніх текстів 

різних жанрів і стилів, форми проведення літературних проєктів; 

принципи формування літературної збірки; вміти створювати художні 

тексти за жанрами державною та іноземними мовами; 

організовувати та комерціалізувати літературні та перекладацькі 

проєкти; оформляти та презентувати літературну збірку/альманах. 

Змістовні модулі: 

1. Література як факт художнього мистецтва 

2 Літературна діяльність в епоху цифрових технологій 

16.  ІІ ІІІ 
Вступ до 

мовознавства 

Мета ознайомлення із мовознавством як наукою, інформує про 

виникнення, походження, сутність мови, як явища людської культури, 

допомагає усвідомити системність мови, її структуру, засвоїти основні 

поняття та терміни 

Завдання:  

 оволодіти основною термінологією понятійного апарату 

загального мовознавства; 

 засвоїти основні відомості про мову, її будову, структуру й 

систему, функції, зв’язки з іншими науками; 

 отримати знання з теорії мовознавства, типології й генеалогії 

мов світу. 

ЗМ 1. Загальні питання мовознавства. Фонетика і графіка. 

ЗМ 2. Лексикологія. Граматика. 

ЗМ 3. Мовна типологія. Основні етапи розвитку письма.  

ЗМ 4. Мови світу і їх класифікації. 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу:  

 володіти сучасною концептуальною базою та сучасними 

підходами зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу;  

 навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 здатність використовувати в професійній діяльності знання з 

теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).  
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 здатність використовувати в професійній діяльності системні 

знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від 

давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних 

представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку 

світового літературного процесу та української літератури. 

 здатність до збирання й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та 

перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).  

 робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики.  

Програмні результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 Знати та вміти:  

 Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних 

баз, критично аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати 

 знати й розуміти систему мови, загальні властивості 

літератури як мистецтва слова, історію мов  і літератур, що вивчаються, і 

вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності. 

працювати з науковими джерелами, інформаційними ресурсами 

Інтернет, розміщеними на платформі Moodle 

17.  ІІ ІІІ 

Комп’ютерна 

лексикографія та 

переклад 

Мета: формування у студентів вмінь та навичок, що забезпечують 

ефективне використання ЕОМ в учбовій та професійній 

перекладацькій 

діяльності. 

Завдання: створити теоретично-практичну базу, що дозволить 

оволодіти навичками користування електронними словниками, 

існуючими программами-перекладачами та редагування 

комп'ютерних 

перекладів. 

Змістові модулі: 

1. Комп’ютерна лексикографія. 2.Машинний переклад. 

Компетентності: 
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Ефективне використання ЕОМ в учбовій та професійній 

перекладацькій діяльності, здатність працювати в критичних 

умовах, 

працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння важливості 

дедлайнів, здатність логічно і системно мислити, креативність. 

Результати навчання : 

В результаті вивчення курсу студенти повинні 

знати:типи і види перекладу та засоби досягнення передачі змісту 

повідомлення іноземною мовою засобами рідної мови і навпаки в галузі 

комп’ютерної лексикографії 

вміти: користуватися електронними словниками, існуючими 

программами-перекладачами; редагувати комп'ютернi переклади 

18.  ІІ ІII 
Ефективні 

комунікації 

Мета: формувати в здобувачів вищої освіти навичок 

міжособистісного спілкування, забезпечити формування комунікативних 

компетентностей як головних чинників успіху майбутніх фахівців. 

Завдання: формування вмінь орієнтуватися та поводитися в 

конкретній ситуації; розвиток вмінь ведення успішної бесіди; опанування 

навичок активного слухання; оволодіння навичками роботи в команді. 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Види та моделі комунікації. Бар’єри ефективного спілкування. 

ЗМ2.Складові активного слухання. 

ЗМ3. Ефективна комунікація в команді. 

Компетентності: 

1. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

3. Здатність бути критичним і самокритичним. 

4. Розвиток навичок емпатії. 

5. Здатність працювати в команді. 

6. Вирішувати конфліктні ситуації і надавати підтримку в 

нових, проблемних і кризових ситуаціях. 

7. Володіти навичками самоорганізації і саморегуляції. 

Програмні результати навчання: 

1. Застосовувати знання та уміння, необхідні для продовження 
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професійного розвитку, що також включає здатність працювати 

самостійно та в колективі. 

2. Володіти навичками взаємодії з іншими суб’єктами 

комунікативного процесу та залучати їх до командної роботи. 

Вміння аргументовано відстоювати власну думку. 

19.  ІІ ІII Риторика 

Мета: сформувати уявлення студентів про риторику як елемент 

культури та вміння написання й проголошення промов, розкрити загальні 

закономірності мовленнєвої поведінки, оволодіти майстерністю 

підготовки і виголошення промов. 

Завдання: теоретичні – розкрити історико-теоретичні основи 

риторики; з’ясувати функції ораторства в сучасному світі; проаналізувати 

практичний аспект красномовства; практичні – допомогти студентам 

практично оволодіти мистецтвом написання й публічного виголошення 

промов, на основі міцних теоретичних знань сформувати в них техніку 

мовлення як необхідну передумову словесної дії. 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Теоретична 

риторика. ЗМ2. Практична 

риторика. Компетентності: 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. Здатність бути критичним і самокритичним. 

Здатність працювати в команді. 

Володіти навичками самоорганізації і саморегуляції. 

Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що 

вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, 
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нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах 

життя. 

Програмні результати навчання: 

Застосовувати знання та уміння, необхідні для продовження 

професійного розвитку, що також включає здатність працювати 

самостійно та в колективі. 

Володіти навичками взаємодії з іншими суб’єктами 

комунікативного процесу та залучати їх до командної роботи. 

Вміння аргументовано відстоювати власну думку. 

20.  ІІ ІІІ 
Українська 

література для 

дітей 

Мета: засвоєння комплексу знань, необхідних для розуміння 

студентами специфіки літературного матеріалу призначеного для різних 

вікових категорій дітей, а також оволодіння навичками самостійного 

аналізу художнього тексту. 

Завдання: сформувати у студентів системи теоретичних знань про: 

сутність української літератури, специфіку її застосування у роботі з 

дітьми; ознайомити студентів з творчістю найталановитіших майстрів 

українського слова; довести студентам важливу ролі літератури у 

формуванні моральних якостей дитини; сформувати у студентів вміння і 

навички аналізу літературного матеріалу; виховати у студентів почуття 

гордості і любові до рідного слова навчити їх розуміти його красу і силу, 

розвинути художні смаки. 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Дитяча література як явище мистецтва. Жанрова система 

дитячої літератури; 

ЗМ2. Українська дитяча література від часів Київської 

Русі. ЗМ3. Сучасний стан української дитячої літератури. 

Компетентності: 

1. Вдосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень. 

2. Самостійно набувати і використовувати нові знання і уміння. 

3. Здатність бути критичним і самокритичним. 

4. Розвиток навичок емпатії. 

5. Здатність працювати в команді. 
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Володіти навичками самоорганізації і саморегуляції. 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Програмні результати навчання: 

1. Застосовувати знання та уміння, необхідні для продовження 

професійного розвитку, що також включає здатність працювати 

самостійно та в колективі. 

2. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

3. Аналізувати й інтерпретувати твори української та 

зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати 

їхню специфіку й місце в літературному процесі. 

Вміння аргументовано відстоювати власну думку. 

21.  ІІ III 
Основи 

сексології 

Мета курсу: оволодіти основами сучасних наукових знань у сфері 

сексології та сексопатології, що допоможе в майбутньому зберегти своє 

сексуальне і репродуктивне здоров’я, зрозуміти сексуально зумовлені 

особливості поведінки людей, а також вивчити причини і механізми 

розвитку порушень сексуального здоров’я, їх клінічні особливості.  

Завдання курсу: ознайомити студентів з поняттями норми та 

патології в сексології; розглянути етапи психосексуального розвитку та 

його порушення; ознайомити з анатомією та фізіологією статевої сфери 

чоловіків і жінок; ознайомити студентів з основами психогігієни 

репродуктивного здоров’я; навчити методам контрацепції та 

профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом; зрозуміти 

психопатологічну сутність аномалій статевого потягу; розглянути основні 

причини та механізми розвитку порушень сексуального здоров’я; 

ознайомити з клінічними особливостями сексуальних дисфункцій.  

Змістові модулі: 1. Загально-теоретичні основи сексології. 2. 

Медико-біологічні аспекти сексології. 3. Основи сексопатології. 

Компетентності: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Навички 

міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в команді. Здатність 
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реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитк предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

Результати навчання: Аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. Обирати 

та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 

дослідження та технології психологічної допомоги. Пропонувати власні 

способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. Демонструвати 

соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 
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22.  ІІ III 
Диференційна 

психологія 

Мета: формувати у здобувачів стійку мотивацію до навчально-

пізнавальної та професійної діяльності, прагнення до самопізнання та 

самовдосконалення, розвивати вміння з позицій диференційного аналізу 

підходити до вирішення професійних задач, здійснювати аналіз 

суспільних подій, фактів, явищ та вчинків людей, враховуючи їх 

індивідуальні, типологічні та групові особливості.  

Завданнями навчальної дисципліни є: ознайомлення з основними 

категоріями диференційної психології, закономірностями й принципами 

диференційно-психологічного аналізу, психологічними механізмами 

поведінки й діяльності людей, особливостями окремих індивідуально-

психологічних явищ і процесів; формування знань про сутність, зміст, 

структуру, джерела індивідуальних та групових відмінностей; надання 

відомостей про сучасний стан розвитку диференційної психофізіології як 

наукової бази психології індивідуальних відмінностей; допомога в 

осмисленні значущості диференційно-психологічного аналізу для 

майбутньої професійної діяльності; озброєння вміннями використовувати 

набуті знання у повсякденному спілкуванні та організації взаємин з 

іншими суб`єктами та об`єктами навчально-виховного процесу у ЗВО  

Змістові модулі: 1. Теоретичні і методологічні аспекти 

індивідуальної мінливості психіки людини. 2. Координати 

індивідуальності людини. 3. Групові відмінності. Компетентності: 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність бути 

критичним і самокритичним.  

Результати навчання: аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання; розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань; 

здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 
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завдань; обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел; обирати 

та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 

дослідження та технології психологічної допомоги; формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культурних особливостей 

співрозмовника. 

23.  ІІ 
III 

 

Історія світової 

літератури та     

літературо- 

художня критика 

Мета: засвоєння закономірностей літературного розвитку, тісно 

пов'язаних з закономірностями історичного процесу, виявлення естетичної 

сутності літератури, яка є художнім вираженням національного 

історичного буття, потреб, прагнень і ідеалів суспільства, відображенням 

національних особливостей культури. 

Завдання: розвивати загальні інтелектуальні навички студентів, 

особливо такі, як аналіз, синтез, оцінювання,  розширяти їх здатність 

отримувати доступ, екстраполювати та критично працювати з інформацією 

з широкого кола джерел; формувати здатність визначати потребу в 

додаткових знаннях і постійному навчанні; скласти уявлення про художню 

своєрідність літератури та умови її формування та розвитку; на матеріалі 

курсу забезпечити основу для розуміння подальшого культурного процесу; 

сприяти усвідомленню художньої цінності літератури і культури різних 

періодів і значущості її на сучасному етапі розвитку суспільства; 

ознайомитися з етапами літературного розвитку і творчістю найвідоміших 

письменників; сформувати розуміння закономірностей взаємодії загальних 

тенденцій, національного і особистого в літературному процесі. 

Після успішного закінчення курсу студенти зможуть: 

Продемонструвати знання: закономірностей літературного 

розвитку, тісно пов'язаних з закономірностями історичного процесу, 

естетичної сутності літератури, яка є художнім вираженням національного 

історичного буття, потреб, прагнень і ідеалів суспільства, відображенням 

національних особливостей культури.  

Продемонструвати навички та компетентності: 
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- загальні інтелектуальні навички студентів, особливо такі, як аналіз, 

синтез, оцінювання,   

- здатність отримувати доступ, екстраполювати та критично 

працювати з інформацією з широкого кола джерел;  

- визначення потреби в додаткових знаннях і постійному навчанні;  

- усвідомлення художньої цінності літератури і культури різних 

періодів і значущості її на сучасному етапі розвитку суспільства;  

- розуміння закономірностей взаємодії загальних тенденцій, 

національного і особистого в літературному процесі; 

творче застосування отриманих знань у професійній діяльності. 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Історія світової літератури. 

ЗМ2. Історія літературо-художньої критики. 

24.  ІІ III 
Конфліктологія 

 

Мета дисципліни: надати студентам концептуальних, 

методологічних та інформаційних компетенцій в галузі розуміння сутності 

конфлікту та  запобігання й нейтралізації найбільш деструктивних форм 

конфлікту в суспільстві. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Конфліктологія»  є: 

• визначення сутності конфлікту; 

• розвиток вміння ефективно класифікувати типи конфліктів; 

• формування уявлення про можливість керування конфліктом; 

За результатами проходження курсу «Конфліктологія» студенти 

зможуть: 

• застосовувати знання у сфері конфліктології у щоденній та 

професійній поведінці; 

• застосовувати теорію конфліктології для типологізації та 

фрагментації етапів конфлікту задля ефективної нейтралізації конфлікту, 

або задля його локалізації; 

• володіти навичками аналізу основних станів конфлікту та 

відповідної реакції на нього; 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 розвиток конфліктологічних ідей за час існування людства; 

 закономірності, функції, принципи та методи конфліктології; 
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 елементи внутрішнього та зовнішнього впливу на конфліктні 

ситуації; 

 основи динаміки процесу розвитку конфліктів; 

 теорії механізмів виникнення конфліктів; 

 методи діагностики та аналізу конфліктів; 

 прийоми і методи профілактики конфліктів; 

 специфіку форм управлінських конфліктів; 

 методи та засоби забезпечення ефективного управління 

конфліктами. 

По закінченні вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

 діагностувати і аналізувати конфлікт з визначенням основних 

конфліктологічних понять; 

 застосовувати адекватні моделі поведінки особистості в 

конфліктній взаємодії за ситуаційним підходом; 

 будувати діалог з агресивно налаштованим опонентом. 

Змістові модулі: 

ЗМ 1. Конфлікт, як сутність людини. 

ЗМ 2. Керування та спрямовування конфлікту. 

25.  ІІ III 
Права людини і 

медіа 

Мета викладання навчальної дисципліни «Права людини і медіа»: 

підвищення обізнаності у сфері прав людини, рівності та недискримінації, 

посилення чутливості ЗМІ до проблематики меншин та вразливих груп, а 

також дотримання етичних журналістських стандартів у висвітленні 

питань, пов’язаних із правами людини; оволодіння теоретичними основами 

та практичними навичками правозахисної / адвокаційної журналістики для 

створення журналістських матеріалів з означеної проблематики в 

інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрах для ЗМІ. 

Завдання: дати чітке уявлення про сучасні стандарти прав людини, 

відмінність та спільність міжнародних та європейських підходів; 

сформувати здатність визначати пріоритетні питання  та шляхи підвищення 

обізнаності у сфері прав людини, рівності та недискримінації з метою 

посилення чутливості ЗМІ (медіа) до проблематики меншин та вразливих 

груп; виробити практичні навички щодо дотримання етичних 
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журналістських стандартів у висвітленні питань пов’язаних із правами 

людини; визначити шляхи активізації уваги до  використання прав людини 

(цінності, стандарти, механізми) в медіадіяльності; сформувати позиції про 

запобігання порушенням прав людини у журналістській діяльності. 

Результати навчання: 

Після успішного закінчення курсу студенти зможуть: 

Продемонструвати знання: сучасних концепцій прав людини, 

міжнародних та європейських стандартів і механізмів захисту прав 

людини, зокрема, засобами медіа, нормативних документів (закони, 

постанови, конвенції, декларації та ін.), що забезпечують захист прав 

людини загалом чи окремих вразливих груп, правозахисних організацій 

(міжнародних, вітчизняних), функцій та методів правозахисної / 

адвокаційної журналістики.  

Продемонструвати навички та компетентності: 

- створювати журналістські / рекламні матеріали для захисту прав 

людини,  

- дотримуватися етичних журналістських стандартів у висвітленні 

питань, пов’язаних із правами людини, 

- застосовувати механізми захисту прав людини в медіадіяльності. 

Змістові модулі: 

1. Права людини як медіатема. 

Дії на захист суспільних інтересів в медіапрактиці. 

26.  ІІ III 
Економічна 

інформатика 

Метою НД є формування системи знань і практичних навичок в 

галузі організації економічних обчислювальних процесів, програмного 

забезпечення сучасного офісу, ефективного використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності. 

Завданнями НД є вивчення теоретичних і практичних основ 

інформаційних систем та технологій в економіці, набуття навичок 

використання прикладних систем обробки економічних даних та 

управління базами даних для розв’язання завдань профільного 

спрямування. 

Змістові модулі: 

1. Інформаційні технології сучасного офісу: Текстовий редактор 
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Microsoft Word: технології форматування та злиття тексту, автоматизація 

рішення задач економічного планування за допомогою 

надбудови “Пошук рішення” у середовищі   Microsoft   Excel, 

інформаційні технології побудови прогнозів економічних даних у 

середовищі Microsoft Excel. 

2. Технології управління базами даних у середовищі Microsoft Excel: 

консолідація та зведення даних великих масивів у середовищі Microsoft 

Excel, інструменти аналізу даних великих масивів при розв’язанні завдань 

у MS Excel. 

Програмні результати навчання: Розуміти і застосовувати на 

практиці методи статистичного моделювання і прогнозування, оцінювати 

вихідні дані. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства 

на основі розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань. 

27.  ІІ III 
Масова 

комунікація та 

інформація 

Мета вивчення курсу: забезпечити високоякісні знання з актуальних 

практичних і  теоретичних питань масової інформації та комунікації. 

 Основні завдання: 

- сформувати поняття суміжних професій у галузі масової комунікації 

та інформації— одне з важливих завдань цього предмета.  

- розвивати критичне мислення у студентів щодо масових 

інформаційних, комунікаційних процесів; 

- виробляти у студентів навички розпізнавання інформації з точки 

зору застосування чинного законодавства; 

- розкрити засоби, способи, форми масового спілкування, — теж одне 

з першочергових завдань дисципліни "Масова комунікація та інформація"; 

- ознайомити з технологіями масового спілкування; 

- ознайомити з історією науки про масову комунікацію.  

Програмні результати навчання:  

Студент повинен знати: 

 Що таке масова комунікація? 

 Що є масовою інформацією? 

 Хто є учасниками масового спілкування? 

 Що таке маси? 

Кафедра 
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 Яку роль виконують журналісти в середовищі масового 

спілкування поряд із іншими учасниками цього процесу? 

 Засоби і методи впливу на маси. 

 Вплив та його результати (ефекти). Ефективність впливу на маси. 

 Значення масової інформації для отримання медіаефектів. 

 Теорії масової комунікації та інформації. 

Студент повинен уміти: 

 Робити зіставний аналіз теорій масової комунікації. 

 Розрізняти учасників масового спілкування за функціями, 

завданнями, методами, засобами праці тощо. 

 Коректно працювати зі своєю аудиторією як виявом маси. 

 Відповідально ставитися до масової інформації. 

 Відстоювати свою професійну точку зору щодо місця і ролі своєї 

професії в структурі масового спілкування. 

 Правильно організовувати свою працю, користуватися відповідною 

своїй професії технологією праці.  

Змістові модулі: 

ЗМ1. Спеціфіка масової інформації. 

ЗМ2. Особливості масової комунікації. 

28.  ІІ III 
Економічна 

інформатика 

Метою НД є формування системи знань і практичних навичок в 

галузі організації економічних обчислювальних процесів, програмного 

забезпечення сучасного офісу, ефективного використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності. 

Завданнями НД є вивчення теоретичних і практичних основ 

інформаційних систем та технологій в економіці, набуття навичок 

використання прикладних систем обробки економічних даних та 

управління базами даних для розв’язання завдань профільного 

спрямування. 

Змістові модулі: 

1. Інформаційні технології сучасного офісу: Текстовий редактор 

Microsoft Word: технології форматування та злиття тексту, автоматизація 

рішення задач економічного планування за допомогою 
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надбудови “Пошук рішення” у середовищі   Microsoft   Excel, 

інформаційні технології побудови прогнозів економічних даних у 

середовищі Microsoft Excel. 

2. Технології управління базами даних у середовищі Microsoft Excel: 

консолідація та зведення даних великих масивів у середовищі Microsoft 

Excel, інструменти аналізу даних великих масивів при розв’язанні завдань 

у MS Excel. 

Програмні результати навчання: Розуміти і застосовувати на 

практиці методи статистичного моделювання і прогнозування, оцінювати 

вихідні дані. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства 

на основі розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань. 

29.  ІІ III 
Ораторське 

мистецтво 

Мета вивчення курсу: засвоєння початкових відомостей потрібних 

для вивчення інших юридичних дисциплін та успішного виконання 

професійної правозастосовної діяльності. 

Завдання курсу: формування навичок роботи з нормативними 

матеріалами, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у вирішенні 

практичних питань. 

Змістові модулі:  

ЗМ 1. Основи ораторського мистецтва 

Компетентності: 
1. Здатність до міжособистісного спілкування; уміння працювати в 

команді, мотивувати людей та досягати спільної мети; розуміння та 

повага до різноманітності та мультикультурності; 

2. Здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння правильно, 

логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення; 

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

4. Володіння необхідними навичками професійного спілкування 

другою (іноземною) мовою; 

5. Здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, 

постійного підвищення кваліфікації; здатність спілкуватися; з 

представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 
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         Програмні результати навчання: 
         Знати: особливості й характеристики етапів діяльності оратора – 

закони винаходу думки, класифікації родів і видів ораторського виступу; 

методи розробки концепції виступу; критерії відбору проблем у темі, 

викриття протиріч у проблемі; загальні принципи побудови публічного 

виступу; способи викладення матеріалу виступу; способи активізації  

мислення аудиторії; культуру публічної промови; соціально-психологічні 

закони спілкування оратора й аудиторії; характеристику мови щодо 

акустико-фізіологічних позицій; принципи і способи проведення полеміки; 

монологічну й діалогічну форми судової промови, особливості підготовки 

судової промови. 

Вміти: моделювати спілкування з різними людьми й аудиторіями; 

будувати тактику виступу й аргументації; знаходити і ліквідовувати логічні 

помилки публічного виступу; правильно підбирати й застосовувати 

інтонаційно-виразні засоби мовлення; різноманітити механізм наочності 

слова; знімати напруження перед виступом; розробляти й вибирати згідно 

з обставинами справи, характером судового розбору й особливостями 

аудиторії стратегію і тактику судової промови. 

 ІІ ІІІ 
Адміністративний 

процес 

Метою вивчення курсу: є підготовка професіоналів, які мають 

високу правосвідомість та правову культуру, володіють необхідними в їх 

наступній діяльності знаннями та практичними навичками для вирішення 

конкретних питань щодо захисту прав і свобод людини та громадянина; 

здатних самостійно орієнтуватися у законодавстві, що встановлює та 

гарантує прав і свободи людини та громадянина та уміло застосовувати 

його у практичній площині. 

Завдання курсу: вивчити основні нормативно-правові акти, які 

встановлюють та гарантують реалізацію прав і свобод людини та 

громадянина; проблеми та напрями вдосконалення відповідного 

законодавства; головні проблеми, що виникають при реалізації прав і 

свобод людини та громадянина; систему міжнародних документів, що 

встановлюють міжнародні правозахисні механізми. 

Змістові модулі: Змістовий модуль 1 Загальна частина права 

соціального захисту; Змістовий модуль 2 Особлива частина права 
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соціального захисту;  

Програмні результати навчання:  

знати: 
– поняття, систему, принципи права соціального захисту; 

– структуру правовідносин і систему державних органів із 

соціального захисту; 

– поняття та принципи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; 

– загальне поняття пенсій, їх види, особливості призначення; 

– поняття та принципи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; 

– систему, принципи та суб’єкти недержавного пенсійного 

забезпечення;  

– умови і порядок призначення державних соціальних допомог;  

– поняття соціального обслуговування. 

вміти:  
– визначати зміст правовідносин у праві соціального захисту;  

– підраховувати страховий стаж, встановлювати вислугу років;  

– тлумачити законодавство з питань соціального захисту;  

– у конкретній практичній ситуації правильно застосовувати норми 

права соціального захисту. 

Компетентності: 
1. Здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, 

постійного підвищення кваліфікації; 

2. Здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами 

права; 

3. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні; 

4. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
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закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій,1 використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя; 

5. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів; 

Здатність забезпечувати дотримання нормативноправових та морально-

етичних норм поведінки; 

 ІІ ІІІ 
Захист прав 

людини 

Метою вивчення курсу: є підготовка професіоналів, які мають 

високу правосвідомість та правову культуру, володіють необхідними в їх 

наступній діяльності знаннями та практичними навичками для вирішення 

конкретних питань щодо захисту прав і свобод людини та громадянина; 

здатних самостійно орієнтуватися у законодавстві, що встановлює та 

гарантує прав і свободи людини та громадянина та уміло застосовувати 

його у практичній площині.  

Завдання курсу: вивчити основні нормативно-правові акти, які 

встановлюють та гарантують реалізацію прав і свобод людини та 

громадянина; проблеми та напрями вдосконалення відповідного 

законодавства; головні проблеми, що виникають при реалізації прав і 

свобод людини та громадянина; систему міжнародних документів, що 

встановлюють міжнародні правозахисні механізми.  

Змістові модулі: Змістовий модуль 1 Загальна частина права 

соціального захисту; Змістовий модуль 2 Особлива частина права 

соціального захисту;  

Програмні результати навчання:  
знати: – поняття, систему, принципи права соціального захисту; – 

структуру правовідносин і систему державних органів із соціального 

захисту; – поняття та принципи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; – загальне поняття пенсій, їх види, особливості 

призначення; – поняття та принципи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування; – систему, принципи та суб’єкти недержавного 
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пенсійного забезпечення; – умови і порядок призначення державних 

соціальних допомог; Кафедра права та публічного адміністрування 

– поняття соціального обслуговування.  

вміти: – визначати зміст правовідносин у праві соціального захисту; 

– підраховувати страховий стаж, встановлювати вислугу років; – тлумачити 

законодавство з питань соціального захисту; – у конкретній практичній 

ситуації правильно застосовувати норми права соціального захисту.  

Компетентності: 1. Здатність до безперервного та активного 

навчання, самоосвіти, постійного підвищення кваліфікації; 2. Здатність 

забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами права; 3. Здатність 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 4. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій,1 використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя; 5. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й 

розв’язання конфліктів; 6. Здатність забезпечувати дотримання 

нормативноправових та морально-етичних норм поведінки; 

 

30.  ІІ III 
Інформаційне 

право 

Мета: засвоєння відомостей про діючу систему інформаційного права 

України та її елементи, а також знань потрібних для вивчення інших 

дисциплін та успішного виконання професійної правозастосовчої 

діяльності. 

Завдання: вивчення сутності, основних понять і системи 

інформаційного права, засвоєння його загальних засад, методів і принципів 

організації інформаційних правовідносин, правового регулювання 

інформаційних відносин в різних сферах; особливостей юридичної 

відповідальності за порушення інформаційного законодавства та 

інформаційних прав громадян. 
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Змістові модулі:  
ЗМ 1. Загальні положення інформаційного права; 

ЗМ 2. Правове регулювання інформаційної діяльності в різних сферах; 

Програмні результати навчання: 
Знати: основні засади інформаційного права, його систему, джерела 

інформаційного права; загальну характеристику інформаційної діяльності, 

її видів; правове регулювання інформаційних відносин та правове 

забезпечення інформаційної безпеки. 

Вміти: давати визначення основних категорій та понять 

інформаційного права; відрізняти інформаційні правові відносини від 

інших відносин, що виникають у суспільному житті; орієнтуватися у 

чинному інформаційному законодавстві; знати проблеми розвитку науки 

інформаційного права на сучасному етапі; застосовувати теоретичні знання 

і приписи нормативно-правових актів у практичній діяльності; 

Компетентності:  
1. Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові 

проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси та приймати 

обґрунтовані законні рішення; 

2. Здатність діяти з урахуванням соціальноївідповідальності та 

громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону; 

3. Здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, 

постійного підвищення кваліфікації; 

4. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

5. Здатність працювати в команді; 

6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

Здатність використовувати систему електронного документообігу. 

31.  ІІ III 
Конституційне 

право України 

Мета: глибоке і всебічне вивчення засад конституційного права, що 

регулюють суспільні відносини у сфері конституційного будівництва, в 

практичній діяльності різних органів Української держави. Основною 

метою курсу є поглиблене вивчення студентами всіх засад конституційного 

права. 

Завдання: 
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– ознайомлення зі станом основних проблем науки конституційного 

права та практики конституційного будівництва; 

– ознайомлення студентів із основними положеннями теорії 

конституційного права, з поняттями, якими оперує наука та основними 

конституційно-правовими інститутами; 

– формування навичок роботи з нормативно-правовими актами, 

з’ясовування їх зміст, особливості та засоби застосування. 

Змістові модулі:  
ЗМ 1. Загальна характеристика конституційного права України; 

ЗМ 2. Конституційно-правовий статус органів державної влади в Україні; 

ЗМ 3. Територіальний  устрій, здійснення місцевого самоврядування в 

Україні. 

Компетентності: 
1. Здатність аналізувати інформацію з різних джерел для вирішення 

організаційно-юридичних питань та практичних завдань; навички 

використання сучасних юридичних інформаційних систем і технологій; 

2. Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні концепції, 

базові категорії, юридичні поняття; 

3. Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові 

проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси та приймати 

обґрунтовані законні рішення; 

4. Здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами права; 

5. Здатність реалізовувати норми матеріального і процесуального 

права в професійній діяльності, правильно застосовувати нормативно-

правові акти; 

6. Здатність юридично правильно кваліфікувати факти і обставини; 

7. Здатність діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового 

мислення і правової культури; 

8. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових 

обов’язків. 

Програмні результати навчання: 

Знати:  
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– основні положення окремих інститутів конституційного права; 

– правові норми, які регулюють практичній діяльності різних органів 

Української держави; 

– основних проблем науки конституційного права та практики 

конституційного будівництва та ін. 

Вміти: 
– орієнтуватися в системі конституційного законодавства;  

– аналізувати нормативно-правові акти та застосовувати їх до 

конкретних життєвих ситуацій; 

– самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, 

обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію.  

– аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку 

із реалізацією конституційно-правових норм. 

32.  ІІ III 
Конституційний 

процес 

Мета вивчення курсу: розкриття предмету конституційно-

процесуального права, визначення поняття і специфіки конституційного 

процесу та його окремих різновидів з позицій новітньої доктрини 

конституційного права, сучасних підходів до розуміння юридичного 

процесу з урахуванням конституційної практики України та інших країн 

світу. 

Завдання курсу: підготовка студентів з питань предмету навчальної 

дисципліни, а саме з питань, які виникають у зв’язку з реалізацією 

суб’єктами конституційних відносин своїх прав і обов’язків, що 

складаються в процесі організації і здійснення верховної державної влади, 

реалізації народовладдя, здійснення місцевого самоврядування, реалізації 

прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, взаємодії 

держави і особи тощо. 

Змістові модулі: 
1.           Специфіка конституційного процесу. 

2.           Реалізація суб’єктами конституційних відносин своїх прав і 

обов’язків, які складаються в процесі організації і здійснення верховної 

державної влади. 

Програмні результати навчання: 
Знати: теоретичні засади законодавчого та нормотворчого процесу, вимоги 
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та правила щодо розробки проектів нормативно-правових актів; норми 

чинного конституційного та конституційного процесуального 

законодавства; правила тлумачення цього законодавства з метою 

правильного його застосування, міжнародні стандарти у галузі прав 

людини, принципи, функції, компетенцію, повноваження, форми та методи 

діяльності органів публічної влади; порядок та вимоги щодо тлумачення 

правових актів, що регулюють права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина, механізм їх реалізації та забезпечення;  

Вміти: аналізувати чинне законодавство, виявляти прогалини та колізії, 

інші недоліки в конституційному законодавстві України аналізувати 

юридичні ситуації, правильно їх кваліфікувати та визначати правові 

приписи, які належить застосувати, а також обирати правові форми та 

способи реагування залежно від фактичних обставин; володіти юридичною 

термінологією; навичками роботи з правовими актами; навичками аналізу 

юридичних фактів та правових норм (РН-3). 

Компетентності: 
1.  Здатність аналізувати інформацію з різних джерел для вирішення 

організаційно-юридичних питань та практичних завдань; навички 

використання сучасних юридичних інформаційних систем і технологій; 

2. Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні концепції, 

базові категорії, юридичні поняття; 

3. Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові 

проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси та приймати 

обґрунтовані законні рішення; 

4. Здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та 

громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону; 

5. Здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами права; 

6. Здатність юридично правильно кваліфікувати факти і обставини; 

7. Здатність володіти юридичною термінологією та юридичною технікою, 

здатність правильно відтворювати результати професійної діяльності в 

юридичній та іншій документації; 

8. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових 
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обов’язків; 

9. Здатність тлумачити нормативно- правові акти, надавати кваліфіковані 

юридичні висновки і консультації; 

10. Розуміння необхідності поваги до честі та гідності особистості, 

захисту прав і свобод людини і громадянина. 

33.  ІІ ІІІ 

Правові 

основи 

охорони 

здоров’я 

людини 

Мета вивчення курсу: сформувати у студентів систему уявлень про 

основи організації охорони здоров’я в Україні, що мали б змогу оволодіти 

системою теоретичних знань, набути практичних навичок застосування 

законодавства з охорони здоров’я в різних сферах суспільного життя. 

Завдання курсу: проаналізувати національні основи законодавства з 

охорони здоров’я, висвітлити правовий статус суб’єктів медичних 

правовідносин, з’ясувати форми, способи і засоби захисту прав суб’єктів 

медичних правовідносин. 

Змістові модулі: 

1. Загальна частина; 

2. Особлива частина. 

Програмні результати навчання: 

Знати:  
-  міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини та охорони 

здоров’я; 

- чинне законодавство України про охорону здоров’я, у т. ч. біоетичне; 

- тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; 

- понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; 

- рівні соціального регулювання медичної діяльності; 

- права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин; 

- механізми й процедури захисту прав людини у сфері охорони здоров’я 

(національні й міжнародні); 

- види й підстави юридичної відповідальності у сфері охорони здоров’я; 

- юридичну практику в галузі медичного права, в т.ч. Європейського суду 

з прав людини; 

- правові умови провадження окремих видів медичної діяльності; 

Вміти:  
- визначати і формулювати цілі і завдання, пов’язані з реалізацією 

Кафедра права 

та публічного 

адміністрування 



49  

професійних функцій, керуючись нормативно-правовою документацією; 

- аналізувати свою професійну діяльність з позиції діючих 

нормативно-правових актів; 

- застосовувати практичні навички при реалізації своїх громадянських 

і професійних прав і обов'язків; 

- проводити правовий аналіз ситуацій, що вимагають відповідного 

правового рішення. 

Компетентності:  
1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

3. Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні концепції, 

базові категорії, юридичні поняття; 

4. Здатність діяти з урахуванням соціальноївідповідальності та 

громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону; 

5. Здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, 

постійного підвищення кваліфікації; 

6. Здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами 

права; 

Здатність тлумачити нормативно- правові акти, надавати 

кваліфіковані юридичні висновки і консультації. 

34.  ІІ ІІІ 
Основи 

екології 

Мета: підвищення екологічної інформованості, формування у 

здобувачів сучасного, поглибленого розуміння екології як необхідного 

механізму гармонізації відносин у системі "суспільство – довкілля 

– економіка", розуміння необхідності екологізації життєдіяльності 

людини; ознайомлення здобувачів з глобальними екологічними 

проблемами і прогнозами розвитку людства. 

Завдання: формування у студентів екологічного світогляду і 

виховання; здатності оцінки своєї професійної діяльності з погляду 

охорони біосфери, формування уявлень про людину як про частину 

природи, про єдність і цінність всього живого і неможливості виживання 

людства без збереження біосфери, навчання грамотному сприйняттю 

явищ, пов'язаних з життям людини в природному середовищі, у тому числі 
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і з його професійною діяльністю, навчити основам сталого розвитку та 

захисту навколишнього середовища. 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Екологія як наука, загальні поняття та методологія 

ЗМ2. Природокористування та антропогенний вплив на навколишнє 

природне середовище 

ЗМ3. Регіональні екологічні проблеми в Україні 

ЗМ4. Концепція сталого розвитку Компетентності: 

1. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

3. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля 

та збалансованого природокористування; 

4. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 

Програмні результати навчання: 

1. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

2. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в 

сфері екології, охорони довкілля та 

3. оптимального природокористування; Поєднувати навички 

самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом 

на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; 

4. Оцінювати роль екологічних факторів у розвитку і 

функціонуванні різних об’єктів господарської діяльності; 

Розуміти наслідки антропогенного впливу людини на довкілля. 

35.  ІІ ІІІ 
Екологія 

людини 

Мета: формування знань щодо оптимального існування людини в 

екологічно безпечному навколишньому середовищі та збереження 

генофонду людської популяції. 

Завдання: вивчення стану здоров’я людей та соціально- трудового 

потенціалу популяцій даної генерації; дослідження динаміки здоров’я в 

аспектах природно-історичного та соціально-економічного розвитку; 
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прогноз стану здоров’я майбутніх генерацій; вивчення впливу окремих 

факторів середовища на життєдіяльність людини; аналіз глобальних та 

регіональних проблем екології людини; створення антропоекологічного 

моніторингу за змінами процесів життєдіяльності; визначення науково 

обґрунтованих значень гранично припустимих техногенних навантажень 

на людський організм. 

Змістовні модулі: 

ЗМ1.Еволюція та життєдіяльність людини як біологічної істоти. 

ЗМ2.Збереження цілісності людини у сучасних соціо-економічних 

умовах. 

ЗМ3.Забруднення навколишнього природного середовища та 

здоров’я людини. 

Компетентності: 

1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

2. Навички міжособистісної взаємодії. 

3. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

4. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування. 

5. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан 

навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою діяльністю. 

Програмні результати навчання: 

1. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи 

охорони довкілля та природокористування. 

2. Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 

донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

3. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

4. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

навколишнього 

середовища 
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суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

36.  ІІ III 
Соціальна 

екологія 

Мета: засвоєння студентами базових знань про закони взаємодії 

суспільства і природи, практичних навичок у використанні цих знань 

при вирішенні різного класу професійних завдань. 

Завдання: дати знання про інтегральну міждисциплінарну науку - 

соціальну екологію, показати її роль у розв’язанні глобальних 

екологічних проблем; закласти основи з теорії та практики сучасного 

природокористування, показати необхідність екологізації всіх сфер 

життя людства, зокрема природокористування; сформувати 

необхідні екологічні переконання і практичні навички, моральні 

принципи та активну соціальну позицію в галузі охорони навколишнього 

природного середовища і раціонального використання природних 

ресурсів; усвідомити основні напрями еколого-економічної політики і 

стратегії природокористування для сталого розвитку країни. 

Змістовні модулі: 

 

ЗМ1. Соціальна екологія як наука. Методологічні засади 

соціальної екології. 

ЗМ2. Взаємодія суспільства і природи в історії цивілізації. 

Суспільство і природне середовище: особливості взаємодії. 

 

ЗМ3. Соціально-екологічні проблеми людства та шляхи їх 

вирішення. 

ЗМ4. Етичні проблеми соціальної екології. Екологічна культура та 

екологічна свідомість. 

Компетентності: 

 

Кафедра 

раціонального 

природокорист

ування та 

охорони 

навколишнього 

середовища 
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1. Знання та критичне розуміння предметної області та 

професійної діяльності. 

2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня для донесення інформації та власного досвіду. 

3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

4. Здатність працювати в команді, використовуючи навички 

міжособистісної взаємодії. 

5. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони 

довкілля та збалансованого природокористування. 

6. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, 

концепцій та принципів математичних та соціально- 

економічних наук. 

Програмні результати навчання: 

 

1. Проводити пошук інформації з використанням відповідних 

джерел для прийняття обґрунтованих рішень. 

2. Формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 

донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері 

екології. 

3. Пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

4. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки 

реалізації комплексних природоохоронних заходів. 

Підвищувати професійний рівень ш ляхом продовження формальної 

освіти та самоосвіти. 

37.  ІІ III 

Основи 

красномовства 

та культури 

ділового 

спілкування 

Мета розвиток у студентів умінь підготовки публічного виступу, 

його аудиторного виконання, аналізу, оцінки і корекції своїх та чужих 

професійно орієнтованих інформаційно-аргументативних висловлювань. 

Завдання: 

 розкриття місця дисципліни в системі соціогуманітарного знання, 

громадській значущості ораторської діяльності та відповідальності 

оратора за свою мовну поведінку; 

 озброєння студента раціональною та ефективною технологією 

Кафедра 

англійської 

філології 
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підготовки публічного виступу і результативною технікою його 

проголошення; 

 теоретичне і практичне ознайомлення (у генетичному і 

синхронному аспекті) з видами, функціональними групами і 

жанрами красномовства (як монологічними, так і діалогічними), які 

якнайповніше відповідають професійним та особистим запитам студентів. 

ЗМ 1. Історичний розвиток риторики 

ЗМ 2. Загальна риторика 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

соціально-особистісні: 

 набуття культури навчання впродовж життя; 

  володіння культурою мислення, прийомами усного і письмового 

викладу матеріалу, здібністю до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

  здатність планувати та розподіляти час, управляти своєю 

діяльністю; 

  здібність самостійно навчатися та аналізувати свою роботу, 

підвищувати майстерність; 

  здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до творчих 

підходів у вирішенні професійних завдань; 

  здібність критично оцінювати свої прогалини у знаннях та 

вміннях, обирати засоби для їх усунення; 

 вміння злагоджено працювати у колективі; 

 здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

  готовність поважно та дбайливо ставитися до історичної 

спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати етнічні, 

релігійні та культурні розбіжності. 

інструментальні: 

  володіння професійною науково-діловою (усною та письмовою) 

комунікацією українською мовою; 

  навички використання комп’ютерної техніки та інформаційних 

технологій у навчанні; 
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 розуміння сутності та значення інформації у розвитку сучасного 

суспільства, володіння основними методами та засобами отримання, 

зберігання, переробки та поширення інформації. професійні: 

 аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал спираючись на 

джерела; 

  вміння оперувати історичними фактами в ході дискусії, 

формувати й аргументувати власну точку зору; 

  здатність об’єктивно, виважено оцінювати роль осіб та 

суспільних груп в історичному процесі та подіях; 

  володіти сучасною концептуальною базою та сучасними 

підходами зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу; 

 робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики. 

  здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати 

таку різноманітність; 

  вміння переконливо викладати свої думки, дотримуватися 

етичних стандартів; 

 вміння вести діалог з проблематики курсу. 

Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 місце та роль курсу риторики в системі соціогуманітарних 

дисциплін; 

 основні риторичні закони і найважливіші особливості публічної 

промови; 

 головні тенденції розвитку ораторської майстерності в різні 

історичні епохи; 

 характерні риси висловлювань, що належать до різних видів 

красномовства; 

 етапи і методику роботи над публічним виступом, прийоми 

організації взаємодії з аудиторією в процесі проголошення монологічних 

і діалогічних промов. 

вміти: 
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 планувати послідовність і способи роботи над усним виступом; 

здійснювати комунікативно доцільний вибір риторичних прийомів; 

 моделювати хід комунікації в процесі монологічного і 

дискусійного мовлення; 

 застосовувати засоби залучення і утримання уваги аудиторії, 

встановлення контакту із слухачами; 

 аналізувати, оцінювати, коригувати чужий і власний виступ 

відповідно до поставленої мети і типу аудиторії; 

працювати з науковими джерелами, інформаційними ресурсами 

Інтернет, розміщеними на платформі Moodle. 

38.  ІІ III 

Іноземна мова 

(англійська): 

Модуль 1. Радіо 

Мета - вдосконалити комунікативні навички та використання 

професійної лексики здобувачів вищої освіти відповідно до професійних 

стандартів, дозволяючи їм ефективно працювати у сфері ЗМІ, зокрема 

на радіостанціях.  

Завдання: 

- зосередження уваги на створенні власних статей, виступів на радіо 

та \ або на телебаченні, вдосконаленні граматики та професійної лексики 

англійської мови; 

- розвивати навички читання для сканування автентичних текстів, 

виявлення основної ідеї статей та пошуку конкретної інформації; 

- розвивати мовленнєві навички здобувачів вищої освіти для 

використання професійної лексики на англійській мові. 

Змістовні модулі: 

ЗМ1. Радіо 

Тема 2. Повідомлення. Інтерв’ю. 

Тема 2. Особливості радіомовлення 

Програмні результати навчання: 

РН-3 Здатність спілкуватися іноземною мовою  

РН-6 Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 

джерел 

РН-11 Практикувати спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня  

РН-14 Самостійно організовувати  спілкування на задану тему   

Кафедра 

англійської 

філології 
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РН-22 Створювати інформаційний продукт 

IV семестр 

39.  ІІ IV 

Культура 

країн Сходу: 

традиції та 

сучасність 

Мета викладання цієї дисципліни – ознайомити студентів з 

особливостями виникнення та розвитку культур країн Сходу. 

Мета передбачає виконання наступних завдань: 

– дослідити культурологію як систему знань про історію 

культури; 

– забезпечити розвиток творчого мислення у студентів та 

розвинути навички наукового аналізу, спрямовані на самостійне 

осмислення культурних процесів; 

– навчити працювати з літературними джерелами та науковою 

літературою; 

– визначити не лише науково-пізнавальне, а й практичне 

значення знання особливостей культур країн Сходу; 

– виховати у студентів почуття відповідальності за стан 

охорони і збереження культурної спадщини; 

– застосувати набуті знання для успішного професійного 

зростання. 

Змістовні модулі 

1. Культура Месопотамії. 

2. Культура Стародавнього та сучасного Єгипту. 

3. Культура Індії. 

4. Культура Китаю. 

5. Культура Японії. 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

соціально-особистісні: 

- набуття культури навчання впродовж життя; 

- володіння культурою мислення, прийомами усного і 

письмового викладу матеріалу, здібністю до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації; 

-планувати та розподіляти час, управляти своєю діяльністю; 

- здібність самостійно навчатися та аналізувати свою роботу, 

підвищувати майстерність; 

Кафедра 

культурології 

та 

інформаційної 

діяльності 
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- здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до 

творчих підходів у вирішенні професійних завдань; 

- вміння злагоджено працювати у колективі; 

здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

- готовність поважно та дбайливо ставитися до історичної 

спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати етнічні, 

релігійні та культурні розбіжності; 

інструментальні: 

- навички використання комп’ютерної техніки та 

інформаційних технологій у навчанні; 

- розуміння сутності та значення інформації у розвитку 

сучасного суспільства, володіння основними методами та засобами 

отримання, зберігання, переробки та поширення інформації; 

професійні: 

- аналізувати, порівнювати, узагальнювати історичний 

матеріал спираючись на джерела; 

- вміння оперувати історичними фактами в

 ході дискусії, формувати й аргументувати власну точку зору; 

- здатність об’єктивно,виважено оцінювати

 роль осіб та суспільних груп в історичному процесі 

та подіях; 

- володіти сучасною концептуальною

 базою та сучасними підходами зарубіжних та 

вітчизняних дослідників з проблем курсу; 

- робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики. 

- знання понятійного апарату, теоретичних засад та 

методології проведення наукових досліджень; 

- здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати 

таку різноманітність; 

- здатність реконструювати образи минулого у словесній 

формі і оформлювати їх у вигляді доповідей; 

- вміння переконливо викладати свої думки, дотримуватися 

етичних стандартів; 
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- вміння вести діалог з проблематики курсу; 

- розуміння тенденцій та основних напрямів розвитку 

наукових досліджень. 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни

 студенти повинні знати: предмет і метод історії стародавньої 

культури; етапи розвитку  стародавньої   культури   та   основні   їхні   

ознаки; основні поняття і термінологію; особливості розвитку культури 

Давнього Сходу; досягнення і традиції у науці, освіті, літературі і 

мистецтві країн Давнього Сходу; місце та значення стародавньої 

культури у системі світової культури, у т. ч. української та вміти: 

використовувати отримані знання для аналізу тих чи інших явищ 

культури; порівняти особливості різних культурних періодів; 

аналізувати результати соціокультурних трансформацій у цивілізаціях 

Давнього Сходу та їх роль та значення для сучасної культури. 

  

40.  ІІ IV 
Гендерні 

ідентичності у 

сучасному соціумі 

Мета вивчення навчальної дисципліни: сприяти формуванню 

громадських якостей особистості у відношенні до розмаїття проявів 

ґендеру в сучасному соціумі. 

Завдання: опанувати основами теорії ґендеру і вмінням 

застосовувати її категорії для описання і оцінки ґендерного розмаїття в 

сучасному соціумі, уміння знаходити та здійснювати верифікацію 

інформації, яка стосується ґендерного розмаїття в сучасному соціумі, 

здатність обговорювати теми ґендерного розмаїття на засадах 

толерантності та недискримінації. 

Змістовні модулі: 

ЗМ 1. Теорія ґендеру. 

ЗМ 2. Ґендерні відмінності та дискримінація. 

ЗМ 3. Шляхи творення ґендерної рівності в сучасному світі. 

Компетентності: 

– уміти одержувати позитивну цінність із власного 

досвіду соціального розмаїття; 

– самостійно розширювати знання про гендерне 
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розмаїття сучасної культури; 

– одержувати інформацію щодо гендерного розмаїття в 

сучасному соціумі; 

– усвідомлювати взаємозв'язок гендерної дискримінації і 

системи упереджень в соціумі; 

критично ставитись до виявів дискримінації в сучасному соціумі; 

– вміти займати індивідуальну позицію в дискусіях із 

питань гендерної ідентичності та арґументувати свої власні думки; 

– оцінювати соціальні звички, що впливають на здоров'я 

індивіда; 

– уміти оцінювати твори мистецтва й літератури, в 

яких відображаються питання гендерного розмаїття. 

– приймати рішення - улагоджувати розбіжності та конфлікти; 

– уміти домовлятись; 

– робити висновки щодо переваг гендерної рівності в 

сучасному соціумі; 

– уявляти наслідки і особистісну відповідальність за 

прояви дискримінації за гендером в сучасному соціумі; 

– уміти верифікувати інформацію щодо гендерного 

розмаїття в сучасному соціумі. 

Програмні результати навчання: 

– здатність збирати інформацію, яка відображає гендерного 

розмаїття та формулювати висновки щодо переваг гендерної рівності в 

сучасному соціумі; 

– обізнаність та оцінити відповідність стандартам гендерної 

рівності; 

– уміти знаходити інформацію, яка відображає специфіку 

гендерного розмаїття на регіональному, національному, глобальному 

рівнях; 

– здатність приймати участь в дебатах і дискусіях щодо 

проблематики гендерного розмаїття; 

– здатність презентувати написані тексти та робити 

презентації усно різної довжини та складності рідною та іноземною 



61  

мовами; 

– здатність обирати проблемне питання, та виконувати його 

дослідження відповідно до визначених часових рамок; 

– здатність виділяти аналогії та приклади переваг гендерної 

рівності в сучасному соціумі. 

здатність працювати локалізувати питання гендерного розмаїття та 

виокремлювати аспекти проблематики при її вирішенні; 

 здатність провести та завершити

 проект, що об’єднує інструменти дослідження 

розмаїття гендерної ідентичності, який 

вирішує певну проблему гендерної рівності. 

41.  ІІ IV 
Корпоративна 

культура 

Мета - ознайомлення студентів з системою знань про 

закономірності розвитку і формування культури корпорації, 

формування практичних навичок, щодо ведення переговорів, організації 

праці, створення мікроклімату тощо. 

Завдання - вивчення і ґрунтовне знання філософських та 

гуманістичних засад розуміння і тлумачення культури сформувати як 

науковий світогляд студентської молоді, так і високий рівень культури 

особистості, сприяти становленню моральних якостей громадянина, 

майбутнього управлінця і керівника, толерантного ставлення до інших. 

Оволодіння основними термінами та поняттями корпоративної культури 

на рівні відтворення, тлумачення та використання в повсякденному 

житті; набуття навичок та вмінь застосування отриманих знань для 

визначення лінії особистої поведінки в умовах економічних змін 

сьогодення. 

Програмні результати навчання: 

знати основну термінологію курсу, найважливіші законодавчі 

акти та нормативно-методичні документи з питань корпоративної 

культури (інтегрованого складу) основні принципи організаційної 

культури   в   установах/   організаціях/підприємствах;   корпоративні 

кодекси та їх  реалізацію в практичній діяльності, етичні принципи  в 

бізнесі та види представницьких заходів та вимоги до їх підготовки та 

проведення. 
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вміти в практичній діяльності реалізовувати принципи ділової 

етики та комунікації, дотримуватися корпоративних кодексів та 

використовувати технології підготовки та проведення представницьких 

заходів на практиці. 

Змістовні модулі: 

1. Корпоративна культура як інструмент управління. 

Формування корпоративної культури 

2. Корпоративна етика 

Управління та діагностика корпоративною культурою 

 

42.  ІІ IV 
Історія світової 

культури 

Мета: формування у студентів духовної культури розвиненої 

особистості; створення світоглядних передумов для розуміння шляхів 

розвитку світової культури, допомогти студентам усвідомити себе 

суб’єктом культурної творчості, сформувати у студентів систему знань 

щодо унікальності світової культури та її ролі і місця у світовому 

культурному просторі. 

Завдання: 

- формування у студентів конкретного уявлення про світову 

культуру як відкриту, динамічну, цілісну систему; 

- розкриття основних чинників і смислових домінант 

історико- культурного процесу; 

- напрацювання досвіду усвідомлення особливостей 

менталітету і хронотопу відповідної культури, систематизація 

інформації про зміст культурних традицій та культурні новації народів 

різних часів; 

- різнобічний аналіз найважливіших пам'яток культури, 

ознайомлення з сучасними методами дослідження історико- культурних 

подій та процесів; 

- входження у проблемне поле наукових досліджень з історії 

культурі; розкриття місця історії культури у формуванні сучасних 

гуманітарних знань, розширення інтелектуального й духовного багажу 

студентів шляхом приєднання їх до поліфонії мов і кодів світової 

культури. 
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Змістовні модулі: 

Змістовий модуль 1. «Традиційні культури» 

Змістовий модуль 2. Культура Нового часу 

Змістовий модуль 3. Культура кінця ХІХ-ХХ ст. 

Компетентності 

Розуміти сутність сучасних наукових підходів до осмислення 

феномену культури. 

Базові загальні знання. 

Встановлювати причиннонаслідкові зв’язки. 

Здатність використовувати відповідну термінологію та способи 

вираження дисципліни в усній та письмовій формах рідною мовою. 

Здатність знаходити, критично аналізувати та використовувати 

інформацію з різних історичних джерел. 

Формування толерантності, демократизму та

 гуманності у відношенні до представників інших 

культур. 

Програмні результати навчання 

- оволодіти основними поняттями та термінологією 

навчальної дисципліни; 

- навчитися розуміти причини та основні закономірності 

процесів, які відбувалися в сфері духовної культури людства протягом 

усієї історії розвитку; 

- навчитися розпізнавати імена видатних діячів духовної 

культури людства; 

- вміти надати характеристику творчій діяльності видатних 

майстрів мистецтва; 

- навчитися розуміти характер взаємозв’язків та 

співвідношення змісту та характеру національних та загальносвітової 

культури; 

- навчитися вести самостійні дослідження в межах дисципліни; 

- вміти застосовувати на практиці знання, отримані в процесі 

навчання; 

надавати кваліфіковані консультації з проблем та питань, що 
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вивчаються в межах курсу 

43.  ІІ IV 
Історія моди та 

дизайну 

Мета: знайомство з історією становлення та розвитку дизайну та 

моди як складової частини індустріального виробництва та її місця в 

системі художніх, проектних та інженерно-технічних практик. 

Завдання: засвоєння теоретичних основ та методології курсу; 

забезпечення розуміння основних процесів і закономірностей 

виникнення і розвитку дизайну та моди; 

Змістовні модулі: 

1. Історія виникнення будинків моди 

2. Розвиток дизайну в країнах Європи та США 

Компетентності 

- готовність до використання сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій та ЗМІ для вирішення культурно- 

просвітницьких завдань; 

- здатність формувати художньо-культурне середовище; 

- здатність самостійно з’ясовувати задачі професійного та 

особистісного розвитку, займатись самоосвітою, здійснювати пошук та 

користування інформацією, яка необхідна для ефективного виконання 

професійних задач, професійного та особистісного розвитку; 

Програмні результати навчання 

- розкриття взаємозв’язку історії

 дизайну та еволюції її теоретичних 

ідей; 

- знати періодизацію становлення дизайну як науки; 

- визначення основних стильових напрямків дизайну; 

- знати основні закономірності формування стилів; 

- знати основні школи дизайну та їх особливості; 

- знати визначні постаті в історії дизайну та моди різних 

періодів та країн світу; 

пояснювати, узагальнювати і критично оцінювати діяльність 

зарубіжних та вітчизняних дизайнерів та дизайнерських об’єднань. 
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Завдання: засвоєння студентами основних понять етики, етичних 

правил, принципів; ознайомлення з історією етики бізнесу, а також з 

етичними кодексами, стандартами, що відповідають сучасній соціально-

культурній ситуації; орієнтуватись щодо відносин із споживачами,

 партнерами, конкурентами; стимулювання 

пізнавального інтересу до етичного знання. 

Модуль І. Історичні традиції розвитку етики бізнесу 

Модуль ІІ. Форми інкорпорування етики бізнесу 

Модуль ІІІ. Етичні кодекси і етичні програми корпорацій 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

соціально-особистісні: 

-набуття культури навчання впродовж життя; 

-здатність планувати та розподіляти час, управляти своєю 

діяльністю; 

-здібність самостійно навчатися та аналізувати свою роботу, 

підвищувати майстерність; 

-здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до творчих 

підходів у вирішенні професійних завдань; 

-здібність критично оцінювати свої прогалини у знаннях та 

вміннях, обирати засоби для їх усунення; 

вміння злагоджено працювати у колективі; 

-здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

-готовність поважно та дбайливо ставитися до історичної 

спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати етнічні, 

релігійні та культурні розбіжності; 

інструментальні: 

-володіння професійною науково-діловою (усною та письмовою) 

комунікацією українською мовою; 

навички використання комп’ютерної техніки та інформаційних 

технологій у навчанні; 

-розуміння сутності та значення інформації у розвитку сучасного 

суспільства, володіння основними методами та засобами отримання, 

зберігання, переробки та поширення інформації; 
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професійні: 

-аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал спираючись 

на джерела; 

-вміння оперувати фактами в ході дискусії, формувати й 

аргументувати власну точку зору; 

Володіти сучасною концептуальною базою та сучасними 

підходами зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу; 

-робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики. 

-здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку 

різноманітність; 

-вміння   переконливо   викладати свої думки, 

дотримуватися етичних стандартів. 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: основні поняття курсу; історію етики; історію етики бізнесу - 

зв’язок з іншими науками; етичні кодекси корпорацій, етичні програми. 

Уміти: оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни; брати 

відповідальність за прийняття рішень та їх виконання. 

45.  ІІ IV Іміджелогія 

Мета – навчити студентів створювати особистий імідж за усіма 

складовими аспектами. 

Основними завданнями є ознайомлення з сутністю та основними 

компонентами іміджу; оволодіння механізмами пливу зовнішнього 

вигляду людей один на одного; оволодіння технологіями створювання 

особистого стилю; оволодіння основами ораторської майстерності; 

оволодіння навичками дизайну офісу; засвоєння вербального етикету в 

службовій переписці. 

Змістовні модулі. 

І. Теоретична іміджелогія 

ІІ. Практична іміджелогія 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

соціально-особистісні: 

- набуття культури навчання впродовж життя; 

- здатність планувати та розподіляти час, управляти своєю 
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діяльністю;  

- здібність самостійно навчатися та аналізувати свою роботу, 

підвищувати майстерність; 

- здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до 

творчих підходів у вирішенні професійних завдань; 

- здібність критично оцінювати свої прогалини у знаннях та 

вміннях, обирати засоби для їх усунення; 

- вміння злагоджено працювати у колективі; 

- здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

- готовність поважно та дбайливо ставитися до історичної 

спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати етнічні, 

релігійні та культурні розбіжності; 

інструментальні: 

- володіння професійною науково-діловою (усною та 

письмовою) комунікацією українською мовою; 

- навички використання комп’ютерної техніки та 

інформаційних технологій у навчанні; 

- розуміння сутності та значення інформації у розвитку 

сучасного суспільства, володіння основними методами та засобами 

отримання, зберігання, переробки та поширення інформації; 

професійні: 

- вміння  оперувати фактами в ході дискусії, 

формувати й аргументувати власну точку зору; 

- здатність об’єктивно,виважено оцінювати

 роль осіб та суспільних груп в історичному процесі 

та подіях; 

- володіти сучасною концептуальною

 базою та сучасними підходами зарубіжних та 

вітчизняних дослідників з проблем курсу; 

- робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики. 

- здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати 

таку різноманітність; 

- вміння переконливо викладати свої думки, дотримуватися 
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етичних стандартів; 

- вміння вести діалог з проблематики курсу. 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні знати: основне коло проблем пов’язаних з іміджелогією; 

складові частини іміджу; вимоги до ораторської мови та вимоги до 

слухача, а також   вимоги   до   дизайну  офісу;   етикет у  службовому  

діловому 

спілкуванні; етикет в діловій переписці. вміти: створювати 

особистий імідж; володіти механізмами впливу зовнішнього вигляду 

людей один на одного; володіти навичками невербальних комунікацій; 

створювати особистий стиль; володіти основами ораторського 

мистецтва; володіти навичками дизайну офісу; володіти діловим 

етикетом. 

46.  ІІ IV 
Корпоративна 

соціальна 

відповідальність 

Мета –формування у фахівців базових знань з теорії та практики 

корпоративної соціальної відповідальності і набуття ними відповідних 

професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально- 

відповідальної поведінки. 

Завдання – вивчити концептуальні основи розвитку КСВ; знати 

місце КСВ в системі управління організацією та особливості соціальної 

відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку; розуміти 

принципи чесної конкуренції, етичної поведінки компаній щодо 

партнерів та соціально-відповідального маркетингу; орієнтуватися 

щодо екологічних аспектів КСВ. 

Змістовниі модулі 

І. Концептуальні основи розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності. 

ІІ. Соціально відповідальна поведінка особистості у сучасному 

суспільстві. 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

соціально-особистісні: 

- набуття культури навчання впродовж життя; 

- здатність планувати та розподіляти час, управляти своєю 
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діяльністю; 

- здібність самостійно навчатися та аналізувати свою роботу, 

підвищувати майстерність; 

- здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до 

творчих підходів у вирішенні професійних завдань; 

- здібність критично оцінювати свої прогалини у знаннях та 

вміннях, обирати засоби для їх усунення; 

- вміння злагоджено працювати у колективі; 

здатність адаптуватись до нових ситуацій. 

інструментальні: 

- володіння професійною науково-діловою (усною та 

письмовою) комунікацією українською мовою; 

- навички використання комп’ютерної техніки та 

інформаційних технологій у навчанні; 

- розуміння сутності та значення інформації у розвитку 

сучасного суспільства, володіння основними методами та засобами 

отримання, зберігання, переробки та поширення інформації; 

професійні:  

- аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал 

спираючись на джерела; 

- вміння  оперувати фактами в ході дискусії, 

формувати й аргументувати власну точку зору; 

- володіти сучасною концептуальною

 базою та сучасними підходами зарубіжних та 

вітчизняних дослідників з проблем курсу; 

- робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики. 

- здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати 

таку різноманітність; 

- вміння переконливо викладати свої думки, дотримуватися 

етичних стандартів. 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні знати: концептуальні основи розвитку КСВ; місце КСВ в 
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системі управління організацією; особливості соціальної 

відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку; принципи 

чесної конкуренції, етичної поведінки компаній щодо партнерів та 

соціально- відповідального маркетингу; екологічні аспекти КСВ, 

особливості соціальної звітності в Україні; уміти: ідентифікувати, 

аналізувати і ранжувати очікування заінтересованих сторін організації з 

позицій концепції КСВ; узагальнювати матеріали аналізу для 

формування пропозицій щодо удосконалення програм КСВ; 

застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських 

рішень; розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних 

професій; на основі інформаційної 

політики  організації  поширювати  інформацію  про  КСВ; 

розробляти систему моніторингу ефективності діяльності організації у 

сфері КСВ та оцінювати результативність програм КСВ; аналізувати 

нефінансові ризики, пов’язані з діяльністю організації та розробляти 

заходи із 

запобігання або зниження. 

47.  ІІ IV 
«Священні книги» 

як феномен 

культури 

Мета – ознайомити здобувачів вищої освіти з історико- 

культурними умовами щодо виникнення, а також ролі та значення 

«Священних книг» в культурі світу. 

Завдання – визначити історико-культурні умови щодо 

виникнення та написання «Священних книг»; розкрити їх роль та 

значення «Священних книг» в культурі світу; ознайомитись з 

особливостями Вед, Тіпітаки, Біблії. Корану, Талмуду та ін. 

Змістовні модулі: 

І. «Священні книги» як феномен культури 

ІІ. Місце та значення «Священних книг» у сучасній культурі 

світу. 

Компетентності:  

- Аналізувати досягнення, закономірності й тенденції 

розвитку культури. 

- Застосовувати культурологічні знання в професійній і 

громадській діяльності. 
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- Обґрунтовувати проблемні питання культурного життя 

суспільства. 

- Орієнтуватися в основних світових та вітчизняних 

культурологічних концепціях та напрямках. 

- Розуміти сенс і основні напрямки

 розвитку світового культурного процесу. 

Програмні результати навчання 

знати: 

-основні категорії культурології: культура, цивілізація, 

ідентифікація, антропогенез, культуроґенез, соціоґенез, масова, елітарна 

та народна культури, матеріальні та духовні цінності, культурний 

діалог, субкультура, контркультура тощо; основи теорії 

культури: предмет, структуру, особливості функціонування 

культури; головні школи, напрямки, концепції культурології; історичні 

етапи розвитку культури; сучасні проблеми та кризові явища в культурі; 

вміти: аналізувати досягнення, закономірності й тенденції 

розвитку культури; обґрунтовувати проблемні питання культурного 

життя суспільства; орієнтуватися в основних світових та вітчизняних 

культурологічних концепціях, а також місці та значенні “Священних 

книг” у сучасній культурі. 

48.  ІІ IV 

Інформаційні 

технології у 

професійній 

діяльності 

Мета формування і розвиток сучасного рівня інформаційно- 

комунікаційної компетентності у майбутніх фахівців, засвоєння 

теоретичних знань та набуття практичних навичок із ефективного 

застосування комп’ютерних технологій для розв’язання різноманітних 

задач у практичній фаховій діяльності, створення підґрунтя для 

самостійного безперервного навчання 

Завдання: 

– ознайомити здобувачів з сутністю інтеграційних зв’язків 

інформаційно-комунікаційних технологій в системі фундаментальних 

наук та її роль у формуванні інформаційної культури суспільства; 

– сформувати у здобувачів вміння користуватися 

технологіями організації та автоматизації роботи з будь-якими даними 

складної структури у різних програмних середовищах; 
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– сформувати у здобувачів вміння використовувати технології 

для проведення аналізу та візуалізації даних як програмними засобами 

так і засобами хмарних технологій. 

Змістовні модулі: 

1. Обробка текстових та числових даних. Візуальне 

представлення інформації 

2. Програмне забезпечення професійного спрямування 

Компетентності 

- здатність розуміти процеси глобалізації та їх впливу на 

суспільний розвиток, роль і місце основних міжнародних інститутів в 

сучасному суспільстві; 

- здатність орієнтуватися у факторах, під впливом яких 

розвивалися міжнародні відносини в цілому та зовнішньої політики 

держав; 

здатність аналізувати тенденції і процеси, які визначили розвиток 

міжнародних відносин, їх особливості та специфіку; 

- здатність формування бачення розвитку міжнародних 

відносин крізь призму системності, структуралізму, у контексті 

розвитку історичних процесів у цей період у цілому; 

- здатність сприймати, аналізувати та розрізняти інформацію, 

що відповідає або не відповідає дійсності; 

- здатність протидіяти особисто тим методам та інструментам, 

що використовуються під час інформаційного впливу в межах 

інформаційних війн. 

Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

знати: 

– автоматизацію робочого процесу з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій та мереж, офісних і 

гіпертекстових технологій; 

– технології організації та автоматизації роботи з будь-якими 

даними складної структури у різних програмних середовищах; 

–  технології проведення аналізу та
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 візуалізації даних як програмними засобами так і засобами 

хмарних технологій. вміти: 

– виконувати збір, систематизацію, структурування, 

опрацьовування даних для вирішення прикладних задач у професійній 

сфері; 

– використовувати засоби офісних

 додатків для проведення аналізу даних; 

– здійснювати дослідницьку роботу та представлення 

результатів засобами мультимедійних презентацій та в інтернет-

просторі; 

– працювати в команді для спільного вирішення прикладних 

задач засобами інформаційно-комунікаційних технологій; 

– використовувати навички, щодо різноманітних 

інформаційно- комунікаційних технологій для професійного 

спілкування; 

– відповідально ставитися до дотримання етичних і правових 

норм інформаційної діяльності; 

– прагнути до постійного саморозвитку з високим рівнем 

автономності. 

49.  ІІ IV Музеєзнавство 

Мета викладання цієї дисципліни – вивчення теоретичних основ 

музеєзнавства і методики музейної роботи. Навчальна дисципліна 

«Музеєзнавство» аналізує історію, причини й обставини 

виникнення музеїв у світі та, безпосередньо, в Україні, розглядає 

соціальні функції музеїв, їхню науково-дослідницьку діяльність, 

питання фондової, експозиційної та просвітницької діяльності, 

розкриває зміст і значення організації громадських музеїв, визначає роль 

музеїв України у національно-патріотичному вихованні населення. 

Завдання передбачає виконання наступних завдань: 

- розкрити зміст поняття «музеєзнавство», дослідивши 

еволюцію розвитку науки про музейну справу; 

-дати загальне уявлення про основні школи музеєзнавства; 

-визначити місце музеєзнавства у системі наук; 

- надати студентам інформацію про музеї як об’єкти 
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музеєзнавства та його типологічні проблеми; 

- ознайомити їх з теоретичними та практичними проблемами 

музеєзнавства. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: етапи 

розвитку науки про музеї за кордоном та в Україні; основні музеєзнавчі 

концепції XIX-XXІ століть; 

-структуру музеєзнавства та музейної справи; 

- систему та організації музейної справи в Україні; 

- основні наукові принципи і конкретні методи науково- 

збиральницькоЇ науково-фондової, наково-експозиційної, масової та 

науково-просвітницької роботи в Україні; 

- методику і практику виявлення, дослідження, збереження та 

охорони памяток історико-культурної спадщини України. 

Студенти повинні вміти: 

визначати типологію та класифікаційні ознаки музеїв в Україні, 

- використовувати систему музеєзнавчих посібників у музейній 

діяльності, 

- працювати з документацією фондів, - складати структурний і 

тематико-експозіційні плани, 

обліковувати масову, науково-просвітницьку роботу. 

50.  ІІ IV Логіка 

Метою вивчення курсу: є познайомити студентів з основними 

формами мислення (поняття, судження, умовивід, доведення). 

Познайомити з основними формально-логічними 

законами, з правилами аргументації. 

Завдання курсу: навчитись встановлювати зміст та обсяг понять, 

визначати, поділювати, обмежувати та узагальнювати поняття. 

Навчитися встановлювати кількість і якість суджень, 

модальність суджень. Оволодіти правильними схемами міркувань. 

Знати правила і можливі помилки в аргументації 

Змістовні модулі: 

1. Поняття і судження як форми мислення 

2. Умовивід як інтелектуальний процес 

3. Логічні основи аргументації. 
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Компетентності: 

- здатність осмислювати ситуацію; 

- спроможність до формулювання варіантів вирішень проблем; 

- здатність вести ділову комунікацію ясно, визначено, 

послідовно, несуперечливо та переконливо; 

вміння формулювати думки та доводити їх; 

- спроможність спростовувати хибні твердження. 

Програмні результати навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

а) на понятійному рівні – об’єкт та предмет вивчення науки 

логіки; логічні основи аналізу політологічної мови; основні форми та 

закони абстрактного мислення; способи визначення істинності 

висловлювань та особливості логічних методів, що використовуються в 

теоретико- пізнавальній діяльності політологів; б) на фундаментальному 

рівні – структуру та різновиди основних форм мислення; типи 

об’єктивних зв’язків та відношень між ними; вимоги формально-

логічних законів, дотримання яких визначає логічну правильність 

розсудів; в) на практично-методологічному рівні – правила виконання 

логічних операцій над поняттями, висловлюваннями, умовиводами; 

логічні способи доведення та спростування, прийоми ведення дискусій 

та полемік. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

вміти: 

а) на репродуктивному рівні – оперувати логічною термінологією 

з метою визначення сфери функціонування раціонального (абстрактно- 

логічного) мислення; застосовувати при побудові та аналізі політичних 

та політологічних текстів закони та правила логіки; правильно 

формулювати запитання; встановлювати відношення між 

висловлюваннями за істинністю; визначати логічні помилки в 

політичних та політологічних текстах, в міркуваннях учасників 

політичного та політологічного дискурсу; б) на евристичному рівні – 

виявляти найтиповіші випадки порушень законів логіки, що 
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зустрічаються в літературних творах, документальних текстах, в 

публічних промовах; 5 наводити власні приклади, що ілюструють 

знання студента про специфіку логічної організації форм абстрактного 

мислення; вміти здійснювати самостійно логічні операції над 

поняттями, висловлюваннями, умовиводами; знаходити власні 

аргументи для доведення істинності певних тверджень (тез) і 

спростування хибності певних тверджень. 

51.  ІІ IV 
Політична реклама 

та зв'язки з 

громадськістю 

Мета: формування у студентів системи знань з теорії і практики 

public relation, надання цілісного уявлення про принципи, засоби та 

особливості здійснення зв’язків з громадськістю для впливу на 

громадську думку, підготовка фахівців, які володіють теоретичними та 

практичними знаннями в області сучасних політичних технологій, 

ознайомлення студентів зі специфікою проведення рекламних кампаній 

в політичній сфері, а також розгляд закономірностей політичної реклами 

як особливого виду комунікації. 

Завдання: 

- визначити сутність та зміст PR як науки та прикладної 

діяльності; 

- показати спільне та відмінне у практичному здійсненні 

таких видів комунікаційної діяльності як PR, пропаганда, реклама; 

- розкрити зміст ключових понять теорії і практики PR - 

«громадськість», «громадська думка», «суб’єкти» та «об’єкти» PR, 

комунікація, імідж; 

- охарактеризувати основні пропагандистські технології та 

прийоми, що застосовуються у соціальній практиці з метою впливу на 

громадську думку; 

- надати теоретичні знання та практичні навички щодо правил 

та прийомів копірайтінгу; 

- показати особливості застосування PR у сфері міжнародних 

відносин; 

- охарактеризувати процес планування та здійснення PR- 

кампанії. 

- ознайомити студентів з концептуальними засадами 

Кафедра 

міжнародних 
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зовнішньої 

політики 
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політичної реклами як складової політичного маркетингу; 

сформувати уявлення про розробку та впровадження політичного 

рекламного продукту; 

- вивчити стратегію, тактику і техніку проведення рекламних 

політичних кампаній; 

- дослідити специфіку політичної реклами в Україні; 

- виробити професійний погляд на рекламну діяльність з 

метою подальшого використання отриманих знань на практиці. 

Змістовні модулі: 

3.Теоретичні засади паблік рілейшнз та політичної реклами 

4.Практичне здійснення РR-комунікацій 

5.Практика політичної реклами 

Компетентності 

- здатність розуміти процеси глобалізації та їх впливу на 

суспільний розвиток, роль і місце основних міжнародних 

інститутів в сучасному суспільстві; 

- здатність орієнтуватися у факторах, під впливом яких 

розвивалися міжнародні відносини в цілому та зовнішньої політики 

держав; 

- здатність аналізувати тенденції і процеси, які 

визначили розвиток міжнародних відносин, їх особливості та 

специфіку; 

- здатність формування бачення розвитку міжнародних 

відносин крізь призму системності, структуралізму, у контексті 

розвитку 

історичних процесів у цей період у цілому; 

- здатність сприймати, аналізувати та розрізняти інформацію, 

що відповідає або не відповідає дійсності; 

- здатність протидіяти особисто тим методам та 

інструментам, що використовуються під час інформаційного впливу 

в межах 

інформаційних війн. 

Програмні результати навчання 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- метод системного аналізу різних видів комунікативної 

діяльності, моніторингу ЗМІ та контент-аналізу тексту; 

навички практичного застосування пропагандистських прийомів та 

технологій. 

- організаційно-технологічні навички розробки PR кампанії, 

теоретичні засади політичної реклами як особливого виду політичної 

комунікації; 

- структуру та етапи створення політичної реклами, форми, 

види і засоби політичної реклами; 

- роль маркетингових досліджень в створенні політичної 

реклами, стратегію, тактику та техніку проведення рекламних 

політичних кампаній; 

- місце політичної символіки в політичній рекламі. 

вміти: 

- аналізувати контент статей, що подаються світовими, 

національними та регіональними ЗМІ та вміти передбачати їх 

вплив на міжнародні відносини; 

- доносити свою думку до громадськості в межах 

написання аналітичних статей, коментування подій, написання 

прес-релізів; 

- виявляти особливості взаємодії преси і влади у 

контексті політичних реалій сьогодення, а також визначати ролі та 

поняття 

міжнародної журналістики в системі формування зовнішніх 

комунікацій країни. 

52.  ІІ ІV 
Драматичне 

мистецтво 

Мета - розкріпачення особистості, розвиток універсальних 

здібностей людини (у тому числі уяви, асоціативно-образного мислення, 

емоційної чуттєвості), збагачення її духовного досвіду через знайомство 

з основами театрально-творчої діяльності. 

Завдання курсу:  
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 сформувати уявлення про специфіку драматичного 

мистецтва, власні можливості в цій області;  

 розвивати художній смак за допомогою освоєння різних 

компонентів драматичного мистецтва, розвивати багатовимірне відчуття 

особи;  

 осовіти загальні закони театральної мови та руху; 

 сформувати уявлення про театральний постановочний 

процес, як проект. 

Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати відомі драматичні школи, основні прийоми сценічних мови та 

руху, форми роботи над роллю, основні етапи підготовки театрального 

проєкту; вміти аналізувати виставу в єдності змісту і форми, писати 

анонси, логлайни, синопсіси і глядацькі рецензії, виразно читати вірши 

і монологи, організовувати сценічну дію, як театральний проєкт.  

Змістовні модулі: 

1. Драматичне мистецтво та його особливості 

2. Робота над п'єсою і створення образу вистави 

53.  ІІ IV 
Основи 

дискурсології 

Мета ознайомлення з дискурсологією як із новітньою тенденцією 

в дослідженнях мовознавчої науки, існуючими дискурс-теоріями, а також 

оволодіння принципами та методами дискурс-аналізу. 

Завдання:  

 окреслити проблематику дискурсології як мовознавчої науки; 

зазначити галузь дискурс-аналізу; 

 ознайомити з існуючими дискурс-теоріями; навчити 

розрізнювати різновиди дискурсів; 

 визначити особливості наукового дискурсу. 

ЗМ 1. Дискурс-теорії та дискурс-аналіз 

ЗМ 2. Науковий дискурс та його особливості 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу:  

 аналізувати, порівнювати, узагальнювати матеріал 

спираючись на джерела;  
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 володіти сучасною концептуальною базою та сучасними 

підходами зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем курсу;  

 здатність бути критичним і самокритичним.  

 навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 здатність використовувати в професійній діяльності знання з 

теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється).  

 здатність до збирання й аналізу, систематизації та 

інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації 

та перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).  

Програмні результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 Знати та вміти:  

 працювати з науковими джерелами, інформаційними 

ресурсами Інтернет, розміщеними на платформі Moodle 

ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

 

54.  ІІ IV 
Сучасна зарубіжна 

література для 

дітей 

Мета курсу: засвоєння знань про особливості сучасного 

літературного процесу і формування в його контексті літератури, 

призначеної для дитячої читацької аудиторії. 

Завдання: ознайомити студентів з понятійним матеріалом курсу 

сучасної дитячої літератури; викласти основи і навчити студентів 

застосуванню історико-теоретичного методу дослідження світового 

літературного процесу (розвитку дитячої літератури); дати уявлення про 

специфіку жанрової та образної системи сучасних творів для дітей, їх 

джерельну базу, особливості поетики; навчити студентів основам 

аналізу творів європейських, американських та ін. авторів; дати 

настанови щодо застосування отриманих знань у професійній 

діяльності. 
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Змістові модулі: 

ЗМ1. Особливості творення сучасної літератури для 

дітей. ЗМ2. Європейська література для дітей. 

ЗМ3. Американська література для дітей. 

Компетентності: 

1. Вдосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень. 

2. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

3. Здатність бути критичним і самокритичним. 

4. Розвивати емоційного інтелекту. 

5. Здатність працювати в команді. 

6. Володіти навичками самоорганізації і саморегуляції. 

Програмні результати навчання: 

Застосовувати знання та уміння, необхідні для продовження 

професійного розвитку, що також включає здатність працювати 

самостійно та в колективі. 

55.  ІІ ІV Народознавство 

Мета: ознайомити студентів з культурно-духовними здобутками 

українського народу, розкрити історичні етапи становлення і розвитку 

українського етносу зрозуміти менталітет свого народу. 

Завдання: схарактеризувати духовну та матеріальну культуру 

українців; визначити автохтонність українського етносу, регіональні 

особливості; надати загальні знання про усталені норми людського 

співжиття, звичаєве право, мораль, етикет, народні знання, засоби 

народного виховання, народної медицини, метрології, агрономії та ін.; 

подати інформацію про традиційний родинний уклад українців; громаду 

й громадське життя, звичаї та вірування, житло, харчування, одяг, 

переважаючі трудові заняття та знаряддя виробництва, про його народне 

мистецтво; ознайомити студентів з відомими збирачами та 

дослідниками етнографічного матеріалу; формувати навички пошуково-

дослідницької народознавчої роботи. 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Формування української народності і нації. Українська 

державна територія та етнічна територія. 
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ЗМ2. Сім’я і громада. Звичаї та обряди українців. 

ЗМ3. Трудова діяльність українців. Традиційний побут і культура. 

Компетентності: 

1. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

3. Здатність бути критичним і самокритичним. 

4. Здатність працювати в команді та автономно. 

5. Володіти навичками самоорганізації і саморегуляції. 

6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Програмні результати навчання: 

1. Застосовувати знання та уміння, необхідні для продовження 

професійного розвитку, що також включає здатність працювати 

самостійно та в колективі. 

2. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства 

3. Ефективно працювати з інформацією. 

Вміння аргументовано відстоювати власну думку. 

56.  ІІ IV Методи АСПН 

Мета: освоєння студентами теоретичних основ і практики 

організації активних методів навчання, осмислення сутності методів 

активного соціально-психологічного навчання; знайомство з основними 

техніками проведення групових форм роботи.  

Завдання: вивчення і аналіз психологічного змісту, механізмів і 

закономірностей активного соціально-психологічного навчання; 

розвиток здатності студентів до аналізу недиференційованих завдань; 

формування умінь і навичок використання різних методів навчання в 

конкретних професійних цілях, підвищення професійної психолого-

педагогічної компетентності студентів; освоєння різноманітних технік и 

прийомів групових форм роботи; розвиток вмінь та навичок, необхідних 

для роботи у тренінгових групах в якості керівника; засвоєння основних 

принципів проведення тренінгових занять у групах АСПН; оволодіння 

техніками самопізнання и саморегуляції.  

Кафедра 

практичної 

психології 
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Змістові модулі: 1. Теоретичні предумови активного соціально-

психологічного навчання. 2. Дискусійні методи навчання. 3. 

Психомалюнок як метод роботи в групі АСПН. 4. Теоретичні та 

практичні основи проективної діагностики. Компетентності: Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяльності. Навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність бути критичним і 

самокритичним. Здатність приймати обґрунтовані рішення. Навички 

міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в команді.  

Програмні результати навчання Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги. 

Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. Складати та 

реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. Відповідально 

ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 
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демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

57.  ІІ IV Спічрайтинг 

Мета: сформувати у студентів цілісну систему знань про предмет 

«Спічрайтинг», уміння оперувати поняттями феномену; 

використовувати розроблені класиками теоретичні моделі для 

написання публічних промов; дати уявлення про механізми режисури 

промов публічних осіб. 

Завдання: ознайомити студентів з основним понятійним апаратом 

курсу; виявити основні функції спічрайтингу як професії та як хнології 

ПР; сформувати у студентів знання про основні жанри спічрайтерського 

тексту; виробити практичні навички написання публічних промов для 

особистого та «замовного характеру». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- основні теоретичні положення курсу; 

- основні особливості підготовки та написання публічних промов; 

- історію становлення та розвитку спічрайтингу як технології та як 

професії; 

- типові сфери застосування спічрайтерських послуг; 

- обов’язки та принципи роботи спічрайтера. 

вміти: 

- аналізувати природу і специфіку виголошених публічних промов; 

- виявляти цільову громадськість та знаходити методи впливу на 

неї; 

- вибудовувати текст публічної промови з урахуванням впливів на 

реципієнта; 

- застосовувати набуті знання на практиці. 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Спічрайтинг як специфічна PR-технологія та спеціалізація в 

професії PR-спеціаліста. 

ЗМ2. Історія розвитку спічрайтингу як технології та як 

професії. ЗМ3. Мета та види публічного виступу. 

ЗМ4. Етапи підготовки публічного виступу. 

Кафедра 
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58.  ІІ IV 
Юридична етика 

 

Мета вивчення курсу: формування юриста як висококультурної 

особистості, яка відповідає сучасним вимогам соціально- 

економічного поступу. 

Завдання курсу: надання студентам необхідного рівня знань про:  

- сутність, структуру та функції моралі;  

- особливості зв’язку між мораллю та правом, їхню подібність та 

відмінність у регулюванні 

суспільними відносинами;  

- основну проблематику етики права;  

- різновиди юридичної 39 етики, а також специфіку прояву моральної 

діяльності та моральних відносин у юридичній практиці;  

- значимість моралі як фундаментального контрольнорегулятивного 

механізму суспільного життя;  

- закономірності чуттєвого опанування людиною навколишньої 

дійсності; 

- формування уяви у студентів про необхідність культивування 

моральних та естетичних цінностей як основоположної умови розкриття 

сутнісних потенцій людського в людині;  

- спонукання до розвитку чуттєвості як опозиції байдужості;  

- орієнтування на пошук в історичному контексті моральних програм та 

власне продукування стратегії доброчинного життя;  

- сприяння виробленню здатності критичного судження смаку та 

застосування етичного інструментарію для діагностики як суспільної 

так і власної моральної практики.  

Змістові модулі:  
ЗМ 1. Основи загальної етики;  

ЗМ 2.  Професійна етика юриста. 

Програмні результати навчання: 

Знати:  

- структуру, специфіку, функції моралі, механізм морального 

регулювання, його відмінність від механізму правової регуляції; 

- зміст моральної та естетичної культури особистості та специфіку її 

прояву у професійній діяльності юриста; 

Кафедра права 
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- умови виникнення та основні види професійних моральних кодексів 

юристів, суддів, адвокатів, нотаріусів; 

Вміти: 

- виділяти моральні аспекти професійної діяльності та відносин; 

- надавати об’єктивну моральну оцінку різноманітним явищам 

суспільного життя; 

- застосовувати етичні знання у професійній сфері; 

- розвивати творчий потенціал, що спрямований на досягнення успіху у 

професійній діяльності; 

- збагачувати власну моральну культуру шляхом самоосвіти та 

самовдосконалення. 

Компетентності: 

1. Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні концепції, 

базові категорії, юридичні поняття; 

2. Здатність до міжособистісного спілкування; уміння працювати в 

команді, мотивувати людей та досягати спільної мети; розуміння та 

повага до різноманітності та мультикультурності; 

3. Здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, 

постійного підвищення кваліфікації; 

4. Володіння необхідними навичками професійного спілкування другою 

(іноземною) мовою; 

Здатність діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового 

мислення і правової культури; 

59.  ІІ IV 
Комунікації в 

публічній 

адміністрації 

Мета вивчення курсу: формування у студентів професійної 

компетентності з питань комунікаційної взаємодії органів державної 

влади та місцевого самоврядування з об’єктами публічного 

адміністрування шляхом використанням відповідних методів та 

інформаційно-комунікаційних технологій задля покращення рівня і 

якості публічних послуг, що надаються громадянам, та подальшого 

розвитку публічної служби в Україні. 

Завдання курсу: формування у студентів сучасних теоретичних і 

практичних знань, умінь і навичок щодо використання в процесі 

публічного управління ефективних каналів комунікацій з метою 

Кафедра права 

та публічного 

адміністрування 



87  

налагодження 34 співробітництва та ефективної взаємодії органів 

державної влади із суб’єктами громадянського суспільства; формування 

навичок самостійної роботи з відповідною літературою, науковими 

джерелами, інформаційними ресурсами Інтернету з питань 

комунікативної діяльності у сфері публічного адміністрування; 

вироблення вміння обирати найбільш ефективні методи, 

інструментарій, технології комунікативної діяльності та застосовувати 

їх у своїй професійній діяльності. 

Програмні результати навчання: 

Знати: 

– організацію групових форм внутрішньо організаційної комунікації; 

– визначення та усунення основних перешкод у комунікаціях органів 

публічної влади із громадськістю та бізнесом; 

– концептуальні основи функціонування офіційно-ділового стилю; 

– основні норми ділового мовленнєвого етикету й українського 

діловодства. 

Вміти:  

– застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової 

комунікації для участі у процесі висвітлення діяльності органу публічної 

влади; 

– визначати проблемні питання в комунікації органів публічного 

управління. 

Змістові модулі: 

ЗМ 1. Вступ до комунікацій в публічному адмініструванні.  

ЗМ 2. Стратегії комунікативного менеджменту в публічній адміністрації. 

Компетентності:  

1. Здатність працювати в команді; 

2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

5. Навички міжособистісної взаємодії; 

6. Здатність спілкуватися; з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності); 
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Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й 

розв’язання конфліктів. 

60.  ІІ ІV 
Міжнародне 

економічне право 

Мета вивчення дисципліни: ознайомлення з основними 

положеннями міжнародного публічного права у цілому і міжнародного 

економічного права зокрема. 

Завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння студентами 

принципів і норм, основних нормативно-правових джерел міжнародного 

економічного права, що регулюють відносини між державами та іншими 

суб’єктами міжнародного економічного права, міжнародних правових 

звичаїв, що склалися в результаті тривалої міжнародної практики 

економічних відносин, і мають визнаний юридично-обов’язковий характер, 

формування у студентів політико-правової культури, знання та вміння 

використовувати основні міжнародні норми та принципи у розбудові 

суверенної, демократичної, правової держави. 

Компетентності: 

1. Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові проблеми, 

аналізувати соціально-значущі процеси та приймати обґрунтовані 

законні рішення; 

2. Здатність до міжособистісного спілкування; уміння працювати в 

команді, мотивувати людей та досягати спільної мети; розуміння та 

повага до різноманітності та мультикультурності; 

3. Здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння правильно, 

логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення; 

4. Володіння необхідними навичками професійного спілкування 

другою (іноземною) мовою; 

5. Здатність до юридичного супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної 

взаємодії.

 

Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові проблеми, 

аналізувати соціально-значущі процеси та приймати обґрунтовані 

законні рішення 

Змістові модулі: 
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ЗМ 1. Загальна частина. 

ЗМ 2. Особлива частина. 

Програмні результати навчання: 

Студент повинен знати: міжнародні економічно-правові поняття; основні 

категорії міжнародного економічного права; структуру міжнародного 

економічного права; порядок укладання міжнародних економічних 

договорів і відповідальність за ними; правові засади захисту прав і 

законних інтересів суб’єктів міжнародного економічного права. 

Студент повинен вміти: аналізувати міжнародні економіко-

правові явища;  забезпечувати дотримання вимог національного 

законодавства та міжнародних нормативно-правових норм у практичній 

діяльності; використовувати правові засоби вирішення міжнародних 

економічно-правих завдань. 

61.  ІІ ІV 
Правові конфлікти 

у сучасному світі 

Мета вивчення курсу: полягає у вивченні основних положень 

загальної теорії правової конфліктології, підвищенні методологічної та 

методичної підготовки майбутніх юристів до дій у конфліктних 

ситуаціях. 

Завдання курсу: формування у студентів правосвідомісті та 

високої правової культури, засвоєння основних теоретичних положень 

науки правової конфліктології. 

Змістові модулі: 

1. Теоретико-методологічні засади правової конфліктології. 

2. Характеристика окремих видів правових конфліктів. 

3. Розв’язання та запобігання правовим конфліктам. 

 Компетентності: 

1. Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні концепції, 

базові категорії, юридичні поняття; 

2. Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові проблеми, 

аналізувати соціально-значущі процеси та приймати обґрунтовані 

законні рішення; 

3. Здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння правильно, 

логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення; 

4. Здатність володіти юридичною термінологією та юридичною 
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технікою, здатність правильно відтворювати результати професійної 

діяльності в юридичній та іншій документації; 

5. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх 

посадових обов’язків; 

Програмні результати навчання: 

знати: основні відмінності соціальних та правових конфліктів; 

розуміти структуру та підстави виникнення правових конфліктів в 

органах місцевого самоврядування; розрізняти етапи правових 

конфліктів в системі органів місцевого самоврядування; орієнтуватися в 

суб’єктивному складі правових конфліктів в органах місцевого 

самоврядування. 

вміти: виокремлювати різновиди правових конфліктів в органах місцевого 

самоврядування; аналізувати етапи правових конфліктів в органах 

місцевого самоврядування; виокремлювати способи управління та 

запобігання правових конфліктів в органах місцевого самоврядування; 

шукати шляхи запобігання правових конфліктів в органах місцевого 

самоврядування 

 

62.  ІІ ІV 
Природоресурсне 

право 

Мета: засвоєння відомостей про діючу систему 

природоресурсного права України та її елементи, а також знань 

потрібних для вивчення інших дисциплін та успішного виконання 

професійної правозастосовчої діяльності. 

Завдання: Завданнями викладання дисципліни «Природоресурсне 

право» є вивчення сутності, основних понять і системи 

природоресурсного права, засвоєння його загальних засад, методів і 

принципів організації природоресурсних правовідносин відносин, 

правового регулювання використання та охорони окремих аидів 

природних ресурсів; особливостей юридичної відповідальності за 

порушення природоресурсного законодавства, а також 

природоресурсного права та права природних комплексів. 

Змістові модулі: 

ЗМ 1. Загальні положення природоресурсного права; 
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ЗМ 2. Правове регулювання використання окремих видів 

природних ресурсів. 

 Компетентності: 

1. Здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння правильно, 

логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення; 

2. Здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, 

постійного підвищення кваліфікації; 

3. Здатність діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового 

мислення і правової культури. 

Програмні результати навчання: згідно з вимогами освітньо-

професійної програми «Правознавство» студенти повинні: 

Знати: основні засади природоресурсного права, його систему, 

джерела природоресурсного права; загальну характеристику управління 

в сфері природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища; основні екологічні права та обов’язки громадян; правове 

регулювання використання окремих видів природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки. 

Вміти: давати визначення основних категорій та понять 

природоресурсного права; відрізняти природоресурсні правові відносини 

від інших відносин, що виникають у суспільному житті; орієнтуватися у 

чинному природоресурсному законодавстві; знати проблеми розвитку 

науки природоресурсного права на сучасному етапі; застосовувати 

теоретичні знання і приписи нормативно-правових актів у практичній 

діяльності; 

63.  ІІ ІV Сімейне право 

Мета: засвоєння студентами особливостей регулювання сімейних 

правовідносин, спираючись на чинне законодавство України та 

сформувати вміння застосовувати норми сімейного законодавства на 

практиці. 

Завдання курсу: надання студентам знань про поняття сім’ї та 

шлюбу, розкрити особливості сімейного законодавства України. 

Змістові модулі: 

ЗМ 1. Загальні положення сімейного права; 

ЗМ 2. Правове регулювання сімейних відносин в Україні; 
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Компетентності: 

1. Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні концепції, 

базові категорії, юридичні поняття; 

2. Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові 

проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси та приймати 

обґрунтовані законні рішення; 

3. Здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та 

громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону; 

4. Здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння правильно, 

логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення; 

5. Здатність юридично правильно кваліфікувати факти і обставини; 

6. Здатність діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового 

мислення і правової культури. та громадянських зобов’язань, з 

повагою ставитися до права й закону відповідальності та 

громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону 

Здатність визначати, формулювати та  

Програмні результати навчання: 

Знати: чинні норми сімейного права про порядок і умови 

укладення та припинення шлюбу, про права та обов’язки подружжя, 

батьків і дітей, аліментних зобов’язання членів сім’ї, про форми 

влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків; 

Вміти: орієнтуватися та застосовувати норми сімейного права 

64.  ІІ ІV Спортивне право 

Мета вивчення курсу: набуття системних знань щодо основних 

механізмів і форм регулювання відносин у сфері фізичної культури і 

спорту; формування знань і умінь необхідних для якісного орієнтування 

у спортивному законодавстві. 

Завдання курсу: визначити основні напрямки навчальної, 

наукової діяльності щодо правових та організаційних основ  

функціонування фізичної культури, спорту, а також в професійній 

діяльності майбутніх фахівців; ознайомити з науковими джерелами, до 

яких можна звернутись для постійного професійного вдосконалення; 

розглянути загальні питання правових основ функціонування фізичної 

культури, спорту; дати характеристику правовим закономірностям 
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функціонування фізичної культури, спорту, а також в професійної 

діяльності майбутніх фахівців. 

Змістові модулі: 

ЗМ 1. Правові основи функціонування сфери фізичної культури і спорту; 

ЗМ 2.Види та організаційно-правові форми фізкультурно-спортивних 

організацій. 

 Компетентності: 

1. Здатність до міжособистісного спілкування; уміння працювати в 

команді, мотивувати людей та досягати спільної мети; розуміння та 

повага до різноманітності та мультикультурності; 

2. Здатність спілкуватися першою (рідною) мовою, вміння правильно, 

логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення; 

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Програмні результати навчання: 

Знати: 

- основні нормативно-правові акти в галузі спорту; 

- трудові права та обов’язки професійних спортсменів та окремих 

категорій; 

- правові основи антидопінгової політики в спорті. 

Вміти:  

- самостійно використовувати здобуті знання в області права; 

- орієнтуватися в нормативно-правовій документації в галузі 

спорту 

65.  ІІ ІV 
Екологічний 

туризм 

Мета: надання комплексу знань щодо пріоритетних напрямів 

розвитку національного та регіонального екологічного туризму; 

розглянути теоретично-методологічні та практичні аспекти 

формування, функціонування та розвитку екологічного туризму; 

формування у студентів фахового світогляду та базового рівня знань 

щодо аспектів організації та функціонування національного 

туристичного комплексу; вмінь та навичок організації екотуризму. 

Завдання: надання студентам комплексу теоретичних та 

практичних знань щодо стратегічного планування в екологічному 

туризмі; визначення природних і суспільних чинників розвитку 
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туризму; аналізу специфіки та пріоритетів туристично-рекреаційного 

розвитку регіонів України; визначення місця та ролі екотуризму; 

формування вмінь та навичок організації різних видів 

екотуристичної діяльності. 

Змістовні модулі: 

ЗМ1. Основні теоретично-методичні підходи до визначення 

сутності екологічного туризму. Екологічний туризм як глобальна 

стратегія стійкого розвитку суспільства. 

ЗМ2. Основні об’єкти екологічного туризму та їх характеристика. 

Світові регіони й центри екологічного туризму. Методика й технологія 

розробки екологічних турів. 

ЗМ3. Моделювання екологічних маршрутів. Екологічне 

виховання та екологічна просвіта туристів у процесі туристських 

подорожей як обов’язкова умова туристичної діяльності. 

Компетентності: 

1. Здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних норм та 

цінностей мультикультурного суспільства; спілкуватися рідною та 

іноземною мовами усно та письмово. 

2. Вміти застосовувати основні принципи функціонування 

сучасного суспільства сталого розвитку та його соціальних інститутів в 

умовах ринкових відносин. 

3. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної 

діяльності. 

4. Здатність вміти використовувати методи обробки 

екологічної інформації та проводити оцінку стану природних 

об’єктів. 

5. Здатність оцінювати вплив на навколишнє 

середовище діяльності людства. 

Програмні результати навчання: 

1. Виконувати аналітичне опрацювання іншомовних джерел 

для одержання інформації, потрібної для розв’язання певних завдань 
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професійно-виробничої діяльності. 

2. Визначати заходи, що можуть забезпечити досягнення 

накреслених цілей або поліпшити результати діяльності. 

3. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності. 

66.  ІІ IV Менеджмент 

Мета: формування сучасного управлінського мислення та 

системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування 

розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; 

набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, 

прийняття адекватних управлінських рішень. 

Завдання: вивчення загальних закономірностей, принципів 

формування, функціонування та розвитку систем управління 

організацією; обґрунтування теоретико-методологічних засад створення 

і функціонування організацій; набуття вмінь побудови організаційних 

структур різних типів; засвоєння основних принципів управлінських 

відносин. 

Змістовні модулі: 

Змістовий модуль 1. Вступ у 

менеджмент. Змістовий модуль 2. 

Управлінські рішення. Змістовий модуль 3. 

Організація. 

Змістовий модуль 4. Людський фактор у 

менеджменті. Змістовий модуль 5. Внутрішні 

комунікації. 

Змістовий модуль 6. Процес управління. 

Компетентності: 

Загальні: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних 
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технологій; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

 здатність працювати у міжнародному контексті; 

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 здатність визначати та описувати характеристики організації; 

Спеціальні: 

 здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища; 

 вміння визначати функціональні області організації та 

зв’язки між ними; 

 здатність управляти організацією та її підрозділами через 

реалізацію функцій менеджменту; 

 здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту; 

 здатність планувати діяльність організації та управляти 

часом; 

 здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення; 

 розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 

професійній діяльності; 

 здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

Програмні результати навчання: 

 демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства; 
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 демонструвати навички виявлення проблем та 

обґрунтування управлінських рішень; 

 виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; 

 виявляти навички організаційного проектування; 

 застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації; 

 демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи; 

мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації  

67.  ІІ IV Event- management 

 Мета: сформувати уміння планування, реалізації та 

оцінювання Івент- проектів, виробити навички реалізації Івент-заходів в 

сучасному соціокультурному просторі. 

Завдання: 

 сформувати систему компетентностей у сфері Івент-

технологій; 

 оволодіти провідними функціями Івент-менеджменту; 

 сформувати уявлення про специфіку спеціальних подій та їх 

провідні ознаки; 

 створити умови для оволодіння студентами основними 

вміннями з планування та реалізації Івент-заходів; 

 надати студентам можливості здійснювати діяльність з 

розробки та реалізації спеціальних заходів, оцінювати їх ефективність; 

 здобуття навичок застосування інструментів та механізмів 

подієвого менеджменту. 

Змістовні модулі: 

Змістовний модуль 1. Теоретичні засади Івент-технологій та 

подієвого менеджменту. 

Змістовний модуль 2. Організація та управління Івент-

технологіями. 

 

Кафедра 

менеджменту 



98  

Компетентності: 

уміння спроектувати та реалізувати спеціальну подію будь- якого 

типу та виду з урахуванням її особливостей та вимог; 

 вміння розуміти важливість стратегічного планування події 

чи фестивалів, включаючи моніторинг та оцінку впливу на широку 

спільноту; 

 здатність планувати та розробляти міжнародні події і 

конференції, включаючи управління ресурсами, бюджетами та часом; 

визначити кращі практики щодо розробки та проведення успішних 

заходів, подій та корпоративних зборів; 

 здатність управляти ключовими процесами проведення 

Event- заходів. 

 

Програмні результати навчання: 

 уміння логічно правильно, аргументовано і ясно будувати 

усну та письмову задачу для підрядників та усіх членів команди; 

критично оцінювати свої переваги і недоліки як організатора 

спеціальних подій; 

 використання основних методів, способів і засобів 

отримання, зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з 

комп'ютером як засобом управління інформацією; демонструвати 

навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень; 

 застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації; пояснювати, аналізувати та 

здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності організації; 

 демонструвати здатність діяти соціально, відповідально та 

громадське свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до 

різноманітності та між культурності; демонструвати навички 

самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним. 

68.  II ІV Теорія організації 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти наукового світогляду 

та спеціальних знань з теорії і методології функціонування та розвитку Кафедра 

менеджменту 
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організаційних відносин в природі і суспільстві, вироблення 

вмінь і навичок здійснення оцінки можливостей їх практичного 

застосування в організаційній діяльності людини. 

Завдання курсу: вивчення основних організаційних теорій; 

забезпечення здобувачів знаннями про теорію та практику 

функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового 

соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які в 

них відбуваються, у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем тощо; 

вивчення теоретико-методологічних засад створення й функціонування 

організацій; набуття вмінь побудови організаційних структур 

управління для організацій різних типів; оволодіння навичками 

творчого критичного підходу до створення іміджу й культури 

організацій. 

Змістові модулі: 

Змістовний модуль 1. Загальна теорія організації. 

Змістовний модуль 2. Функціонування та розвиток організації. 

Компетентності: 

 Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

 Вміння організовувати взаємодію підприємства із зовнішнім 

середовищем. 

 Здатність організовувати процеси управління економічною 

діяльністю. Здатність до розв’язання складних непередбачуваних 

завдань і проблем у спеціалізованих сферах управлінської діяльності, що 

передбачає збирання та інтерпретацію інформації, вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. 

 Вміння формувати системні уявлення, принципи побудови 

соціальних організацій та механізмів їх регулювання; 

Навички використання загальних теорій та підходів до здійснення 

організаційних змін. 

Програмні результати навчання: 

 ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 
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 систематизувати принципи розвитку і 

закономірності функціонування організації; 

 розробляти програми по здійсненню організаційних змін і 

оцінювати їх ефективність; 

 аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації, виділяти його ключові елементи і оцінювати 

вплив на організацію; 

 аналізувати організаційну структуру і розробляти пропозиції 

щодо її вдосконалення; 

 діагностувати організаційну культуру, виявляти її сильні і 

слабкі сторони, розробляти пропозиції щодо її вдосконалення; 

працювати із статистичними збірниками, інформаційними 

матеріалами дослідних організацій, використовувати звіти фірм, 

організацій, дані міністерств та відомств для розбудови прогнозів та 

стратегій розвитку організації. 

69.  II ІV 

Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності та 

готельно- 

ресторанного 

бізнесу 

Мета дисципліни: формування у майбутніх бакалаврів навичок 

оволодіння сукупністю знань з правового регулювання відносин у сфері 

туризму. Знання та вміння аналізувати нормативно-правові акти, що 

регламентують надання готельних, ресторанних та санаторно- 

курортних послуг. 

Завдання: вміння застосовувати набуті теоретичні знання у сфері 

виробничої або соціальної діяльності та при вирішенні практичних 

питань та конкретних професійних ситуацій у сфері туризму. 

Змістовні модулі: 

Змістовий модуль 1. Правові засади державного регулювання 

відносин у сфері туризму. 

Змістовий модуль 2. Організаційні та правові основи туристичної 

діяльності 

Компетентності: 

 здатність приймати обґрунтовані рішення, у тому числі у 

професійній діяльності; 

 здатність орієнтуватися у правовому середовищі, 

Кафедра 
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користуватися правами і свободами людини і громадянина, оцінювати 

правові механізми забезпечення господарської діяльності; 

 здатність забезпечити документальний супровід туристичної 

діяльності підприємства (організації, установи), використання 

нормативно-правової бази під час вирішення організаційних питань та 

проблем, дотримання правових та регламентних норм при укладанні 

трудових договорів та ділових контрактів; 

 володіння професійними знаннями у питаннях сертифікації 

та стандартизації туристичних послуг та організації туристичної 

діяльності, вміння проводити аналіз та оцінку якісного стану 

туристичних послуг та формувати пропозиції з їх удосконалення. 

Програмні результати навчання: 

вміння приймати обґрунтовані рішення у суспільній та 

професійній діяльності; 

 знання основ теорії держави і права, основних прав і свобод 

людини, методів правового регулювання економіки; 

 вміння організовувати туристичні заходи в спеціалізованих 

сферах туристичної діяльності, у відповідності до міжнародних та 

національних стандартів, правил та вимог до якості туристичних послуг; 

 уміння орієнтуватися у чинному законодавстві, аналізувати 

зміст нормативних актів, застосовувати теоретичні знання щодо 

основних положень законодавчих і нормативних актів у практичній 

діяльності туристичного підприємства (організації, 

установи). 

70.  II IV 
Основи 

самоменеджменту 

та лідерства 

Мета: надання студентам знань щодо сутності самоменеджменту 

та лідерства, сформувати навички управління особистісними ресурсами 

(когнітивними, ціннісно-смисловими, операційними, емоційно-

вольовими) для професійної та особистісної самореалізації. 

Завдання: 

- забезпечити засвоєння студентами теоретичних засад 

самоменеджменту та лідерства, способів розвитку та саморозвитку 

лідерських якостей; 

- розвивати вміння вирішувати життєві завдання, подолання 
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зовнішніх та внутрішніх труднощів; 

спрямовувати студентів до самопізнання та самовдосконалення 

особистісних та професійних яостей. Змістовні модулі: ЗМ1. Теоретичні 

та методичні засади самоменеджменту. 

Тема 1. Управління когнітивними особистісними ресурсами. 

Тема 2. Управління ціннісно-смисловими особистісними 

ресурсами. 

Тема 3. Управління емоційно-вольовими особистісними 

ресурсами. 

Тема 4. Управління операційними особистісними ресурсами. ЗМ 

2. Теоретичні та методичні засади лідерства. 

Тема 1. Сутність, функції та механізми лідерства. 

Тема 2. Компоненти формування лідерських якостей. 

Тема 3. Технологія формування лідерських якостей. 

Компетентності: 

КЗ-7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

КЗ-8. Здатність працювати в команді та автономно. 

КЗ-11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КП-6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати 

мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах життя. 

Програмні результати навчання: 

РН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної 

комунікації. 

РН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

РН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

РН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур 

та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 
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71.  II ІV 

Основи 

наукових 

досліджень 

Мета: опанування студентами системи знань з теоретичних та 

методологічних питань організації наукових досліджень та формування 

практичних умінь та навичок проведення самостійного наукового 

дослідження.  

Завдання: - забезпечити усвідомлення студентами сутності 

науково-дослідної роботи, особливостей її організації та проведення; - 

розвивати вміння здійснювати науковий пошук, планувати і здійснювати 

науковий пошук, розробляти дослідження, підбирати та застосовувати 

методи наукового дослідження, обробляти та аналізувати отримані 

результати, оформляти їх у вигляді наукового тексту, формулювати 

висновки.  

Змістовні модулі: ЗМ1. Теоретичні засади наукового дослідження 

Тема 1. Теоретичні засади науки як системи знань. Сутність та функції 

науки. Становлення і розвиток науки. Тема 2. Особливості наукового 

дослідження. Вимоги до наукового дослідження. Види наукових 

досліджень. ЗМ 2. Методологічні засади наукового дослідження Тема 1. 

Метод у науковому дослідженні. Типологія методів дослідження. 

Теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження. Методи 

лінгвістичних досліджень. Тема 2. Структура дослідження: обґрунтування 

актуальності і визначення теми дослідження, його мети, завдання. Розробка 

концептуальних положень і апарату дослідження (гіпотези, методи, етапи, 

об’єкти, засоби). Тема 3. Обробка даних дослідження та оформлення 

результатів. Форми відображення результатів наукового дослідження: 

повідомлення, доповіді, тези, статті, курсові роботи. Тема 4. 

Функціонально-стилістичні особливості наукового мовлення. Жанри 

наукового стилю. Тема 5. Поняття академічної доброчесності. Види 

академічного плагіату та способи боротьби із ним.  

Компетентності: КЗ-6. Здатність до пошуку, опрацювання та 

аналізу інформації з різних джерел. КЗ-7. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. КЗ-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. КЗ-13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

КП-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу 
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тексту.  

Програмні результати навчання: РН 2. Ефективно працювати з 

інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з 

фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. РН 7. 

Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. РН 17. Збирати, 

аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й 

використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. РН 18. 

Мати навички управління комплексними діями або проектами при 

розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 

 

72.  ІІ ІV 

Іноземна мова 

(англійська): 

Модуль 2. 

Телебачення 

Мета – розвиток у здобувачів вищої освіти комунікативних навичок, 

що дають можливість здійснювати професійне спілкування англійською 

мовою в області телевізійної журналістики.  

Завдання: 

- зосередження уваги на створенні власних статей, виступів на радіо 

та \ або на телебаченні та вдосконаленні граматики та професійної 

лексики англійської мови; 

- розвивати навички читання для сканування автентичних текстів, 

виявлення основної ідеї статей та пошуку конкретної інформації; 

- розвивати мовленнєві навички здобувачів вищої освіти для 

використання професійної лексики на англійській мові. 

Змістовні модулі: 

ЗМ1. Телебачення 

Тема 1. Телебачення 

Тема 2. Кіно 

ЗМ 2. Телекомунікаційні технології 

Програмні результати навчання: 

РН-3 Здатність спілкуватися іноземною мовою  

Кафедра 

англійської 

філології 
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РН-6 Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 

джерел 

РН-11 Практикувати спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня  

РН-14 Самостійно організовувати  спілкування  на  задану  тему   

РН-22 Створювати інформаційний продукт 

V семестр 

73.  III V 
Етика мережевого 

спілкування 

Мета: розвинути у студентів навики мережевого діалогу за 

рахунок опанування основ мережевого етикету і розуміння його 

специфіки. Завдання: узагальнити звання про форми і способи 

мережевого спілкування, оцінити особливості і переваги мережевих 

комунікацій, аналізувати цілі мережевого діалогу, застосовувати 

принципи мережевого етикету задля конструювання діалогічного 

спілкування, розуміти обмеженість форм і способів мережевого 

спілкування, знати принципи інформаційної безпеки. 

Змістовні модулі: 

ЗМ 1. Історія і практики мережевих засобів комунікації. 

ЗМ 2. Форми і засоби мережевого діалогу. 

ЗМ 3.Основи мережевого етикету. 

Компетентності: 

 уміти одержувати позитивну цінність спілкування; 

 самостійно розширювати знання про

 розмаїття способів самовираження у спілкуванні; 

 одержувати інформацію про уподобання співбесідника та 

визначати ступінь його відкритості; 

 усвідомлювати взаємозв'язок уподобань і ціннісних 

орієнтацій співбесідника; 

 критично ставитись до виявів цензури в сучасному соціумі; 

 вміти займати індивідуальну позицію в дискусії; 

 арґументувати свої уподобання; 

 оцінювати стереотипність і упередженість співбесідника; 

 улагоджувати розбіжності точок зору; 

Кафедра 
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 уміти репрезентувати власні уподобання; 

 робити висновки про межі власних уподобань; 

 уявляти зв’язок намірів та змісту спілкування. 

Програмні результати навчання: 

 здатність структурувати власну точку зору; 

 обізнаність в особливостях мережевого етикету; 

 уміти застосовувати принципи мережевого етикету; 

 здатність приймати участь в мережевій дискусій; 

 здатність обирати проблемні питання; 

 уміння аналізувати аудиторію мережевого спілкування; 

здатність презентувати свої міркування з врахуванням технічних 

обмежень мережевого спілкування; 

 здатність виділяти аналогії, наводити приклади із 

врахуванням множинності способів мережевого спілкування; 

 уміння ініціювати та підтримувати дискусію в мережевому 

спілкуванні. 

74.  III V 

Практикум з 

приймання 

сучасного 

мистецтва 

Мета: надати студентам можливість здобуття 

самокомпетентності у розширенні естетичного досвіду. 

Завдання: Формування уявлення про особливості сучасного 

мистецтва. Засвоєння навичок розуміння арт-об’єктів. Основи розвитку 

креативних здібностей. 

Змістовні модулі: 

1. Несучасні практики розуміння мистецтва. 

2. Арт-об’єкти у соціальному середовищі. 

3. Мистецтво самовдосконалення і повсякденністі 

Компетентності: 

– уміти одержувати позитивну цінність власного естетичного 

досвіду; 

– самостійно розширювати знання про

 розмаїття способів самовираження у сучасної культури; 

– одержувати інформацію щодо подій культурно-мистецького 

життя в сучасному соціумі; 
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– усвідомлювати взаємозв'язок естетичних уподобань і 

власних упереджень; 

– критично ставитись до виявів самовираження в сучасному 

соціумі; 

– вміти займати індивідуальну позицію в дискусіях із питань 

самовираження та арґументувати свої естетичні уподобання; 

– оцінювати естетичні уподобання, що впливають на межі 

самовираження; 

– уміти оцінювати арт-об’єкти сучасного мистецтва; 

улагоджувати розбіжності естетичного досвіду та уподобань; 

– уміти репрезентувати власні уподобання; 

– робити висновки межі власних уподобань; 

– уявляти зв’язок морального та естетичного змісту 

самовираження; 

– уміти верифікувати арт-об’єкти сучасного мистецтва. 

Програмні результати навчання: 

– здатність збирати інформацію, яка відображає специфіку 

естетичного досвіду та формулювати висновки щодо його обмеженості 

ієрархією власних уподобань; 

– обізнаність та оцінити відповідність арт-об’єкту 

індивідуальним потребам; 

– уміти знаходити інформацію, яка відображає специфіку 

культурно-мистецького життя на регіональному, національному, 

глобальному рівнях; 

– здатність приймати участь в дебатах і дискусіях щодо 

проблематики культурно-мистецької значущості перформенсу; 

– здатність презентувати написані тексти та робити 

презентації усно різної довжини, складності рідною й іноземною 

мовами; 

– здатність обирати проблемні питання естетичного досвіду, 

та виконувати їх аналіз відповідно до визначених часових рамок; 

– здатність виділяти аналогії та приклади переваг 

множинності способів самовираження та змісту естетичного досвіду; 
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– здатність локалізувати події культурно-мистецького життя; 

здатність провести та завершити арт-проект, який вирішує певну 

проблему рівності культурно-мистецького життя. 

75.  III V 
Історія театру та 

кіно 

Мета: оволодіння студентами знаннями про історію 

театрального та кіномистецтва; систематизація знань про ґенезу театру; 

місце і значення кіномистецтва у розвитку світової культури; 

особливості національного театру і кіно; основні методологічні 

дослідження та наукові концепції щодо еволюції театрального та 

кіномистецтва. 

Завдання: 

ознайомити студентів із базовими категоріями історії культури і 

мистецтвознавства на прикладі драматургії, театру та кіномистецтва; 

- визначити пріоритетні напрями еволюції театрального 

мистецтва у європейській культурі, специфіку його жанрів, стилів, 

образно-символічних особливостей та співвідношення із загальною 

картиною світу епохи; 

- виявити національну специфіку українського театру як 

органічної складової світвого театрального процесу; 

- окреслити сучасний стан і перспективи розвитку світового і 

вітчизняного театру у ХХІ ст.; 

- освітні (повідомлення студентам цілісної сукупності 

парадигмальних знань з історії та теорії світового і вітчизняного 

кінематографу на прикладі конкретного розмаїття жанрів, стилів, 

ідейно-естетичних напрямів та творчих здобутків окремих персоналій); 

- виховні (естетичне та морально-етичне виховання 

особистості засобами кіно; прищеплення високих художніх смаків та 

здатності до глибинного духовного переживання цінностей); 

- розвиваючі (розвиток здатності студента до усвідомленого 

культурологічного аналізу тексту кіно як віддзеркалення картини світу 

доби, уміння професійно оцінювати ідейно-художній рівень того чи 

іншого явища в кіномистецтві). 

Змістовні модулі: 

1. Історичний та загальний огляд
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 становлення та розвитку театрального мистецтва у світовій 

культурі 

2. Концептуальні засади розвитку театрального мистецтва ХІХ-

ХХ ст. 

3. Витоки українського театру. 

4. Світоглядна рефлексія мистецтва кіно 1-ї половини ХХ ст. у 

світлі пріоритетів модерну та некласичної картини світу 

5. Філософсько-естетичний дискурс

 кіномистецтва в контексті ціннісно-смислового 

протистояння проектів модерну та постмодерну 

6. Розвиток кіно в парадигмі постмодерну 

Компетентності 

- набуття знань у галузі історії театрального та кіномистецтва, 

вміння їх мобільно застосовувати у майбутній професійній діяльності; 

- вивчення та узагальнення творчості видатних драматургів та 

майстрів театру та кіно в різних країнах світу; 

- сформованості власних ідейно-мистецьких поглядів і 

принципів; 

- здатність до аналізу досвіду організації театральної справи в 

різних країнах світу при розбудові сучасного професійного та 

аматорського театрів, постановки театралізованих вистав; 

- вироблення професійних орієнтирів щодо майбутньої 

виховної діяльності. 

Програмні результати навчання 

- характерні особливості театрального мистецтва основних 

культурно-історичних епох (античність, Середньовіччя, Відродження, 

класицизм і бароко, романтизм, авангард, постмодерн); 

- національну своєрідність українського театрального 

мистецтва від середньовічних часів допочатку ХХІ ст., специфіку 

вітчизняних інтерпретацій смислів культури відповідних епох у 

театральному процесі; 

- тенденції розвитку і стильове розмаїття сучасного театру у 

світі й в Україні; 
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- особливості національних шкіл кінематографії; 

- філософсько-культурологічні ідеї, концепти, парадигми та 

особливості їх кінематографічних варіацій. 

- оперувати основними театрознавчими поняттями, уміння 

співвідносити їх із відповідними культурологічними категоріями; 

- здійснювати культурологічний (філософський, ціннісно- 

смисловий, семіотичний) аналіз театральних процесів тої чи іншої епохи 

та кіномистецтва, уміння включати феномен театру у загальне 

світоглядне поле доби; 

- надавати естетичну і культурологічну оцінку сучасним 

явищам у розвитку театру та кіномистецтва; 

встановлювати адекватну систему міждисциплінарних зв’язків 

філософії, культурології, мистецтвознавства; 

- застосовувати отримані знання у майбутній

 професійній 

діяльності. 

76.  III V 

Планування, 

організація і 

розвиток 

екскурсійної 

діяльності 

Мета: засвоєння студентами теоретичних знань про основу 

організації екскурсійного обслуговування та уміння підготувати 

екскурсійний продукт. 

Завдання: 

 одержання загальних знань про екскурсію як суспільну 

форму організації дозвілля, висвітлення етапів становлення екскурсійної 

справи; 

 формування навичок щодо підготовки екскурсійного 

продукту та оформлення отриманих розробка екскурсійного продукту; 

 впровадження екскурсійного продукту; 

сприяння розвитку креативних здібностей і творчої активності 

студентів; 

 створення теоретичної бази для проведення 

навчальної (екскурсійної) практики. 

Змістові модулі: 

1. Основи екскурсійного обслуговування. 

2. Способи класифікації екскурсій. 
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3. Методика підготовки екскурсійного продукту. 

виявляти особливості взаємодії преси і влади у контексті 

політичних реалій сьогодення, а також визначати ролі та поняття 

міжнародної журналістики в системі формування зовнішніх комунікацій 

країни. 

Компетентності 

доносити свою думку до громадськості в межах написання 

аналітичних статей, коментування подій, написання прес-релізів; 

здатність розуміти процеси глобалізації та їх впливу на 

суспільний розвиток, роль і місце основних міжнародних інститутів в 

сучасному суспільстві; 

здатність орієнтуватися у факторах, під впливом яких 

розвивалися міжнародні відносини в цілому та зовнішньої політики 

держав; 

здатність аналізувати тенденції і процеси, які визначили 

розвиток міжнародних відносин, їх особливості та специфіку; 

здатність формування бачення розвитку міжнародних відносин 

крізь призму системності, структуралізму, у контексті розвитку 

історичних процесів у цей період у цілому; 

здатність сприймати, аналізувати та розрізняти інформацію, що 

відповідає або не відповідає дійсності; 

здатність протидіяти особисто тим методам та інструментам, що 

використовуються під час інформаційного впливу в межах 

інформаційних війн. 

Програмні результати навчання 

 здатність оцінити зацікавлені сторони екскурсійного 

продукту; 

 обізнаність в особливостях екскурсійної діяльності; 

 уміння створювати інформаційну базу екскурсії; 

 уміти спланувати екскурсію; 

 уміння презентувати екскурсійний продукт; 

 уміння провести екскурсію; 

уміння аналізувати екскурсію та визначати перспективи її 
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розвитку 

77.  III V Прикладна етика 

Мета: формування відповідального громадського ставлення до 

соціального розмаїття, здатності поважати власну гідність та гідність 

іншого, розуміти неповторність та унікальність існуючого екологічного 

та культурного розмаїття. 

Завдання: 

 впровадження основ філософської культури у навчальний 

процес вищої школи відповідає потребам сталого соціального розвитку; 

 подолання фрагментарності, обмеженості 

узкоспеціалізованої освіти; 

 навчання основ моральної культури особистості 

 ознайомити з базовими поняттями етики та прикладної етики; 

 пояснити значущість моральних регуляторів у вирішенні 

соціальних проблем; 

розширити досвід моральної оцінки з врахуванням тенденцій 

сучасного моральності.. 

Змістові модулі: 

1. Філософські засади етики 

2. Проблеми дискримінації в сучасному соціумі. 

3. Моральні судження і відповідальність. 

Компетентності 

 уміти одержувати інформацію з різних джерел; 

 самостійно розширювати знання про розмаїття 

аспектів морально-ціннісних орієнтацій особистості; 

 критичне розуміння стереотипів у сприйняті; 

 усвідомлювати взаємозв'язок уподобань, очікувань і форм 

соціальної взаємодії; 

 критичне ставлення до власних упереджень, 

враховуючи обмеженість уявлень про іншість; 

 вміти злагоджувати непорозуміння і запобігати конфліктів 

комунікації і взаємодії. 

Програмні результати навчання 
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 здатність оцінити рівень нетерпимості; 

 обізнаність в особливостях дискримінації; 

 уміння створювати інформаційну базу щодо питань 

соціального розмаїття; 

 уміти виявляти маніпулятивні аспекти соціальної взаємодії і 

комунікації; 

 уміння презентувати переваги принципів толерантності; 

уміння провести дебати із аудиторією; 

78.  III V Культура Італії 

Мета: ознайомити студентів із особливостями виникнення та 

розвитку італійської культури. 

 

Завдання: – познайомити студентів з культурологію як системою 

знань про історію культури;  

– забезпечити розвиток творчого мислення у студентів; 

– визначити не лише науково-пізнавальне, а й практичне 

значення знання особливостей різних культур, в т.ч. культури Італії; 

 – виховати у студентів почуття відповідальності за стан охорони 

і збереження культурної спадщини; 

 – застосувати набуті знання для успішного професійного 

зростання.  

 

Змістовні модулі: 

ЗМ.1. Культура стародавнього Риму. 

ЗМ.2. Культура італійського Середньовіччя. 

ЗМ.3 Культура італійського Ренесансу. 

ЗМ.4 Італійська культура Нового часу. 

ЗМ.5 Культура Італії ХІХ століття. 

ЗМ.6 Культура Італії першої половини ХХ ст. 

ЗМ.7 Культура Італії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

 

Програмні результати навчання  

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні знати: особливості формування культури Італії; етапи її 
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розвитку та основні ознаки; основні поняття і термінологію; досягнення 

і традиції у науці, освіті, літературі і мистецтві Італії; місце та значення 

культури Італії у системі світової культури, у т. ч. української та вміти: 

використовувати отримані знання для аналізу явищ культури; 

порівнювати особливості різних культурних періодів; аналізувати 

результати соціокультурних трансформацій, визначати їх роль та 

значення для сучасної культури Італії. 

 

79.  III V 
Історія музичного 

мистецтва 

Мета: формування уявлення про закономірності розвитку 

музичного мистецтва та усвідомлення місця музики у соціокультурному 

просторі. 

Завдання курсу:  
- розширення знань про розвиток світової музичної культури; 

- усвідомлення кроскультурних процесів у становленні 

національних музичних композиторських шкіл; 

- взаємозв’язків між всезагальними, національними та 

індивідуальними особливостями стилю. 

Програмні результати навчання: 

знати: 

- особливості музики як виду мистецтва; 

- логіку розвитку музичних стилів; 

- специфіку музичного мистецтва XX ст.; 

- взаємозв’язок між сферою теорії та практики музичного 

мистецтва; 

- основні музикознавчі та філософські теорії щодо музичного 

мистецтва; 

- специфіку використання музичних інструментів та засобів 

музичної виразності в творах різних стилів та жанрів; 

- вплив світоглядних орієнтирів суспільства на розвиток 

музики як виду мистецтва. 

вміти: 

- застосовувати знання історії музичного мистецтва до аналізу 

тенденцій розвитку музичної культури сучасності; 
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- аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до 

певної доби, стилю, жанру, досліджуючи особливості драматургії твору, 

форми та змістовного навантаження. 

Змістовні модулів: 

1. Історія західноєвропейської музики  

2. Українська, російська музика та музичні напрямки XX-XXI ст. 

 

80.  III V 
Конфліктологія та 

теорія переговорів 

Мета: ознайомлення студентів із загальною теорією конфлікту 

як соціального феномену, з поняттями, методами, концепціями 

теоретичної конфліктології, формування вмінь діагностувати, 

прогнозувати, регулювати конфлікти, а також вміння позитивно 

сприймати конфлікт та прагматично його використовувати. 

Завдання: вивчення: 

- сутності конфліктології як системи знань; 

- розвитку конфліктологічної думки; 

- загальної теорію конфлікту; 

- змісту процесу управління конфліктом; 

- переговорів як способу вирішення конфліктів. 

Змістові модулі: 

1.Загальна теорія конфлікту 

2.Управління конфліктом 3.Сучасні 

міжнародні конфлікти 

і, аналізувати конфлікт з використанням сучасних 

методологічних та теоретичних підходів, виявляти елементи конфліктів, 

визначати детермінуючі фактори та закономірності конфліктної 

взаємодії; 

- здатність застосовувати методологію міждисциплінарного 

аналізу конфлікту, використовувати категоріальний апарат гуманітарн 

Компетентності: 

розуміння історії конфліктології, природи конфлікту, його 

структури, видів, детермінуючих факторів, особливостей динаміки 

розвитку конфліктів у різних сферах, можливих засобів управління 

ними, умов, що забезпечують попередження, стимулювання, вирішення 
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тощо; 

- здатність проводити дослідження з проблем конфліктної та 

мирної взаємодії в суспільств их та соціальних наук із врахуванням 

предметного поля конфліктології; 

- здатність підготовляти, організовувати та проводити 

переговори у якості опонента чи третьої сторони, адекватно 

застосовувати стратегії та тактики переговорів. 

Програмні результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні структурні характеристики конфлікту; 

- стилі конфліктної поведінки, стратегії та тактики виходу з 

конфлікту; 

- особливості конфліктів на різних рівнях соціальної системи; 

- технології управління конфліктами; 

- етапи переговорного процесу, стратегії та тактичні прийоми 

ведення переговорів. 

вміти: 

- виявляти причини виникнення конфліктів, визначати 

ознаки їх проявів, типи, спрямованість та межі розповсюдження; 

- проводити діагностику конфліктів; 

- обирати адекватний стиль поведінки у конфлікті; 

- використовувати технології управління конфліктами; 

правильно використовувати стратегію та тактики ведення 

переговорів. 

81.  III V Соціологія 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» є 

отримання теоретичних знань про соціальні явища та процеси, дію 

соціальних законів, розвиток соціологічного мислення та культури 

студентів, формування навичок проведення конкретно-соціологічного 

дослідження: вміння скласти програму дослідження, анкету для 

збирання соціологічної інформації, провести елементарну обробку 

зібраної інформації тощо. 

Завдання курсу: 
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– структурувати основні розділи загальної соціології, дати 

сучасні уявлення про їх змістовному наповненні; 

– показати систему логічно взаємозалежних понять і 

принципів, за допомогою яких розкривається природа (структура і 

генезис) тих чи інших соціальних структур, явищ і процесів; 

– формувати у студентів дослідницькі уміння, досвід роботи з 

підручниками, навчальними посібниками, науковою літературою, 

періодичними виданнями, іншими джерелами інформації; 

– стимулювати студентів до систематичної самостійної 

навчальної праці. 

Змістовні модулі: 

1. Теоретичні заняття. Вивчення історії виникнення та 

розвитку соціології як науки. Вивчити основні положення та науковців, 

котрі внесли свою лепту у розвиток соціології як науки. 

2. Вивчити структуру соціології. 

3. Вивчити галузеві соціологічні теорії. 

4. Проводити семінарські заняття для закріплення матеріалу. 

5. Проведення соціологічних досліджень та аналіз їх 

результатів. 

Компетентності: 

Соціальна компетентність – передбачає здатності жити в соціумі 

(враховувати інтереси і потреби різних соціальних груп, дотримуватись 

соціальних норм і правил, співпрацювати з різними партнерами тощо). 

Комунікативна компетентність – передбачає оволодіння 

технологіями усного і письмового спілкування різними мовами, в тому 

числі й мовою комп'ютерного програмування, включаючи спілкування 

через Intertnet; наявність розвинутої мови, техніки спілкування 

(говоріння, слухання); володіння сучасними засобами зв'язку, вміння 

складати ділові папери та ін. 

Інформаційна компетентність – передбачає здатність до пошуку, 

обробки, збереження і створення інформаційних ресурсів та обміну 

ними. 

Когнітивна компетентність – проявляється у: 
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1) готовності до постійного підвищення освітнього рівня, 

потребі в актуалізації і реалізації особистісного потенціалу, здатності 

самостійно здобувати нові знання й уміння, здатності до саморозвитку; 

2) здатності переносити знання й уміння з одного виду 

професійної діяльності в інший, вирішувати проблеми, самостійно і 

критично мислити. 

Спеціальна компетентність – полягає у підготовленості 

особистості до самостійного виконання професійних дій, оцінки 

результатів власної праці. Спеціальна компетентність формується у 

навчальному процесі під час професійного становлення та розвитку 

фахівця. Основу цього процесу складає формування загально- 

предметних і спеціально предметних компетентностей. Загально- 

предметні компетентності, сформовані відповідно до певного кола 

навчальних дисциплін і освітніх галузей при професійній підготовці. 

Спеціально-предметні компетентності, що формуються у межах 

навчальної дисципліни "Соціологія" 

Програмні результати навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент 

повинен Знати: 

– основи загальної соціології, її предмет, структуру, категорії, 

закони, функції; 

– історії світової та вітчизняної соціологічної думки; 

– теоретичні засади емпіричної соціології; 

– основні концептуальні підходи до вивчення суспільства як 

цілісної системи; 

– основні теорії структури суспільства; 

– ознаки соціальних організації та інститутів, їх типології. 

– провідні теорії соціальної взаємодії та соціальних відносин; 

– базові постулати соціології особистості. 

Вміти: 

 

– аналізувати соціальні процеси в суспільстві;  

– використовувати отримані знання для реорганізації 
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найближчого соціального середовища; 

– розпізнавати осіб з девіантною поведінкою; 

– проводити ресоціалізацію девіантних осіб; 

– аналізувати результати соціологічних та 

статистичних досліджень; 

проводити найпростіші соціологічні дослідження. 

82.  III V 
Історія та теорія 

зарубіжної 

літератури 

Мета – сформувати уявлення про специфіку та історію створення 

творів зарубіжної літератури, світоглядом і естетичними уявленнями і 

системою жанрів різних епох. 

Завдання курсу: 

 вивчення закономірностей та особливостей історії та теорії 

літератури від античності до ХХ століття в цілому та в окремі періоди, 

відомостей про зв'язки творів з фольклором і класичною літературою, а 

також літературою інших країн; 

 ознайомлення зі змістом найбільш значущих творів світової 

літератури, своєрідністю їхнього написання, жанровою специфікою; 

 формування вмінь та навичок самостійної роботи з науковою 

літературою та джерелами. 

Програмні результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати тенденції розвитку історії та теорії зарубіжної літератури від 

Епохи античності до ХХ століття; основні літературні напрямки та 

стилі; художні особливості творів зарубіжної літератури в межах 

жанрової системи; наукову термінологію та типологію образів і 

сюжетів; творчість найвидатніших представників зарубіжної 

літератури; найбільш показові художні твори різних епох; вміти 

проводити цілісний аналіз тексту; аналізувати особливості сюжету і 

композиції, системи образів, словесно-стилістичних засобів творів, 

жанрову специфіку; визначати їхнє місце в історії розвитку системи 

жанрів світової літератури, поєднувати читання художніх текстів з 

вивченням навчальної та дослідницької літератури; володіти навичками 

комунікації, лідерства, креативності; системно та логічно мислити. 

Змістовні модулі: 

Кафедра 

слов’янської 

філології та 

перекладу 
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1. Теорія та історія зарубіжної літератури 

2. Аналіз літературних творів різних жанрів та періодів 

створення. 

83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

V Сценарний тренінг 

Мета – формування практичних навичок створення сценаріїв 

блогів, комп’ютерних ігор, відеороліків, ознайомлення з сучасним 

засобами розробки сценаріїв та їх практичної реалізації.  

Завдання курсу:  

 оволодіти технологіями створення текстів сценаріїв, 

пов'язаних зі специфікою сучасних ціфрових і відео технологій;  

 ознайомитись з сучасними формами написання сценарію; 

  сформувати уявлення про відео-проект та участі в ньому 

сценариста. 

Програмні результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати норми літературної мови та вмити їх застосовувати у практичній 

діяльності; принципи, технології та прийоми створення текстів сценаріїв, 

форми реалізації відео-проєктів; принципи формування сценарної 

пропозиції; вміти створювати тексти сценаріїв за жанрами державною та 

іноземними мовами; організовувати та комерціалізувати відео-проєкти; 

оформляти та презентувати текст сценацію. 

Змістовні модулі: 

1. Сценарій як факт мистецтва слова. 

2 Сценарна діяльність в епоху цифрових технологій 

Кафедра 

слов’янської 

філології та 

перекладу 

84.  III V 
Спецкурс з 

перекладознавства 

Мета: вдосконалення теоретичної та практичної бази, 

необхідної для успішного подальшого розвитку навичок та умінь 

перекладацької діяльності. 

Завдання: 

1. розвиток теоретичних знань з перекладу в його 

нормативному і теоретичному аспектах; 

2. розвиток навичок та вмінь усного та письмового 

перекладу з англійської мови на українську та з української на 

англійську текстів різних жанрів. 

Кафедра теорії 

та практики 

перекладу 
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Змістові модулі: 

1. Адекватність та еквівалентність перекладу. 

2. Граматичні трансформації при перекладі. 

3. Лексичні трансформації при перекладі. 

4. Фразеологія. Переклад термінів. 

5. Синтаксичні та морфологічні труднощі перекладу. 

Компетентності : 

знання психологічних, перекладознавчих, психолінгвістичних, 

лінгвістичних та методичних основ перекладу: здатність обирати 

перекладацьку тактику для адекватного відтворення тексту оригіналу: 

здатність виконувати лінгво-синтаксичний та перекладознавчий аналіз 

соціально-економічних, наукових і художніх текстів; зберігати у текстах 

перекладу інтеграцію семантики, синтактики та прагматики 

оригінальних текстів; забезпечити змістову та стилістичну адекватність 

перекладу. 

Результати навчання; 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

основні положення теорії перекладу; 

лексичні, граматичні, синтаксичні та морфологічні проблеми 

перекладу; 

перекладацькі трансформації та їх застосування у процесі 

перекладу. 

вміти: 

застосовувати перекладацькі трансформаційні засоби в практиці 

усного та письмового перекладу; 

вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу; 

виконувати усний та письмовий переклад текстів різних жанрів. 

 

85.  III V 

Психологія 

спілкування та 

корекція 

особистості 

Мета вивчення дисципліни - формування цілісної, послідовної 

системи знань про загальні закономірності, механізми становлення й 

розвитку особливостей спілкування особистості із суб’єктами 

навколишнього світу, із самим собою.  

Завдання: виявлення значущості основ психології спілкування 

Кафедра 

практичної 

психології 
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для майбутнього професіонала в будь-який галузі життєдіяльності; 

ознайомлення студентів з основними категоріями психологічної науки; 

формування знань про сутність та закономірності функціонування й 

розвитку соціально-психологічних особливостей спілкування, та завдяки 

ігровому моделюванню ситуацій, які відображають можливі суттєві 

складнощі у спілкуванні побудова корекції уявлень особистості; 

створення можливості використання набуті психологічні знання в 

організації взаємин з іншими суб`єктами та в майбутній професійній 

діяльності студента.  

Змістові модулі: 1. Феноменологія спілкування. 2. Корекція 

особистості в процесі взаємодії з суспільством. 3. Спілкування та 

міжособистісні відношення в групах. Компетентності: здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність бути критичним і 

самокритичним; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність 

генерувати нові ідеї (креативність); навички міжособистісної взаємодії; 

здатність працювати в команді; здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

Програмні результати навчання знати: значення проблеми 

спілкування в житті кожної людини; психологічні відмінності 

спілкування від інших форм соціальної взаємодії; основні комунікативні 

концепції; уявлення щодо появи та функціонування психологічних 

механізмів, які є продуктом розвитку особистості в соціальних групах; 

особливості соціально-психологічних явищ в життєдіяльності людини. 

вміти: аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; розуміти 

закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних 
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явищ в контексті професійних завдань; здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення професійних завдань; обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел; обирати та застосовувати 

валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження 

та технології психологічної допомоги; пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання; формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника; складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника; взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності; ефективно виконувати 

різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі 

демонструвати лідерські якості; відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; знати, 

розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога; демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній ; 

86.  III V 
Медіакритика та 

медіаосвіта 

Мета: забезпечення розуміння сучасних інформаційних умов на 

основі аудіовізуальної грамотності, принципів функціонування медіа, 

вивчення механізмів впливу мас-медіа на свідомість та підсвідомість 

медіаспоживачів, усвідомлення наслідків впливу різних видів медіа на 

психіку особистості та суспільства в цілому; підготовка студентів до 

передачі цих знань непідготовленій аудиторії. 

Завдання: вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної 

інформації в медіа; розкриття дидактичних, психолого-педагогічних і 

методичних аспектів застосування медіа в навчанні і вихованні; вивчення 

Кафедра 

соціальних 

комунікацій 
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впливу різних медіазасобів на суспільство, можливих наслідків та засобів 

нейтралізації їх негативного впливу. 

Після успішного закінчення курсу студенти зможуть: 

Продемонструвати знання: етичних та професійних стандартів, 

методологічних аспектів медіаграмотності і основ аудіовізуальної 

грамотності; принципів маніпулювання свідомістю споживачів 

аудіовізуальної інформації; дидактичний і виховний потенціал медіа; 

правил культури спілкування в інформаційному суспільстві та методів 

захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації; 

засобів формування медіаграмотності у аудиторії.  

Продемонструвати навички та компетентності: 

1. виявляти маніпулятивний контент медіа; розпізнавати 

гіперболізовані ознаки медіаповідомлень та пояснювати мету їх 

демонстрування; 

2. здійснювати аргументований критичний огляд 

аудіовізуальної та друкованої інформації; 

3. здійснювати перевірку та класифікацію джерел інформації; 

розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й 

оцінювати медіаповідомлення; 

4. поєднувати традиційні методи навчання з мультимедійними 

засобами подачі інформації, засобами масової інформації; 

5. самостійно створювати медіапроєкти; 

6. використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні 

технології; 

7. передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи 

на інформаційні акції; 

8. створювати грамотний медіапродукт на задану тему, 

визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи 

оприлюднення; 

9. використовувати необхідні знання й технології для виходу з 

кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 

співробітництва. 

Змістові модулі: 
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ЗМ1. Теорія та історія медіаосвіти. 

ЗМ2. Медіакритика. 

  

87.  III V 
Літературний 

стиль 

Мета: забезпечити якісні знання з теорії та практики 

літературного стилю; розвивати загальні інтелектуальні навички 

студентів, особливо такі, як аналіз, синтез, оцінювання, розширяти їх 

здатність отримувати доступ, екстраполювати та критично працювати з 

інформацією з широкого кола джерел та широкого спектру засобів 

масової інформації в контексті літературного стилю.  

Завдання:  
- познайомити студентів з історією літературного стилю; - надати 

студентам можливості для набуття широкого спектру навичок, 

необхідних для вдосконалення письменницької майстерності, вміння 

писати історії; - розвивати критичне мислення у студентів, розуміння 

впливу, культурного контексту літературного стилю у суспільстві; - дати 

студентам поняття про наративи, сторітелінг, м’які та жорсткі новини; - 

навчити студентів користуватися на практиці інструментарієм 

літературного стилю та творчого письма.  

Програмні результати навчання: Внаслідок вивчення 

дисципліни студент повинен знати: - поняття «літературний стиль»; - 

методи та прийоми літературного стилю; - методи створення 

публіцистичних та художніх образів; - особливості творчого письма; - 

українську та зарубіжну традицію творчого письма; - типи структурної 

організації твору. Після засвоєння програми курсу «Літературний стиль» 

студент повинен вміти: - використовувати при написанні твору 

художньо-виражальні засоби мови, стилістичні фігури; - застосовувати 

на практиці набуті в курсі теоретичні знання з літературного стилю; - 

готувати для публікації матеріали з використанням літературного стилю 

та творчого письма; - самостійно розробляти тему, концепцію, 

композицію твору; - користуватися документами, перевіряти факти з 

кількох джерел, аналізувати інформацію, створювати образ під час 

підготовки твору; - застосовувати навички критики в практиці підготовки 

матеріалів; Змістові модулі: 1. Теоретичний аспект літературного стилю; 

Кафедра 

соціальних 

комунікацій 
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2. Feature writing – зарубіжний та вітчизняний досвід; 3. Особливості 

написання художньо-публіцистичного твору. 

101.  III V Господарське право 

Мета: є формування у студентів сукупності стійких знань із 

правового регулювання майнових та управлінських відносин між 

суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими 

учасниками відносин у сфері господарювання. 

 Завдання: вивчення теорії господарського права, набуття вмінь 

аналізу практики застосування господарського законодавства, 

законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, 

держави та інших суб’єктів господарських правовідносин. 

Змістові модулі: 

ЗМ 1. Загальні засади господарського права; 

Компетентності: 

1. Здатність аналізувати інформацію з різних джерел для вирішення 

організаційно– юридичних питань та практичних завдань; навички 

використання сучасних юридичних інформаційних систем і технологій; 

2. Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні концепції, 

базові категорії, юридичні 

поняття;

 

Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні концепції, базові 

категорії, юридичні поняття (КЗ-2) 

3. Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові проблеми, 

аналізувати соціально-значущі процеси та приймати обґрунтовані 

законні рішення; 

4. Здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами права; 

5.Здатність реалізовувати норми матеріального і процесуального права в 

професійній діяльності, правильно застосовувати нормативно-правові 

акти 

6. Здатність юридично правильно кваліфікувати факти і обставини 

7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових 

обов’язків; 
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8. Здатність тлумачити нормативно- правові акти, надавати кваліфіковані 

юридичні висновки і консультації; 

9. Здатність проводити юридичну 

експертизу.

 

Здатність проводити юридичну експертизу 

Програмні результати навчання: 

Знати: предмет господарського права, основні джерела 

господарського права, основні поняття та інститути господарського 

права, поняття та види суб’єктів господарювання, порядок їх державної 

реєстрації, правове положення та особливості підприємств, правовий 

статус та особливості господарських товариств, правовий статус та 

особливості об’єднань підприємств, правовий статус громадянина-

підприємця, особливості правового статусу кредитних спілок у сфері 

господарювання, особливості правового статусу благодійних та інших 

неприбуткових організацій у сфері господарювання, загальні положення 

щодо господарсько-договірних зобов’язань та господарсько-правової 

відповідальності, а також правове регулювання неплатоспроможності 

суб’єктів господарювання. 

Вміти: орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які 

складають господарське законодавство; використовувати отримані 

знання в практичній діяльності; логічно викладати матеріал та 

аргументовано доводити свою думку на практичних заняттях; 

користуватися сучасною науковою та спеціальною літературою, іншими 

інформаційними джерелами. 

102.  III V 

Захист прав за 

національним та 

європейським 

правом 

Мета навчальної дисципліни: вивчення студентами основних 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а 

також структури, організації та практики діяльності Європейського суду 

з прав людини – контрольного органу, створеного відповідно до 

Конвенції. 

Завданням: даної дисципліни є потреба в опануванні цієї 

дисципліни викликана, з одного боку, необхідністю неухильного 

дотримання прав людини в Україні, як це передбачено ст. 3 Конституції 
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України, а з другого – необхідністю сумлінного виконання Україною 

міжнародно-правових зобов’язань перед Радою Європи, в рамках якої 

укладено Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. 

Змістові модулі: 
Змістовний модуль1. Загальні засади господарського права 

Змістовний модуль 2. Міжнародна практика захисту прав 

Змістовний модуль 3. ЄСПЛ: теорія та практика 

Компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, 

так і письмово; 

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

- Здатність розробляти проекти та управляти ними; 

- Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського 

суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування 

в Україні; 

- Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України. 

- Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права, а також кримінальної юстиції; 

- Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію; 

- Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів; 

- Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових 

явищ та правозастосовній діяльності; 

- Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, 

логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 
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розуміння особливостей практики їх застосування; 

- Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини; 

- Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості. 

Програмні результати навчання: 

Знати:  

- зміст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

- організацію Європейського суду з прав людини;  

- прецедентні справи Європейського суду з прав людини, а також рішення 

Європейського суду щодо України;  

- порядок застосування норм Конвенції та рішень Європейського суду у 

національних правопорядках держав – учасниць Конвенції. 

Вміти:  

- правильно тлумачити та застосовувати норми Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод;  

- використовувати отримані знання для вирішення професійних 

завдань, зокрема застосовувати правила прийнятності щодо заяв до 

Європейського суду, аргументувати власну правову позицію 

посиланнями на прецедентні рішення Європейського суду, а також 

використовувати набуті знання для забезпечення ефективного виконання 

рішень Європейського суду в Україні. 

103.  III V 
Міжнародне 

морське право 

Мета: ознайомлення з категоріальним апаратом, що дозволяє 

описати проблеми міжнародного морського права, процеси глобалізації та 

інтеграції країн в Світовому океані; опанування основних міжнародно-

правових та національно-правових актів, що регламентують діяльність 

суб’єктів міжнародного морського права у світовому океані; надання 

уявлення про різні правові режими морських просторів; оволодіння 

студентами необхідних знань та навичок з врегулювання міжнародних 

морських суперечок. 

Завдання: 1) ознайомлення з основними поняттями та 
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категоріями морського права; 2) ознайомлення з особливостями джерел 

міжнародного морського права; 3) сформування систему знань про різні 

правові режими морських просторів; 4) ознайомлення з практикою 

розгляду та вирішення міжнародних морських спорів. 

Змістові модулі: 

1. Поняття, система та джерела морського права. 

2. Морські простори з національно-правовим режимом. 

3. Морські простори зі змішаним правовим режимом. 

4. Морські простори з міжнародно-правовим та спеціально-правовим 

режимом. 

5. Міжнародні міждержавні організації в сфері міжнародного морського 

права. 

6. Правовий режим Арктики та Антарктики. 

7. Міжнародне приватне морське право. 

8. Правовий статус морського судна. 

9. Правовий статус екіпажу судна. 

10. Правове регулювання міжнародних морських перевезень 

11. Врегулювання міжнародних морських спорів. 

12. Сучасні міжнародно-правові проблеми забезпечення безпеки на морі. 

Програмні результати навчання: 

знати:  

- основні категорії і поняття міжнародного морського права, його 

принципи, форми і методи; 

- систему правового регулювання морського права;  

- основні міжнародно-правові акти, що регулюють діяльність держав у 

Світовому океані, складові правові рамки співробітництва держав у 

сфері мореплавства; 

- зміст базових інститутів міжнародного морського права, їх ролі в 

попередженні конфліктів між державами у зв'язку з діяльністю у 

Світовому океані; 

- основні правові режими морських просторів; 

- основні міжнародно-правові механізми розв’язання морських суперечок 

        вміти:  
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- системно застосовувати міжнародно-правові джерела міжнародного 

морського права для регулювання морських відносин держав, у тому 

числі і у випадках, коли такі відносини регулюються нормами декількох 

галузей міжнародного права;  

- виявляти реальні міжнародно-правові позиції держав в галузі морської 

діяльності; 

- оцінювати співвідношення норм міжнародного морського права та 

національного морського законодавства стосовно до конкретних питань 

морської діяльності; 

- самостійно вивчати нові юридичні питання, що виникають у зв'язку із 

сучасною морською діяльністю, та обґрунтовувати запропоновані 

рішення морської проблеми предметними посиланнями на застосовні 

норми морського права; 

- обговорювати зміст міжнародно-правові джерел та літератури з 

морського права, в т.ч. на іноземних мовах. 

Компетентності:  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

3. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

так і письмово; 

4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

5. Здатність працювати в міжнародному контексті; 

6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних 

організацій тощо, аналізувати їхній характер і юридичний статус, 

складати проекти й супровідну документацію українською й іноземними 

мовами. 

104.  III V 
Міжнародне 

публічне право 

Метою є: формування знань про міжнародне публічне право, 

його особливості, основні галузі та інститути; здобуття студентами 

теоретичних і практичних знань та вмінь щодо ролі, призначення, дії та 

застосування в Україні джерел міжнародного публічного права. 
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Змістові модулі: 
Змістовий модуль 1. Загальна частина. 

Змістовий модуль 2. Особлива частина. 

Компетентності: 

1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

3. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

4. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці. 

5. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики. 

6. Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

7. Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового 

етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості 

культури та менталітету представників іноземних держав. 

8. Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права. 

Програмні результати навчання: 

Знати: 

- поняття та систему міжнародного публічного права, характерні його 

особливості;  

- основні принципи та джерела міжнародного публічного права;  

- характерні особливості суб’єктів міжнародного публічного права;  

- поняття міжнародної відповідальності та міжнародних санкцій; 

- міжнародно-правовий механізм захисту прав людини;  

- особливості деяких галузей міжнародного публічного права: права 

міжнародних договорів, права міжнародних організацій, права 
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зовнішній зносин, міжнародного гуманітарного права та інших; 

Вміти: 

- аналізувати сучасний стан та перспективи розвитку міжнародних 

відносин; 

- аналізувати причини та умови виникнення міжнародних спорів, 

конфліктів, війн;  

аналізувати зміст міжнародних договорів. 

105.  III V 
Основні свободи 

внутрішнього 

ринку ЄС 

Мета вивчення курсу: ознайомити студентів з основними 

свободами внутрішнього ринку ЄС; сформувати у студентів правничий 

світогляд, правосвідомість і правову культуру правознавця. юридичне 

мислення; навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання 

на практиці; навчити студентів самостійно поглиблювати і оновлювати 

правничі знання. 

Завдання курсу: засвоєння студентами юридичної термінології 

та понятійного апарату в сфері основних свобод внутрішнього ринку 

ЄС, навчити студентів здійснювати аналіз міжнародно-правових актів 

ЄС. 

Змістові модулі: 

1. Поняття та основні категорії внутрішнього ринку ЄС 

2. Окремі аспекти основних свобод внутрішнього ринку ЄС 

Компетентності: 

- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- Здатність працювати в міжнародному контексті; 

- Здатність до юридичного супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії. 

Програмні результати навчання: 

Знати: визначення сучасних досягнень міжнародного права (публічного 

та приватного), порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах 

міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та 

визначати пов’язані з ними майбутні можливості й ризики. 

Вміти: Визначати політичні, дипломатичні, іміджеві, суспільні, 
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економічні й інші ризики, пов’язані з заходами міжнародноправового 

характеру, взаємодіяти з фахівцями відповідних галузей при підборі 

засобів мінімізації таких ризиків. 

106.  III V 

Право 

соціального 

захисту та 

пенсійного 

забезпечення 

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх юристів 

глибоких і всебічних знань особливостей соціального захисту 

незахищених верств населення. 

Завдання курсу: передача студентам комплексу знань про 

поняття, систему і роль права соціального захисту в сучасних умовах, про 

закони та підзаконні нормативно-правові акти. 

Змістові модулі: 

ЗМ 1. Загальна частина  права соціального захисту; 

ЗМ 2. Особлива частина права соціального захисту  

Компетентності:  

1. Здатність розуміти предметні галузі, професію; основні концепції, 

базові категорії, юридичні поняття; 

2. Здатність визначати, формулювати та розв’язувати правові 

проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси та приймати 

обґрунтовані законні рішення; 

3. Здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та 

громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й 

закону; 

4. Здатність діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового 

мислення і правової культури. та громадянських зобов’язань, з 

повагою ставитися до права й закону відповідальності та 

громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону 

Програмні результати навчання: 

Знати: 

– поняття, систему, принципи права соціального захисту; 

– структуру правовідносин і систему державних органів із соціального 

захисту; 

– поняття та принципи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; 

– загальне поняття пенсій, їх види, особливості призначення; 
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– поняття та принципи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; 

– систему, принципи та суб’єкти недержавного пенсійного 

забезпечення;  

– умови і порядок призначення державних соціальних допомог;  

– поняття соціального обслуговування. 

Вміти:  

– визначати зміст правовідносин у праві соціального захисту;  

– підраховувати страховий стаж, встановлювати вислугу років;  

– тлумачити законодавство з питань соціального захисту;  

– у конкретній практичній ситуації правильно застосовувати 

норми права соціального захисту. 

107.  ІІІ V 
Основи фінансової 

грамотності 

Мета: формування системи ґрунтовних теоретичних знань та 

практичних вмінь, необхідних для ефективного управління власними 

фінансовими ресурсами з метою підвищення добробуту в умовах 

нестабільного фінансового середовища. 

Завдання: 

- сформувати уявлення про сучасну систему грошово-

кредитних та фінансових відносин, про фінансові ризики, що впливають 

на добробут населення; 

ознайомитися з основними фінансовими продуктами, зокрема, 

банківськими послугами; навчитися правильно обирати та 

користуватися ними; - розвинути здатність критичного та системного 

мислення у фінансових питаннях, оцінки ризиків та прийняття зважених 

рішень щодо управління грошовими коштами та заощадженнями. 

Змістовні модулі: 

1. Основи грошово-кредитних та фінансових відносин. 

2. Фінансові продукти та їх застосування. 

3. Управління грошовими коштами, 

заощадженнями та ризиками. 

Компетентності: 

- здатність діяти громадянськи свідомо на основі 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів, вміти застосовувати основні 
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принципи функціонування сучасного суспільства сталого розвитку та 

його соціальних інститутів в умовах ринкових відносин, дотримуватися 

основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя 

Програмні результати навчання: 

обізнаність із основними вченнями в галузі гуманітарних та 

соціально-економічних наук, здатність аналізувати соціально-значущі 

проблеми та процеси, вміти використовувати методи цих наук у своїй 

професійній діяльності 

108.  ІІ V 
Лідерство і 

мотивація 

Мета: формування системи знань та практичних вмінь з 

управління різними групами людей, процесів домінування (впливу) та 

підлеглості, розбудови міжособистісних взаємовідносин у суспільстві, 

видів мотивації людей для ефективного виконання завдань 

(проектів). 

Завдання: 

- сформувати уявлення про стилі керівництва та лідерства; 

- ознайомитися з концепціями типології особистості; 

- опанувати знання щодо видів та особливостей мотивації 

особистості; 

- розвинути здатність злагоджено працювати в команді, бути 

дипломатичним і тактовним навіть у конфліктних ситуаціях. 

Змістовні модулі: 

1. Основи особистісного та командного лідерства. 

2. Типи мотивації та їх застосування. 

Компетентності: 

- здатність застосовувати основні принципи проведення 

переговорів, набути навички міжособистісної взаємодії; здатність до 

власної та групової мотивації, вміти дотримуватися основ поведінки у 

конфліктних ситуаціях; здатність до мотивації. 

Програмні результати навчання: 

організовувати злагоджену роботу в команді, демонструвати 

дипломатичність і тактовність навіть у конфліктних ситуаціях, вміти 

адаптуватися та бути гнучким як в особистому житті так і у своїй 

професійній діяльності; обирати необхідний тип мотивації залежно від 
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конкретної ситуації; демонструвати комунікативні вміння. 

109.  III V Маркетинг 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти наукового 

світогляду і системи спеціальних знань з теорії та методології організації 

маркетингової діяльності, вироблення вмінь і практичних навичок їх 

застосування на підприємствах у сучасних умовах. 

Завдання курсу: вивчення основних понять, систем i алгоритмів 

маркетингу; набуття практичних навичок розв'язання конкретних 

маркетингових завдань; формування вмінь творчого пошуку резервів 

удосконалення маркетингової діяльності підприємства. 

Змістові модулі: 

Змістовний модуль 1. Основи маркетингу. 

Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення систем 

маркетингу. 

Компетентності: 

 навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

 здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 вміння організовувати взаємодію підпри-ємства із зовнішнім 

середовищем; 

  здатність організовувати процеси управлін-ня економічною 

дія-льністю; 

  здатність до розв’язання складних непередбачуваних 

завдань і проблем у спеціалізованих сферах управлінської діяльності, що 

передбачає збирання та інтерпретацію інформації, вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. 

Програмні результати навчання: 

 ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

вміння організовувати комплексне вивчення й аналіз вітчизняних 

та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку; 

 вміння добирати необхідну інформацію й виконувати 

планові розрахунки з операцій, у т.ч. міжнародних; 
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 знання щодо використання різних джерел інформації з 

метою формування інформаційного забезпечення управління 

економічною діяльністю підприємства; 

 навички забезпечувати інформаційну підтримку прийняття 

стратегічних рішень щодо селекції потенційних торговельних 

партнерів; 

вміння використовувати інструменти аналізу макро- і 

мікросередовища, здійснення моніторингу основних конкурентів на 

внутрішньому та світовому ринку. 

110.  III V 

Основи 

підприємницької 

діяльності 

Мета вивчення курсу – формування системи базових знань у 

сфері підприємництва, розуміння концептуальних завдань 

функціонування підприємств різних типів в сучасних умовах, набуття 

вмінь та навичок здійснення підприємницької діяльності. 

Завдання вивчення курсу – опанування основних понять і 

категорій підприємницької діяльності, функцій підприємництва; набуття 

практичних навичок використання базових інструментів здійснення 

підприємницької діяльності; формування вмінь творчого пошуку 

резервів підвищення ефективності системи управління підприємствами. 

Змістові модулі: 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи підприємництва 

Змістовний модуль 2. Аналіз діяльності підприємства 

Компетентності: 

– здатність до збору, обробки, збереження, продукування, передачі 

й аналізу професійно важливої інформації з різних джерел; 

– здатність діяти громадянськи свідомо на основі 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів, вміти застосовувати основні 

принципи функціонування сучасного суспільства сталого розвитку та 

його соціальних інститутів в умовах ринкових відносин, дотримуватися 

основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя; 

– здатність приймати обґрунтовані рішення, у тому числі у 

професійній діяльності; 

– розв’язання складних непередбачуваних завдань і проблем у 

спеціалізованих сферах управлінської діяльності, що передбачає 
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збирання та інтерпретацію інформації , вибір методів та 

інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів; 

– уміння ініціювати та формулювати на практиці нові управлінські 

ідеї, обґрунтовувати мету і завдання, необхідні ресурси для їх реалізації; 

– здатність до аналізу і синтезу соціально значущих управлінських 

проблем і процесів, використовувати історичний досвід у вирішенні 

актуальних завдань розвитку організації; 

– мати системні знання принаймні з однієї спеціалізованої 

тематичної області (готельно-ресторанний бізнес, туристична індустрія, 

регіональне управління); 

– володіти сучасним рівнем інформаційної та комп’ютерної 

культури, мати практичні навички роботи на сучасній комп’ютерній 

техніці. 

Результати навчання: 

– знання основ безпеки професійної діяльності та здорового способу 

життя; 

– вміння збирати обробляти, зберігати, продукувати, передавати й 

аналізувати професійно важливу інформацію з різних джерел; 

– вміння приймати обґрунтовані рішення у суспільній та 

професійній діяльності; 

– знання щодо організації документообігу організацій і установ 

готельно-ресторанного бізнесу, туристичної індустрії, муніципального 

управління; 

– здатність забезпечувати інформаційну, організаційну підтримку 

прийняття управлінських рішень. 

111.  ІІ V 

Статистичні 

методи досліджень 

в професійній 

діяльності 

Метою НД є формування у студентів теоретичних і практичних 

знань щодо методів моделювання даних систем різної природи 

(інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, технічних, 

організаційних, екологічних) за допомогою математико-статистичного 

апарату  

Завданнями НД є надання студентам знань щодо суті й етапів 

проведення статистичної обробки інформації; основних принципів і 

прийомів математичного моделювання, принципів підбора 
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математичного і програмного забезпечення для практичної реалізації 

фахових задач 

Змістовні модулі: 

1 Методологічні основи узагальнення статистичних даних: 

описові та варіаційні статистики, перевірка статистичних гіпотез, 

кореляційний аналіз даних. 

2. Методологічні основи статистичного оцінювання 

закономірностей розвитку: аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку. 

3 Кореляційно-регресійний та дисперсійний аналіз даних: 

дисперсійний аналіз, регресійний аналіз 

Програмні результати навчання: Розуміти і застосовувати на 

практиці методи статистичного моделювання і прогнозування, 

оцінювати вихідні дані. Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області 

у загальній системі знань. 

112.  III 
 

V 

Іноземна мова 

(англійська) 

Мета - вдосконалити комунікативні навички та використання 

професійної лексики студентів-журналістів відповідно до професійних 

стандартів, дозволяючи їм ефективно працювати у сфері ЗМІ. 

Завдання: 

- зосередження уваги на створенні власних статей та вдосконаленні 

граматики та професійної лексики англійської мови; 

- розвивати навички читання для сканування автентичних текстів, 

виявлення основної ідеї статей та пошуку конкретної інформації; 

- розвивати мовленнєві навички учнів для використання професійної 

лексики на англійській мові. 

Змістовні модулі: 

ЗМ1. Періодика Тема 1. Газети 

Тема 2. Журнали ЗМ2. Телебачення 

Тема 1. Телебачення 

Тема 2. Кіно 

ЗМ3. Соціальні мережі Тема 1. Онлайн-медіа 

Тема 2. Реклама 

Програмні результати навчання: 
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РН-3 Здатність спілкуватися іноземною мовою РН-6 Виконувати 

пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел 

РН-11 Практикувати спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня РН-14 Самостійно організовувати  

спілкування  на  задану  тему  РН-22 Створювати інформаційний продукт 

113.  ІІI V 

Іноземна мова 

(англійська): 

Модуль 3. Онлайн-

медіа  

 

Мета – розвиток у здобувачів вищої освіти комунікативних навичок, 

що дають можливість здійснювати професійне спілкування, редагування, 

створення повідомлень, статей тощо англійською мовою в Інтернет-

мережі. 

. Завдання: 

- зосередження уваги на створенні власних статей, виступів на радіо 

та \ або на телебаченні та вдосконаленні граматики та професійної 

лексики англійської мови; 

- розвивати навички читання для сканування автентичних текстів, 

виявлення основної ідеї статей та пошуку конкретної інформації; 

- розвивати мовленнєві навички здобувачів вищої освіти для 

використання професійної лексики на англійській мові. 

Змістовні модулі: 

ЗМ1. Соціальні мережі  

Тема 1. Онлайн-медіа 

Тема 2. Реклама 

ЗМ 2. Інтернет-комунікація 

Програмні результати навчання: 

РН-3 Здатність спілкуватися іноземною мовою  

РН-6 Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 

джерел 

РН-11 Практикувати спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня  

РН-14 Самостійно організовувати  спілкування  на  задану  тему   

РН-22 Створювати інформаційний продукт 

Кафедра 

англійської 

філології 

114.  III V 

Родинне 

виховання та 

сімейна 

Мета: забезпечити студентів знаннями про специфіку сімейного 

виховання; роль батьків i інших членів родини у формуванні особистості 

дитини; шляхи i засоби сімейного виховання дітей; методи 

Кафедра 

педагогіки та 
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педагогіка педагогічного впливу батьків i доцільність їх використання; формування   

професійних   вмінь   педагога   використовувати знання педагогіки сім’ї 

для аналізу її виховної функції та планування і організації педагогічної 

взаємодії вчителя закладу освіти і сім’ї 

 спрямованої на різнобічний розвиток дитини шкільного віку. 

 Завдання: 

 формування понять про сімейну педагогіку як науку; 

 висвітлення сутності сімейної педагогіки та родинного виховання 

як цілісної системи, науково-методологічних засад 

 взаємодії вчителя та батьків учнів; надання студентам знань 

теоретичних положень родинної педагогіки; 

 планування та застосовування шляхів і форм організації взаємодії 

сімейного виховного середовища дитини із шкільним середовищем її 

розвитку – професійним педагогічним та дитячим. 

Змістові модулі: 

1. Характеристика сучасної сім'ї, її функції в cуспільстві. 

2. Психолого-педагогічні основи сімейного виховання. 

3. Педагогіка партнерства. 

Компетентності: 

ЗК 1. Здатність діяти громадянські свідомо на основі загально- 

людських ціннісних орієнтирів, вміти застосовувати основні принципи 

функціонування сучасного суспільства сталого розвитку та його 

соціальних інститутів в умовах ринкових відносин, дотримуватися 

основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя. 

ЗК 5.Здатність взаємодіяти з громадськістю, батьками учнів, ЗМІ, 

демонструючи професійно-педагогічні якості, виявляючи навичками 

публічного мовлення і аргументації. 

Програмні результати навчання (ОПП «Початкова освіта»): 

РН 1. Знання психології та педагогіки, змісту й вимог Державного 

стандарту початкової освіти, теорії початкової освіти, методик та 

методів навчання та виховання молодших школярів, можливостей і умов 

їх застосування для підвищення ефективності навчально- виховного 

процесу; 

освіти 
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РН 16. Вміння організації ефективної навчально-виховної діяльності 

й педагогічного спілкування, співпрацювати для досягнення поставленої 

мети, знаходячи при цьому шляхи взаємодії зі всіма суб’єктами 

навчально-виховного середовища; 

РН 17. Вміння орієнтуватися на всіх учасників навчально- виховного 

середо-вища в організації комунікації, враховувати їх індивідуальні 

особливості й потреби. РН 18. Вміння здійснювати етично виправдану 

професійну поведінку в різних ситуаціях педагогічної діяльності 

(ситуаціях ризику, конфлікту, морального вибору тощо); 

РН 19. Забезпечення права учнів та їх батьків у відповідності до 

нормативно-правової бази в галузі освіти й Статуту навчального 

закладу. 

Програмні результати навчання (ОПП «Середня освіта»): 

РН 5. Знання педагогіки, історії педагогіки, сучасних тенденцій 

педагогічної освіти для осмислення людини в координатах її освіти, 

виховання, учіння на гуманістичних засадах, технологій організації та 

здійснення виховної роботи в закладі загальної середньої освіти; 

РН 16. Вміння здійснювати ефективну комунікацію в різних 

ситуаціях професійної взаємодії (з дітьми, їх батьками, колегами, 

керівництвом школи та її партнерами); 

РН 20. Вміння здійснювати етично виправдану професійну 

поведінку в різних ситуаціях педагогічної діяльності (ситуаціях ризику, 

конфлікту, морального вибору тощо); 

РН 21. Вміння нести відповідальність за життя і здоров’я, навчання 

та розвиток колективу дітей та кожного учня окремо. 
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ДРУГИЙ «МАГІСТЕРСЬКИЙ» РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

№ 

з/п 
курс 

семе

стр 
Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 
 

ІІ семестр 

1.  I II 
Інформаційна 

аналітика 

Мета вивчення курсу: сформувати у студентів практичні 

навички застосування принципів та методів інформаційної роботи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 навчити здійснювати аналіз інформаційних джерел та 

відповідно оформлювати їх результати; 

 сформувати вміння ефективно працювати із системами 

пошуку інформації. 

Змістовні модулі: 

Змістовий модуль 1. Зміст інформаційної   аналітики та її 

планування 

Змістовий модуль. 2. Пошук інформації. Робота з первинними та 

вторинними джерелами інформації. 

Компетентності, якими повинен оволодіє здобувач вищої 

освіти у процесі вивчення навчального курсу: 

 вміння аналізувати цілі управління процесами і постановка 

завдань, які необхідно вирішити; 

 організовувати збору інформації в реальних умовах в 

інтересах вирішення сформульованих завдань; 

 оцінювати отриману інформацію в контексті 

сформульованих цілей, виявлення закономірностей спостережуваних 

Кафедра 

культурології та 

інформаційної 

діяльності 
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явищ; 

перевіряти адекватність побудованої моделі реальної дійсності 

та її коригування. 

Програмними результатами навчання мають стати: 

• володіння підходами до аналізу інформації у різних 

джерелах; оперувати системою показників для аналізу та моніторингу 

розвитку процесів досліджуваних об’єктів; 

• імплементування міжнародних професійних стандартів 

аналітичної роботи; 

• вміння застосовувати основні методи інформаційного 

аналізу для вироблення об’єктивного бачення стану та перспектив 

досліджуваних об’єктів задля подальшого корегування 

траєкторій їх розвитку зацікавленими сторонами. 

2.  I II Сучасне мистецтво 

– Мета: надати студентам можливість здобуття 

самокомпетентності у розширенні естетичного досвіду. 

– Завдання: Формування уявлення про особливості сучасного 

мистецтва. Засвоєння навичок розуміння арт-об’єктів. Основи розвитку 

креативних здібностей. 

– Змістовні модулі: 

1. Несучасні практики розуміння мистецтва. 

2. Арт-об’єкти у соціальному середовищі. 

3. Мистецтво самовдосконалення і повсякденністі 

Компетентності: 

– уміти одержувати позитивну цінність власного естетичного 

досвіду; 

– самостійно розширювати знання про розмаїття способів 

самовираження у сучасної культури; 

– одержувати інформацію щодо подій культурно-мистецького 

життя в сучасному соціумі; 

– усвідомлювати взаємозв'язок естетичних уподобань і 

власних упереджень; 

– критично ставитись до виявів самовираження в сучасному 

соціумі; 

Кафедра 

культурології та 

інформаційної 

діяльності 
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вміти займати індивідуальну позицію в дискусіях із питань 

самовираження та арґументувати свої естетичні уподобання; 

– оцінювати естетичні уподобання, що впливають на межі 

самовираження; 

– уміти оцінювати арт-об’єкти сучасного мистецтва; 

– улагоджувати розбіжності естетичного досвіду та 

уподобань; 

– уміти репрезентувати власні уподобання; 

– робити висновки межі власних уподобань; 

– уявляти зв’язок морального та естетичного змісту 

самовираження; 

– уміти верифікувати арт-об’єкти сучасного мистецтва. 

Програмні результати навчання: 

– здатність збирати інформацію, яка відображає специфіку 

естетичного досвіду та формулювати висновки щодо його обмеженості 

ієрархією власних уподобань; 

– обізнаність та оцінити відповідність арт-об’єкту 

індивідуальним потребам; 

– уміти знаходити інформацію, яка відображає специфіку 

культурно-мистецького життя на регіональному, національному, 

глобальному рівнях; 

– здатність приймати участь в дебатах і дискусіях щодо 

проблематики культурно-мистецької значущості перформенсу; 

– здатність презентувати написані тексти та робити 

презентації усно різної довжини, складності рідною й іноземною мовами; 

– здатність обирати проблемні питання естетичного досвіду, 

та виконувати їх аналіз відповідно до визначених часових рамок; 

– здатність виділяти аналогії та приклади переваг 

множинності способів самовираження та змісту естетичного досвіду; 

– здатність локалізувати події культурно-мистецького життя; 

здатність провести та завершити арт-проект, який вирішує певну 

проблему рівності культурно-мистецького життя. 
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3.  I II 
Традиційна 

культура українців 

Мета вивчення курсу: сформувати у студентів систему знань 

щодо унікальності традиційної культури українців та її ролі і місця у 

світовому культурному просторі. Ознайомити студентів з 

особливостями господарської діяльності українців, народними 

традиціями, звичаями і обрядами, декоративно-ужитковим мистецтвом і 

фольклором від витоків до початку ХХІ століття 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Традиційна 

культура українців» є : 

- опанування джерельної бази та історіографії проблеми; 

- засвоєння народних традицій українського етносу; 

- дослідження особливостей народної архітектури, 

господарської діяльності, громадського і сімейного побуту українців; 

- виявлення характерних рис календарних свят і обрядів 

українців; 

- дослідження напрямків розвитку декоративно-ужиткового 

мистецтва і фольклору українців. 

Змістовні модулі: 

Змістовний модуль 1. Особливості етнокультурної 

регіональності українців. 

Змістовний модуль 2. Народна архітектура українців. 

Господарство. Побут. Родинні відносини. 

Змістовний модуль 3. Духовний світ українства. 

Компетентності, якими повинен оволодіє здобувач вищої 

освіти у процесі вивчення навчального курсу: 

Студент повинен знати: 

- предмет і метод традиційної культури українців; 

- особливості етнокультурної регіональності українців; 

- народну архітектуру українців; 

- господарство, побут., родинні відносини; 

- особливості духовний світу українців; 

- напрямки розвитку декоративно-ужиткового мистецтва 

українців; 

Кафедра 

культурології та 

інформаційної 

діяльності 
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- український фольклор. 

Студент повинен вміти використовувати отримані знання з 

навчальної дисципліни «Традиційна культура українців» з метою 

визначення унікальності народної культури українців та її місця у 

світовому культурному процесі. 

Програмні результати навчання.У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: 

- володіти інформацією щодо джерела з курсу; 

- бути обізнаним з історіографією проблеми; 

- використовувати основні поняття та терміни; - володіти 

методикою досліджень традиційної культури українців; 

- аналізувати зміст проблеми і робити відповідні висновки; 

- вірно оцінювати фактичний матеріал; 

- простежувати логіку розвитку того чи іншого явища чи 

події у традиційній культурі українців; 

- зіставляти різні факти та явища у часі та просторі; 

- аргументувати власну точку зору на дискусійні питання; 

чітко викладати фактичний матеріал з використанням 

відповідної спеціальної лексики. 

4.  I IІ 
Мережева культура 

спілкування 

Мета: розвинути у студентів навики мережевого діалогу за 

рахунок опанування основ мережевого етикету і розуміння його 

специфіки. 

Завдання: узагальнити звання про форми і способи мережевого 

спілкування, оцінити особливості і переваги мережевих 

комунікацій, аналізувати цілі мережевого діалогу, застосовувати 

принципи мережевого етикету задля конструювання діалогічного 

спілкування, розуміти обмеженість форм і способів мережевого 

спілкування, знати принципи інформаційної безпеки. 

Змістовні модулі: 

ЗМ 1. Історія і практики мережевих засобів комунікації. 

ЗМ 2. Форми і засоби мережевого діалогу. ЗМ 3.Основи 

мережевого етикету. 

Компетентності, що набуває студент у ході вивчення курсу: 

Кафедра 

культурології та 

інформаційної 

діяльності 
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соціально-особистісні: 

- набуття культури навчання впродовж життя; 

- володіння культурою мислення, прийомами усного і 

письмового викладу матеріалу, здібністю до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

- здатність планувати та розподіляти час, управляти своєю 

діяльністю; 

- здібність самостійно навчатися та аналізувати свою роботу, 

підвищувати майстерність; 

- здатність генерувати нові ідеї; розвинута здатність до 

творчих підходів у вирішенні професійних завдань; 

- здібність критично оцінювати свої прогалини у знаннях та 

вміннях, обирати засоби для їх усунення; 

- вміння злагоджено працювати у колективі; 

- здатність адаптуватись до нових ситуацій; 

- готовність поважно та дбайливо ставитися до історичної 

спадщини та культурних традицій, толерантно сприймати етнічні, 

релігійні та культурні розбіжності; 

інструментальні: 

- володіння професійною науково-діловою (усною та 

письмовою) комунікацією українською мовою; 

- навички використання комп’ютерної техніки та 

інформаційних технологій у навчанні; 

- розуміння сутності та значення інформації у розвитку 

сучасного суспільства, володіння основними методами та засобами 

отримання, зберігання, переробки та поширення інформації; 

професійні: 

- визначати детермінацію культурогенеза 

географічними й історичними чинниками; 

- аналізувати, порівнювати, узагальнювати історичний 

матеріал спираючись на джерела; 

- вміння оперувати історичними фактами в ході дискусії, 

формувати й аргументувати власну точку зору; 
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- вміння працювати з картографічними матеріалами, 

здійснювати пошук зображальних джерел; 

- здатність об’єктивно, виважено оцінювати роль осіб 

та суспільних груп в історичному процесі та подіях; 

- вміння вести дослідницьку роботу, використовуючи 

доцільні методи пізнання минулого; 

- володіти сучасною концептуальною базою та 

сучасними підходами зарубіжних та вітчизняних дослідників з проблем 

курсу; 

- робити висновки та узагальнення з вивченої проблематики. 

- знання понятійного апарату, теоретичних засад та 

методології проведення наукових досліджень; 

- здатність виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати 

таку різноманітність; 

- здатність реконструювати образи минулого у словесній 

формі і оформлювати їх у вигляді доповідей; 

- вміння переконливо викладати свої думки, дотримуватися 

етичних стандартів; 

- вміння вести діалог з проблематики курсу; 

- розуміння тенденцій та основних напрямів розвитку 

наукових досліджень. 

Програмні результати навчання 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні знати: 

 Основні теоретико-методологічні засади методики 

польових археологічних досліджень як спеціальної галузі історичної 

науки; 

 Предмет, завдання, функції та структуру методики 

польових археологічних досліджень; 

Методику археологічного дослідження; 

 Інформаційний потенціал речових джерел з археології 

України. Студенти повинні вміти: 

 Застосовувати методику пошуку, виявлення та 
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критики речового джерела; 

 систематизувати і класифікувати археологічні пам’ятки; 

 описувати археологічну пам’ятку і вести польову 

документацію; 

 формувати джерельну базу дослідження; 

інтерпретувати інформацію речового джерела. 

1.  І ІІ 

Політика 

історичної пам’яті 

в міжнародних 

відносинах 

Мета: вивчення основних концепцій історичної пам'яті і пов'язаного 

з ними понятійного ряду, а також форм, напрямів і структури політики пам 

яті як засоби формування колективних уявлень про історичне минуле та 

інструменту впливу на ідентичність. Актуальні питання історичної пам'яті 

та пов'язаної з нею політики держав розглядаються на прикладі кількох 

різних «кейсів», в якості яких обраний досвід Західної Європи, 

Польщі,України та Росії..  

Завдання: • Ознайомити студентів з проблематикою і змістом 

останніх наукових дискусій про історичну пам'ять і її ролі в політиці. • Дати 

уявлення про основні поняття, пов'язаних з вивченням історичної пам'яті. • 

На аналізі конкретних прикладів показати взаємозв'язок історичної пам'яті 

та політики. • Продемонструвати, яким чином історична память 

використовується у вирішенні зовнішньополітичних завдань.  

Змістові модулі: 1. Теоретичні питання політики пам’яті у системі 

суспільних наук 2. Особливості історичної політики та коммеморативних 

практик Західної Європи 3. Історична політика у Східній Європі  

Компетентності: - здатність аналізувати політику пам’яті з 

використанням сучасних методологічних та теоретичних підходів, - 

здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між історією. ,політикою 

та пропагандою між фактами, подіями, явищами і процесами у минулому 

та сучасності; - розуміння відмінностей в осмисленні історичного минулого 

різних періодів та у різних контекстах; - розуміння соціальних функцій 

історика та політика, можливостей використання історії та загроз 

зловживання історією;  

Програмні результати навчання: У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен  

знати : - основні напрями й підходи до розуміння й використання 
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концепту «історична пам’ять»; основні наукові публікації та дебати про 

історичну пам'ять і її політичної ролі, класичні теоретичні підходи, відбиті 

в працях таких авторів, як М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассман, П. Рікер та ін. 

- базові терміни, що використовуються у дослідженні колективних 

репрезентацій минулого; - ключові позиції сучасної історичної політики 

 вміти : - характеризувати основні положення теоретичних розробок 

концепту «історична пам’ять» у її зв’язку з аналізом сутності колективних 

репрезентацій минулого; - аналізувати специфіку політики пам’яті у різних 

країнах; - порівнювати офіційні «політики пам’яті» різних країн щодо 

однакових феноменів - критично аналізувати та обговорювати проблеми, 

пов'язані з дослідженням історичної пам'яті та історичної політики, - 

розуміти і розрізняти основні позиції в дебатах з проблем дисципліни, 

аналізувати інформаційні матеріали, пов'язані з проблематикою історичної 

пам'яті 

5.  I ІІ 
Соціологія 

громадської думки 

Метою вивчення курсу: є освоєння предмета, основних теоретичних 

підходів, методів і методик, вживаних для вивчення громадської думки. 

Курс сприяє соціалізації студентів, їх здатності аналізувати соціальну, у 

тому числі політичну реальність. В ході вивчення цього курсу студенти 

повинні опанувати методики і понятійний апарат соціологічних досліджень 

громадської думки, що досягається регулярним повторенням пройденого 

матеріалу. 

У рамках цього курсу передбачається рішення наступних завдань : 

визначити предмет і місце соціології громадської думки в системі 

соціологічного знання, а також її взаємозв'язок з іншими громадськими 

науками; простежити генезис теоретичних підходів до вивчення феномену 

громадської думки; ознайомитися з найважливішими теоретичними і 

емпіричними дослідженнями українських і зарубіжних фахівців вивчення 

громадської думки; розкрити соціальну природу, соціологічні 

характеристики і властивості громадської думки як важливого духовно-

практичного феномену; визначити основні сфери формування громадської 

Кафедра філософії та соціології 

думки; виявити проблеми методичного забезпечення вивчення 

громадської думки в соціології; освоїти основні методики прикладних 
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досліджень громадської думки; набути практичних навичок емпіричних 

досліджень громадської думки; вивчити актуальні проблеми громадської 

думки в сучасній Україні.  

Змістовні модулі: 1.Соціологія громадської думки в системі 

соціологічного знання. 2.Громадська думка як об’єкт соціологічного 

дослідження.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  

знати: - об'єкт і предмет соціології громадської думки; - особливості 

розвитку громадської думки як соціального феномена і як соціального 

інституту; - специфіку природи і структури громадської думки; - 

особливості процесів формування, функціонування, відображення та обліку 

громадської думки; - загальні аспекти використання феномену громадської 

думки в політичній та економічній діяльності; - особливості 

взаємопроникнення громадської думки і пропаганди, реклами, паблік 

релейшенз; - соціально-психологічні аспекти функціонування та методи 

вивчення громадської думки; - можливості системи опитувань громадської 

думки.  

вміти: - знаходити аспекти програми соціологічного знання про 

феномен громадської думки при аналізі суспільних процесів; - аналізувати 

механізм соціального управління громадської думки; - використовувати 

соціологічні методи пізнання при виявленні різних аспектів громадської 

думки, специфіки його прояву і впливу; - застосовувати різні технол 

розвитку громадської думки. 

 

6.  I ІІ Філософія освіти 

Метою викладання дисципліни є: визначити цілі і завдання 

філософії освіти та науки, сутнісну природу освіти та науки, визначити її 

місце і роль в системі культури. Філософія освіти та науки є однією з 

найбільш активно розвинутих галузей філософського знання. Це 

обумовлено рядом причин. По-перше, в культурі сучасної цивілізації освіта 

та наука відіграють ключову роль, активно впливають на всі інші форми 

духовного життя людей. По-друге, наука є найважливішим чинником життя 

суспільства, його господарства та економіки. Наукоємні виробництва, 

інноваційна діяльність вимагають фахівців високої кваліфікації. Вища 
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школа прагне врахувати сучасні потреби в підготовці такого роду фахівців. 

По-третє, наукова діяльність виділяється як спеціальна сфера діяльності, 

що займає значне місце в житті сучасного суспільства. Основними 

завданнями вивчення дисципліни є: 1. Узагальнити проблеми філософії 

освіти та науки: предмет і основні концепції сучасної науки, наука в 

культурі сучасної цивілізації, структура наукового знання, динаміка науки, 

наукові традиції та наукові революції, типи наукової раціональності, 

особливості сучасного етапу розвитку освіти та науки, а також філософські 

проблеми соціально-гуманітарних наук. 2. Виявити важливе методологічне 

значення філософії освіти та науки, осмислити іманентне входження 

наукових знань в контекст філософської рефлексії. При цьому 

конкретизація наукових знань у філософському дискурсі має свої 

передумови, свої історичні етапи. 3. Розглянути конкретне вираження 

внутрішнього взаємозв'язку філософії і науки є, з одного боку, наявність 

філософських підстав у всіх фундаментальних наукових теорій, а з іншого 

- приватно-наукового знання, використовуваного в філософській 

аргументації. 4. Розглянути основні сучасні філософські проблеми у різних 

галузях наукового та освітнього знання. Кафедра філософії та соціології 

Змістовні модулі: Змістовий модуль 1. Філософія освіти як 

філософська дисципліна. Феномен науки. Загальні проблеми філософії 

науки. Змістовий модуль 2. Особливості філософії науки соціально-

гуманітарного пізнання. Змістовий модуль 3. Розуміння сутності освіти в 

різні історичні періоди існування людства.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: знати: - історичні типи філософії освіти, основні парадигми 

філософствування; - шляхи пізнання світу, функціонування знання в 

сучасному інформаційному просторі, особливості взаємозв’язку науки, 

техніки з сучасними соціальними і етичними проблемами; - форми 

суспільної свідомості, їх взаємозв’язок; - умови формування особистості, її 

свобода, відповідальність за збереження життя, природи, культури. - 

узагальнені проблеми філософії науки: предмет і основні концепції 

сучасної науки, наука в культурі сучасної цивілізації, структура наукового 

знання, динаміка науки, наукові традиції та наукові революції, типи 
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наукової раціональності, особливості сучасного етапу розвитку науки, а 

також філософські проблеми соціально-гуманітарних наук; - важливі 

методологічні засади філософії науки, наукові знання у філософському 

дискурсі зі своїми передумовами та історичними етапами.  

вміти: - обґрунтувати свою світоглядну та громадянську позицію; - 

застосувати одержані знання про вирішення професійних завдань, при 

розробці соціальних та екологічних проектів, організації міжлюдських 

відносин; - науково аналізувати соціально значущі проблеми й процеси, 

факти і явища суспільного життя; розуміти і об’єктивно оцінювати 

досягнення культури, пояснювати феномен культури та цивілізації; - 

володіти методологією і методами пізнання, творчої діяльності; - здатність 

до діалогу як засобу вирішення соціальних і етичних проблем, досягнення 

консенсусу. - виявляти конкретне вираження внутрішнього взаємозв'язку 

філософії і науки є, з одного боку, наявність філософських підстав у всіх 

фундаментальних наукових теорій, а з іншого - приватно-наукового знання, 

використовуваного в філософській аргументації. - аналізувати основні 

сучасні філософські проблеми у різних галузях наукового знання. 

 

7.  I ІІ 
Філософські 

проблеми 

філології 

Метою курса є навчити студентів застосовувати складні техніки 

аналітичної філософії мови, герменевтики, структуралізму, семіології, 

психоаналізу, деконструкції для рішення змістовних філософсько-

методологічних проблем. 

Завдання: створити у студентів теоретичну базу, зо дозволить 

інтегрувати різноманітні дисципліни: семантику, семіотику, аміологію, 

прагматику, логіку, риторику, поетику, лінгвістику, вказати на наявність 

спільних методологічних проблем, а також їх взаємозалежність та 

додатковість. 

Змістові модулі: 

1. Історія становлення філософії мови 

2. Логіко-семантична програма аналізу мови 

3. Феноменологічна та герменевтична теорія мови 

4. Теорія комунікації та дискурс 

5. Постструктуралізм та психоаналіз 
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6. Прагматичні теорії мови 

Теоантропокосмічні теорії мови Компетентності : 

Нестандартне наукове мислення, навички комунікації, здатність 

логічно і системно мислити, креативність. 

Результати навчання 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- історію філософських та лінгвістичних вчень; 

- місце мови як предмети міждисциплінарних досліджень; 

- логіко-семантичну програму аналізу мови; 

- феноменологічну та герменевтичну теорію мови; 

- засади теорії комунікації та дискурсу; 

- основи постструктуралізму та психоаналізу. 

вміти: 

- працювати з мовою; 

- володіти технікою аналізу мови; 

- застосовувати для рішення змістовних філософсько- 

методологічних проблем складні техніки аналітичної філософії мови, 

герменевтики, структуралізму, семіології, психоаналізу, реконструкції; 

коректно поставити та вирішити складні філософські та 

лінгвістичні питання про мову, буття та сутнє, пізнання та цінності, 

людину та суспільство. 

8.  I ІІ 
Сучасні 

лінгвістичні теорії 

Метою є ознайомлення студентів із основними сучасними 

лінгвістичними парадигмами та когнітивними дослідженнями. 

Завдання: сформувати професійно-педагогічних навички та 

вміння, які необхідні магістрантам для їхньої майбутньої наукової 

роботи; 

1. розширити кругозір магістрантів за рахунок вивчення 

новітніх здобутків вітчизняних та зарубіжних лінгвістів; 

удосконалити практичну та теоретичну підготовку магістрантів 

за рахунок надання необхідного мінімуму теоретичних знань про основні 

напрями досліджень у площині сучасного вітчизняного та зарубіжного 

мовознавства новітніх досягнень у мовознавстві, зокрема у таких галузях 

лінгвістики як комунікативна, когнітивна та зіставна лінгвістика, а також 
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у межах гендерного та лінгвокультурологічного підходів до мови; 

3. визначити основні орієнтири дослідження мовних та 

мовленнєвих явищ на сучасному етапі розвитку лінгвістики. 

Змістові модулі: 

1. Парадигми дослідження у сучасній лінгвістиці. 

Методи лінгвістичного дослідження 

2. Комунікативна лінгвістика. Категорії 

комунікативної лінгвістики 

3. Когнітивні підходи до семантики мовних одиниць 

художнього тексту 

4. Основи мовної комунікації 

Компетентності : 

повага до різноманітних національних спільнот як невід’ємної 

складової історії України, вміння співпрацювати з носіями різних мов та 

діалектів; дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 

Результати навчання 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- основні методи та прийоми лінгвістичних досліджень, 

зв'язок цих методів із загальнонауковими дослідницькими процедурами; 

- наукові парадигми в лінгвістиці; 

- відмінності методів і прийомів у різних галузях 

лінгвістичних 

знань 

вміти:  

 визначати методи і прийоми дослідження в науково-

дослідних роботах, застосовувати їх на практиці; - добирати 

найдоцільніші дослідницькі процедури для реалізації поставленої у 

науковій праці мети; 

 опанувати наукову інформацію про різноманітні 

дослідницькі процедури вивчення мови та особливості їх застосування 

відповідно до певної лінгвістичної галузі. 
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9.  1 ІІ 
Гендерні 

дослідження в 

філології 

Мета: узагальнення інформації з гендерної проблематики; 

опрацювання загальнонаукових питань статусу гендеру, його 

соціокультурної природи; аналіз проявів мовного андроцентризму; 

визначення способів творення фемінітивів в англійській та українській 

мовах. 

Завдання: ознайомити з ключовими поняттями гендерної 

лінгвістики 

«гендер», «андроцентризм мови», «гендерний стереотип», 

«гендерна роль», «гендерно марковані одиниці», «мовний сексизм»; 

установити засоби мовної ідентифікації жінки; визначити гендерні 

стереотипи у структурі мовної свідомості англійців та українців; 

проаналізувати вербалізацію мовних портретів чоловіків і жінок у 

сучасному українському художньому та публіцистичному дискурсі; 

розкрити особливості вербальної та невербальної комунікативної 

поведінки чоловіків і жінок. 

Змістові модулі: 

Лекційні модулі 

1. Актуальні проблеми сучасної гендерної лінгвістики 

2. Гендерна асиметрія мови 

3. Засоби та способи мовної ідентифікації жінки 

5. Гендерні стереотипи у структурі мовної свідомості 

українців Стратегії вербальної та невербальної комунікативної 

поведінки чоловіків і жінок 

6. Пареміологія і фразеологія в системі гендерного аналізу 

Семінарські модулі 

1. Гендерні дослідження на сучасному етапі: філософія, 

проблематика, методологія 

2. Гендерна асиметрія як прояв мовного сексизму 

3. Засоби та способи мовної ідентифікації жінки 

4. Гендерні стереотипи і гендерна чутливість комунікації 

5. Гендерні характеристики комунікативної поведінки 

Компетентності 

Загальні компетентності: 
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здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність 

працювати в команді; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; здатність застосовувати набуті знання в 

практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

Предметні компетентності: 

здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння 

навчальної інформації; 

здатність адекватно використовувати мовні ресурси, 

демонструвати сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі 

фахової і міжособистісної комунікації, володіти різними засобами мовної 

поведінки в різних комунікативних контекстах; 

здатність до критичного аналізу, діагностики та корекції власної 

мовленнєвої діяльності. 

Результати навчання 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

історію становлення гендерних студій, гендерної лінгвістики, 

феміністської лінгвістики; 

основні напрями розвитку гендерної лінгвістики; 

усвідомлювати закономірності та сутність основних напрямів 

дослідження лінгвістичної гендерології (соціолінгвістичний, 

психолінгвістичний, лінгвокультурологічний, комунікативно- 

дискурсивний); 

вміти: 

використовувати термінологію гендерної лінгвістики та 

суміжних наук; 

обирати оптимальні методи та самостійно здійснювати 

дослідження гендерних стереотипів; 

самостійно працювати з мультимовним матеріалом як 

передумовою можливого прогнозування і вирішення комунікативних 

конфліктів; чітко передбачати та вибудовувати структуру гендерно 

зорієнтованого дослідження. 

10.  1 ІІ Англійська мова Метою викладання навчальної дисципліни є формування  



160  

наукового 

спілкування та 

переклад 

комунікативної мовної компетенції у сфері міжкультурного та наукового 

спілкування, набуття навичок спілкування у науковій галузі, розширення 

мовно-культурного та наукового світогляду майбутнього фахівця. 

Досягнення мети здійснюється за умови комунікативного підходу в 

навчанні іноземної мови, використання ситуацій наукових контактів в 

усній та письмовій формі на практичних заняттях, комплексу вправ на 

розвиток мовленнєвих навичок та загальної мовної компетенції. 

Завдання: 1) Навчити вільно, гнучко й ефективно 

використовувати англійську мову в усній та письмовій формі, у 

науковому середовищі для розв’язання комунікативних  завдань. 2) 

Ознайомити  студентів  з 

науковою  термінологією  для   розв’язання  професійних  

завдань.  3) поглибити розуміння студентами міжкультурної специфіки 

наукової комунікації; 4) ознайомити студентів з науковим стилем 

англійської мови; 5) розкрити особливості оформлення наукових грантів 

англійською мовою у різних країнах; 6) сформувати у студентів навички 

перекладу (письмового та усного) текстів наукового стилю англійської 

мови. 

Змістові модулі: 

1. Наукова термінологія англійської мови. 

2. Написання наукових статей англійською мовою. 

3. Анотування та редагування англомовних текстів. 

Компетентності: 1)Здатність вільно оперувати спеціальною 

науковою термінологією для розв’язання професійних завдань. 2) 

Усвідомлення засад і технологій створення наукових текстів англійською 

мовою. 3) Здатність до організації наукової комунікації англійською 

мовою. 4) Здатність вільно перекладати тексти наукового спрямування. 5) 

Знання загальних принципів перекладу, а також навички та вміння його 

здійснення. 6) Вміння усно та письмово спілкуватися науковою 

англійською мовою; здатність правильно розмовляти та писати науковим 

стилем. 

Результати навчання : 

В результаті вивчення курсу студенти повинні 
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знати: 

1. наукову (професійну) термінологію; 

2. правила оформлення наукових доробок; правила подачі 

грантів англійською мовою; 

3.  як використовувати англійську мову в усній та 

письмовій формі, у науковому спілкуванні для 

розв’язання комунікативних завдань у професійній та науковій 

сферах життя. 

4. правила перекладу наукового стилю (письмово, устно), 

мати знання перекладацьких трансформацій та вільно 

володіти ними. Студенти повинні вміти читати літературу за 

фахом для отримання необхідної інформації; брати участь в усному 

спілкуванні іноземною мовою на теми, передбачені програмою. 

11.  1 ІІ 
Психологія 

конфлікту 

Мета: формування та поглиблення теоретичних знань і 

прикладних компетенцій з основних проблем конфліктології.  

Завдання: розвиток навичок та вмінь з вирішення конкретних 

завдань управління конфліктним протиріччям в різних сферах 

організаційної взаємодії на будь-якій ланці управлінської діяльності.  

Змістові модулі: 1. Предмет конфліктології. 2. Природа та 

основні складові конфлікту. 3. Вирішення конфліктів. Прогнозування і 

запобігання.  

Компетентності: Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Уміння 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Цінування та повага 

різноманітності та мультикультурності. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність розробляти та управляти проектами. Здатність мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети.  

Результати навчання: здатність критично осмислювати, 

вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах 

та в ситуаціях загострення протиріччя / конфлікту; володіння методами 

ідентифікації проблеми в організації, прогнозування виникнення 

Кафедра 

практичної 

психології 



162  

конфліктних прецедентів та обґрунтування методів їх вирішення / 

запобігання; вміння проектувати ефективні системи управління 

організацією з урахування інтересів та позицій співробітників; 

опанування методик діагностики конфліктної ситуації; здатність 

планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

розвиток навичок прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних / конфліктних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; прагнення до організації та здійснення 

ефективної комунікації всередині колективу, як базової умови 

профілактики виникнення в ньому конфліктів; здатність бути лідером та 

вміння працювати у команді, ефективно взаємодіяти з людьми, впливати 

на їх поведінку для вирішення професійних задач та можливих протиріч; 

дотримання нормативних вимог, що регламентують професійну 

поведінку керівника закладу освіти, визначають деонтологічні принципи 

його управлінської діяльності. 

12.  1 ІІ 
Психологія 

творчості 

Мета: оволодіння теоретичними основами психології дитячої 

творчості з акцентом на проблеми розвитку творчого потенціалу 

особистості.  

Завдання: формування у майбутніх практичних психологів 

наукових уявлень про феномен творчості та підходи до його вивчення; 

вивчення психологічних закономірностей творчого процесу та 

особливостей творчої особистості; розкриття сутності видів творчості у 

різних сферах суспільного життя; розширення уявлень майбутніх 

психологів про власний творчий потенціал для подальшого 

особистісного та професійного розвитку; проведення діагностики рівню 

розвитку творчих здібностей; набуття вмінь користуватися методами 

психологічної роботи з особистістю і групою щодо розвитку творчих 

здібностей.  

Змістові модулі: 1. Теоретичні аспекти дослідження творчості у 

психологічній науці. 2. Психологічний механізм творчого процесу. 3. 

Творча особистість. Компетентності: Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; Здатність генерувати нові ідеї 

Кафедра 

практичної 

психології 
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(креативність);Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності; Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

 Програмні результати навчання Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методів. Робити психологічний 

прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. Розробляти 

просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. Здійснювати 

аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової 

інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. 

13.  1 ІІ 
Усвідомлене 

батьківство 

Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти непедагогічних 

спеціальностей з теорією батьківства; забезпечити формування базових 

компетентностей з теорії і практики батьківства як соціокультурного 

феномену, що є інтегральним утворенням особистості. 

Завдання: формування відповідального ставлення до батьківства 

на засадах родинного виховання; формування у здобувачів вищої освіти 

наукових уявлень про психологію усвідомленого батьківства; 

формування практичних вмінь аналізувати і розв’язувати практичні 

ситуації в полі батьківсько-дитячих стосунків. 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Психолого-педагогічні умови успішного батьківства в 

історії культури, психології та педагогіці. 

ЗМ2. Практика і стиль взаємовідносин батьків і дітей в сучасному 

суспільстві. 

ЗМ3. Педагогічний супровід батьківства. 

Компетентності: 

7.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

8.Вирішувати конфліктні ситуації і надавати підтримку в нових, 

проблемних і кризових ситуаціях. 

9. Мати потребу вдосконалювати і розвивати свій 

Кафедра 

дошкільної освіти 
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інтелектуальний і загальнокультурний рівень. 

10. Самостійно набувати і використовувати нові знання і 

уміння. 

11. Здатність працювати в команді. 

12. Володіти навичками самоорганізації і саморегуляції. 

Програмні результати навчання: 

4. Застосовувати знання та уміння, необхідні для продовження 

професійного розвитку, що також включає здатність працювати 

самостійно та в колективі. 

Володіти навичками, пов’язані зі здатністю взаємодіяти з іншими 

суб’єктами педагогічного процесу та залучати їх до командної роботи. 

14.  1 ІІ Медіаграмотність  

Мета: забезпечення розуміння сучасних інформаційних умов на 

основі аудіовізуальної грамотності, принципів функціонування медіа, 

вивчення механізмів впливу мас-медіа на свідомість та підсвідомість 

медіаспоживачів, усвідомлення наслідків впливу різних видів медіа на 

психіку особистості та суспільства в цілому; підготовка студентів до 

передачі цих знань непідготовленій аудиторії. 

Завдання: вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної 

інформації в медіа; розкриття дидактичних, психолого-педагогічних і 

методичних аспектів застосування медіа в навчанні і вихованні; вивчення 

впливу різних медіазасобів на суспільство, можливих наслідків та засобів 

нейтралізації їх негативного впливу. 

Після успішного закінчення курсу студенти зможуть: 

Продемонструвати знання: етичних та професійних стандартів, 

методологічних аспектів медіаграмотності і основ аудіовізуальної 

грамотності; принципів маніпулювання свідомістю споживачів 

аудіовізуальної інформації; дидактичний і виховний потенціал медіа; 

правил культури спілкування в інформаційному суспільстві та методів 

захисту від можливих негативних впливів у процесі масової комунікації; 

засобів формування медіаграмотності у аудиторії.  

Продемонструвати навички та компетентності: 

Кафедра 

соціальних 

комунікацій 
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1. виявляти маніпулятивний контент медіа; розпізнавати 

гіперболізовані ознаки медіаповідомлень та пояснювати мету їх 

демонстрування; 

2. здійснювати аргументований критичний огляд 

аудіовізуальної та друкованої інформації; 

3. здійснювати перевірку та класифікацію джерел інформації; 

розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й 

оцінювати медіаповідомлення; 

4. поєднувати традиційні методи навчання з мультимедійними 

засобами подачі інформації, засобами масової інформації; 

5. самостійно створювати медіапроєкти; 

6. використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні 

технології; 

7. вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, 

письмову та електронну комунікацію; 

8. передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт 

чи на інформаційні акції; 

9. створювати грамотний медіапродукт на задану тему, 

визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи 

оприлюднення; 

10. використовувати необхідні знання й технології для виходу з 

кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 

співробітництва. 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Історія та теорія медіаграмотності. 

11. ЗМ2. Медіаграмотність як засіб розвитку критичного 

мислення 

 

15.  1 ІІ 
Міжкультурний 

діалог та глобальні 

комунікації 

Мета дисципліни: надати студентам розуміння журналістики, 

реклами, історичних, політичних та економічних процесів, як предмету 

академічного дослідження та сфери професійної практики в широкому 

контексті соціальних комунікацій, завдяки широкому та 

спеціалізованому спектру завдань курсу. 

Кафедра 

соціальних 

комунікацій 
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Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжкультурний 

діалог та глобальні комунікації»  є: 

• сприяти набуттю у студентів умінь виконувати функції 

посередників в сфері міжкультурної комунікації; 

• розвинути вміння міжкультурного спілкування у різних сферах 

людської діяльності: загальнокультурної, професійної, побутової, 

медійної; 

• спрямування на вдосконалення професійних умінь у медійній 

галузі та інших професійних сферах; 

За результатами проходження курсу «Міжкультурний діалог та 

глобальні комунікації» студенти зможуть: 

• застосовувати знання у сфері теорії міжкультурної комунікації 

у своїй професійній діяльності; 

• застосовувати теорію основ міжкультурної комунікації для 

підготовки медійних матеріалів, звітів, аналітичних докладів, тощо; 

• володіти навичками аналізу основних проблем міжкультурної 

комунікації; 

• бути толерантними до особливостей інших культур. 

За результатами проходження курсу «Міжкультурний діалог та 

глобальні комунікації» студенти зможуть знати: 

- сутність культури та її особливості; 

- зміст та характерні деталі інших культур; 

- розуміти власну культуру та запобігати конфліктів з 

представниками інших культур. 

Мають вміти: 

• застосовувати знання у сфері теорії міжкультурної комунікації 

у своїй професійній діяльності; 

• застосовувати теорію основ міжкультурної комунікації для 

підготовки медійних матеріалів, звітів, аналітичних докладів, тощо; 

• володіти навичками аналізу основних проблем міжкультурної 

комунікації; 

• бути толерантними до особливостей інших культур. 

Змістові модулі: 
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ЗМ1. Міжкультурні комунікації та їхня сутність. 

ЗМ2. Глобальні комунікації та їх використання 

 

16.  1 ІІ 

Сучасні 

інформаційно- 

комунікаційні 

технології в освіті 

Метою НД є ознайомлення студентів з теоретичною базою знань 

у сфері сучасних інформаційних технологій, підготувати до практичного 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (СІКТ) 

та при розв’язання практичних задач у навчанні, майбутній професійній 

діяльності, розвиток мотивації студентів до професійного 

самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу. 

Завдання: підготувати до вирішення питань науково-дослідного 

характеру до застосування СІКТ; 2) поглиблення загальнотеоретичних і 

методичних знань з використання СІКТ на предметах освітньої галузі 

“Педагогічна освіта”; 3) для виконання управлінських і педагогічних 

функцій здобувачів освіти за допомогою інформаційних технологій, 

розвивати, та формувати навички практичного застосування 

мультимедійних навчальних засобів, користування комп’ютерною 

технікою та мультимедійними освітніми ресурсами, раціонального їх 

застосування в майбутній професійній діяльності; 4) удосконалювати 

вміння активно працювати в інформаційно-комунікаційному 

педагогічному середовищі. 

Змістові модулі: І. Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології (СІКТ) та інформаційні можливості Microsoft Office System. 

ІІ. Мережеві технології другого покоління в професійній 

діяльності майбутнього педагога. 

ІІI. Розвиток дистанційної освіти. Основи веб – програмування. 

Програмні результати навчання: 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; Застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач 

управління організацією. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 
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Загальні компетентності. Навички використання інформаційних 

та комунікаційних технологій 

17.  1 ІІ 

Сучасні 

інформаційно- 

комунікаційні 

технології в освіті 

та науці 

Мета: ознайомлення студентів з теоретичною базою знань у 

сфері сучасних інформаційних технологій, підготувати до практичного 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (СІКТ) 

в освіті та науці при розв’язання практичних задач у навчанні, майбутній 

професійній діяльності, розвиток мотивації у здобувачів освіти до 

професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу. 

Завдання: підготувати до вирішення питань науково-дослідного 

характеру до застосування СІКТ; поглиблення загальнотеоретичних і 

методичних знань з використання СІКТ на предметах освітньої галузі 

«Педагогічна освіта», «Середня освіта»; для виконання 

управлінських і педагогічних функцій спеціалістів за допомогою 

інформаційних технологій, розвивати, та формувати навички 

практичного застосування мультимедійних навчальних засобів, 

користування комп’ютерною технікою та мультимедійними освітніми 

ресурсами, лінгвістичних ресурсів та систем; раціонального їх 

застосування в майбутній професійній діяльності; удосконалювати 

вміння активно працювати в інформаційно-комунікаційному 

педагогічному середовищі. 

Змістові модулі: 

1. Сучасні інформаційні технології як засіб реалізації 

індивідуалізації процесу навчання. 

2. Мережеві технології другого покоління в професійній 

діяльності майбутнього педагога. 

3. Розвиток дистанційної освіти. Навчальні платформи. 

Лінгвістичні ресурси та системи. Мультимедійні освітні ресурси. 

Компетентності: Здатність до збору, обробки, збереження, 

продукування і передачі професійно важливої інформації з метою її 

використання в рамках професійного, дослідницького контенту; 

Здатність упроваджувати ефективні педагогічні, ІКТ технології для 

забезпечення якості освіти відповідно до державних стандартів, 

задоволення потреб здобувачів освіти. Програмні результати навчання. 
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Будувати технологію та методику організації та проведення лекцій, 

семінарів, практичних, лабораторних, індивідуальних занять. Здатність 

користуватися комп’ютером та друкарські вміння; здатність 

забезпечення детального резюме з боку замовника та вибору необхідних 

довідкових матеріалів, встановлення зворотнього зв’язку із замовником. 

Розвиток вмінь у майбутніх фахівців раціонально та науково 

обґрунтовано організовувати самостійну роботу учнів та студентів. 

18.  1 ІІ 
Професійна та       

корпоративна 

етика 

ОПП «Право»  

Мета вивчення курсу: вивчення актуальних питань етичних 

відносин з урахуванням професійної діяльності юристів, а також вимог 

чинного законодавства.  

Завдання курсу: аналізувати і оцінювати з точки зору 

моральності ситуації, що виникають у сфері дії правосуддя; аналізувати і 

оцінювати моральні аспекти діяльності учасників судочинства; 

використовувати моральні навички у своїй професійній діяльності в цілях 

підвищення її ефективності; здійснювати свою професійну діяльність 

відповідно до вимог, що пред‘являються професійною етикою.  

Змістові модулі: 1. Загальна частина. 2. Професійна юридична 

етика.  

Програмні результати навчання: Знати: - основні положення 

про поняття, суть і функції моралі; - основні моральні принципи 

професійної діяльності юриста; - основні категорії, що вживаються при 

вивченні дисципліни «Професійна та корпоративна етика»; - моральні 

аспекти діяльності представників окремих юридичних професій; - 

основні положення чинного законодавства, що регулюють етичні 

правовідносини; - кодекси професійної етики; - основні теоретичні та 

практичні проблеми у сфері професійної та корпоративної етики. Вміти: 

- сформулювати навички щодо роботи з нормативно-правовими актами, 

правильного користування юридичною термінологією в сфері 

корпоративного права; - застосовувати знання з професійної чи 

корпоративної етики в майбутній практичній діяльності юриста; - 

аналізувати та грамотно використовувати способи впливу на людей під 

час спілкування; - виявляти протиріччя між теорією та практикою; - 
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творчо міркувати та знаходити оптимальне рішення в стандартних та 

нестандартних ситуаціях; - застосовувати оптимальні засоби ділового 

спілкування для ефективного управління.  

ОПП «Публічне управління та адміністрування»  

Мета вивчення курсу: вивчення актуальних питань етичних 

відносин з урахуванням професійної діяльності публічного службовця, а 

також вимог чинного законодавства.  

Завдання курсу: є навчити студента аналізувати і оцінювати з 

точки зору моральності ситуації, що виникають у сфері публічного 

управління та адміністрування; аналізувати і оцінювати моральні аспекти 

діяльності учасників процесу публічного управління та адміністрування; 

використовувати моральні навички у професійній діяльності в цілях 

підвищення її ефективності; здійснювати свою професійну діяльність 

відповідно до вимог, що пред’являються професійною етикою.  

Змістові модулі: 1. Загальна частина. 2. Професійна та 

корпоративна етика.  

Програмні результати навчання:  

Знати: - основні положення про поняття, суть і функції етики та 

моралі; - основні категорії, що вживаються при вивченні дисципліни 

«Професійна та корпоративна етика»; - основні морально-етичні 

принципи професійної діяльності управлінця вищої ланки; - моральні 

аспекти діяльності представників окремих управлінських професій.  

Вміти: - застосовувати на практиці вимоги сформульовані в 

кодексах професійної етики; - застосовувати знання з професійної чи 

корпоративної етики в майбутній практичній діяльності. 

19.  1 ІІ 
Державний 

контроль в Україні 

Мета: ознайомити студентів зі здійснення державного контролю 

в сфері виконавчої влади та механізмів його застосування в практичній 

діяльності, що сприятиме утвердженню України як демократичної 

правової держави.  

Завдання: ключовим завданням навчальної дисципліни є 

систематизоване засвоєння студентами знань про предмет курсу: 

теоретичні та практичні засади здійснення державного контролю у сфері 

виконавчої влади; систему, принципи, завдання та функції державного 
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контролю в зазначеній сфері; положення про зовнішній та внутрішній 

контроль державних інституцій в сфері виконавчої влади; правові норми, 

які регулюють порядок здійснення державного контролю в зазначеній 

сфері; нормативно-правові акти суб'єктів державного контролю у сфері 

виконавчої влади та порядок їх ухвалення і виконання.  

Змістові модулі: ЗМ 1. Теоретико-методологічні засади 

державного контролю ЗМ 2. Механізми державного контролю  

Компетентності: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; - Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні; - Здатність приймати обґрунтовані 

рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології; - Здатність 

організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження 

електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування; - Здатність здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України. - 

Здатність самостійно готувати проекти нормативноправових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування; - Здатність критично осмислювати й розв’язувати 

складні задачі та проблеми, що потребують міждисциплінарних підходів, 

оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної / недостатньої 

інформації та суперечливих вимог.  

Програмні результати навчання:  

Знати: теоретичні і правові засади державного контролю, його 

форми і методи для аналізу та вирішення національних та регіональних 

проблем; основні напрями державного контрою, становлення та розвитку 

контролю в регулюванні місцевих процесів в Україні; практику 

залучення світового досвіду в державний контроль України.  

Вміти: використовувати категорії планування, прогнозування, 

проектування, сучасні підходи щодо оптимізації державного контролю; 

визначати оптимальні шляхи вироблення та реалізації державного 
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контролю та його місця у загальній системі державного управління та 

місцевого самоврядування; визначати ефективність діючих механізмів 

державного контролю за результатами аналізу програм та проектів, 

вітчизняного й зарубіжного досвіду їх вироблення та реалізації, 

використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу; 

розробляти плани, програми, проекти проведення контролю державних, 

регіональних і галузевих програм національного розвитку на основі 

методології конструювання моделей виходячи із концептуального, 

ресурсного, кадрового, інформаційного забезпечення та механізмів 

упровадження державно-управлінських рішень у різних сферах; 

аналізувати проблеми, ресурсний потенціал і напрями вироблення і 

реалізації державного контролю; контролювати виконання заходів 

вироблення та реалізації державного контролю, відповідних 

законодавчих і підзаконних актів в обумовлені терміни засобами 

адміністрування. 

20.  1 ІІ 
Державне 

управління та 

виконавча влада 

Мета: оволодіння студентами необхідних знань та навичок з 

державного управління, науково-юридична: оволодіння студентами 

поглибленими знаннями зі здійснення державного управління та 

механізмів його застосування в практичній діяльності; формування 

навичок прийняття юридичних рішень та складання відповідних 

юридичних документів, опанування логікою і офіційною діловою мовою 

юридичних документів; загально - освітня: підвищення правової 

культури та ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав в 

зазначеній сфері; виховна: формування впевненості фахівців в 

благодійності ідей правової держави і необхідності їх забезпечення за 

допомогою здійснення ефективного державного управління, підвищення 

управлінської дисципліни, відданості ідеям істини, добра, справедливості 

і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і 

людиною.  

Завдання: навчити студента аналізувати і оцінювати теоретичні 

засади здійснення державного управління; засади співвідношення 

державного управління та виконавчої влади в Україні; законодавчі засади 

та принципи взаємодії виконавчої влади та місцевого самоврядування; 
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систему державного управлянні в різних сферах держави та суспільства.  

Змістові модулі: ЗМ 1. Державне управління та його теоретичні 

засади. Державний контроль: зміст та поняття. Державна служба. ЗМ 2. 

Теоретичні основи діяльності органів виконавчої влади в Україні. ЗМ 3. 

Кабінет Міністрів України. ЗМ 4. Центральні органи виконавчої влади в 

Україні. ЗМ 5. Місцеві органи виконавчої влади в Україні. Місцеве 

самоврядування в Україні.  

Компетентності: - Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу; - Здатність працювати в команді, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально 

та свідомо; - Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні; - Здатність приймати обґрунтовані 

рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології; - Здатність 

налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти; - Здатність здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.  

Програмні результати навчання:  

Знати: - теоретичні засади здійснення державного управління; - 

засади співвідношення державного управління та виконавчої влади в 

Україні; - законодавчі засади та принципи взаємодії виконавчої влади та 

місцевого самоврядування; - основи державного управління в сфері 

місцевого самоврядування;  

Вміти: - орієнтуватися в системі законодавства; - аналізувати 

нормативно-правові акти та застосовувати їх до конкретних життєвих 

ситуацій; складати необхідні документи правового характеру; - 

самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, 

обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію. - аналізувати 

специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку зі здійсненням 

державного управління. 

21.  1 ІІ 

Правові засади 

та інституційні 

механізми 

запобігання та 

Мета: формування цілісного уявлення щодо змісту вітчизняного 

антикорупційного законодавства, ознайомлення з державним механізмом 

запобігання та протидії корупції, категоріально-правова характеристика 

корупції та корупційного діяння, з’ясування специфіки правового статусу 
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протидії корупції державних органів, спеціально уповноважених на реалізацію заходів 

щодо запобігання та протидії корупції, визначення основних принципів 

запобігання та протидії корупції, окреслення кола суб’єктів 

відповідальності за корупційні правопорушення.  

Завдання: засвоєння основних теоретико-методологічних 

постулатів сучасної адміністративно-правової парадигми запобігання та 

протидії корупції, аналіз сучасного вітчизняного антикорупційного 

законодавства та особливостей правозастосовної практики з метою 

формування у перемінного складу системи знань, навичок і вмінь, 

необхідних у подальшій службовій діяльності, пов’язаній з участю у 

заходах щодо запобігання та протидії корупції.  

Змістові модулі: ЗМ 1. основи запобігання та протидії корупції 

ЗМ 2. відповідальність за корупційні правопорушення  

Програмні результати навчання:  

Знати: основні нормативно-правові акти, які регулюють 

правовідносини в сфері запобігання і протидії корупції; сутність 

правових дефініцій «корупція», «корупційне правопорушення», 

«неправомірна вигода», «безпосереднє підпорядкування», «конфлікт 

інтересів», «близькі особи» тощо; перелік та повноваження спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; перелік суб’єктів 

відповідальності за корупційні правопорушення; порядок і правила 

здійснення процесуальних дій при притягненні до адміністративної 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.  

Вміти: застосовувати на практиці, узагальнювати і аналізувати 

нормативно-правовий матеріал законодавства, що регулює різні аспекти 

запобігання і протидії корупції; орієнтуватися в змінах та доповненнях до 

антикорупційного законодавства України; приймати виважені рішення у 

відповідності до антикорупційного законодавства; користуватися 

правовою термінологією. 

22.  1 ІІ 
Корпоративна 

соціальна 

відповідальність 

Мета: формування у студентів фундаментальних знань з теорії та 

практики корпоративної соціальної відповідальності з позиції сучасних 

стандартів соціальної політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав 

людини і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що 
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забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. 

Завдання: забезпечення науково-методичного підґрунтя 

опанування студентами основних концепцій корпоративної соціальної 

відповідальності, навиків етичної експертизи та соціального осмислення 

сучасного бізнесу і менеджменту, а також способів реалізації моральних 

цінностей в економічній практиці. 

 

Змістові модулі: 

Змістовний модуль 1. Сутність і специфіка корпоративної 

соціальної відповідальності. 

Змістовний модуль 2. Реалізація корпоративної соціальної 

відповідальності. 

 

Компетентності: 

Загальні: 

 здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів 

економічної діяльності); 

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

Спеціальні: 

 здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

 здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

 здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати 

їх реалізацію. 

Програмні результати навчання: 

 мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 
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враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 

соціальну 

відповідальність; 

 організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті. 

23.  1 ІІ 
HR менеджмент 

та технології 

лідерства 

Мета: формування у студентів необхідних теоретичних знань та 

практичних вмінь у сфері управління людськими ресурсами організації, 

формування людського капіталу та підвищення продуктивності праці 

персоналу як основних стратегічних цілей організації. 

 

Завдання курсу: 

 застосування теоретичних аспектів управління 

людськими ресурсами, запровадження сучасних моделей НR-

менеджменту під 

час організаційних перетворень; 

 удосконалення виробничих та комунікаційних систем, 

 управління процесами розвитку людського капіталу та 

базових концепцій лідерства, які здатні забезпечити зростання 

продуктивності праці, динаміки запровадження управлінських інновацій 

та саморозвитку працівників, управління їх креативністю та талантами в 

умовах динамічного середовища 

 

Змістовні модулі: 

Змістовний модуль 1. Людські ресурси організації як об’єкт 

управління. 

Змістовний модуль 2. Теоретичні та практичні аспекти лідерства 

в організації. 

Змістовний модуль 3.Управління креативністю та 

продуктивністю праці. 

 

Компетентності: 

 практичні навички використання інформаційних та 

Кафедра 

менеджменту 
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комунікаційних технологій; 

 вміння мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації; 

 здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

 ефективно використовувати психологічні технології роботи 

з персоналом; 

 здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

 вміння формулювати задачі моделювання щодо якісного 

удосконалення основних бізнес-процесів з використанням математичних 

методів і новітніх інформаційних технологій; 

 здатність проводити об’єктивний аналіз зовнішнього 

середовища організації, здійснювати пошук нових ринкових 

можливостей 

шляхом використання сильних сторін та управляти 

конкурентоспроможністю організації в умовах відкритої та прихованої 

конкуренції. 

 

Програмні результати навчання передбачають наступні 

вміння: 

 проектувати ефективні системи управління організаціями; 

 планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

 планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу); 

 формувати конкурентоспроможну стратегію маркетинг 

менеджменту організації шляхом дослідження ринкових умов, оцінки 

зовнішніх можливостей та ризиків, термінів повернення інвестицій та 

прогнозування очікуваних результатів діяльності; 

 управляти продуктивністю та креативністю діяльності 
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колективу, формувати та реалізовувати програми розвитку професійних 

компетенцій та комунікативних навичок персоналу. 

24.  1 ІІ 
Стратегічний 

маркетинг 

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань із 

маркетингових стратегій і практичних навичок управління стратегічною 

маркетинговою діяльністю закладів туристичної сфери на базі вивчення 

законодавчих документів, нормативної, спеціальної, довідкової 

літератури та ресурсів всесвітньої мережі Інтернет. 

 

Завдання дисципліни: 

 вивчення сутності та сфери стратегічного маркетингу; 

 дослідження впливу маркетингового середовища на 

стратегічну діяльність підприємств; 

 формування вмінь маркетингового стратегічного аналізу; 

  розроблення маркетингових стратегій та інноваційної 

політики, які спрямовані на задоволення потреб споживачів послуг 

туристичних підприємств. 

 

Змістовні модулі: 

Змістовий модуль 1 Методологічні основи стратегічного 

маркетингу в туризмі 

Змістовий модуль 2 Функції та технології стратегічного 

маркетингу 

 

Компетентності: 

 застосовувати знання основ стратегічного управління й 

аналізу стратегій розвитку конкурентних переваг організації в межах 

корпоративних стратегій і механізмів їх реалізації; виконувати 

стратегічний аналіз місця та ролі організації на ринку; 

 використовувати методи обґрунтування стратегічних 

управлінських рішень; 

 застосовувати знання з маркетингу, стратегічного 

управління кадрами, фінансами тощо для розробки стратегії організації 

та її реалізації; 

Кафедра 

менеджменту 
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 управляти розробкою стратегії та політики організації; 

координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації в галузі 

ефективного стратегічного управління 

 

Програмні результати: 

 знання передових концепцій, методів науково-дослідної та 

професійної діяльності на межі предметних областей туризму та 

рекреації; 

 здатність використовувати інформаційно-інноваційні 

методи і технології; 

 знання закономірностей, принципів та механізмів 

функціонування туристичного ринку; 

 здатність здійснювати управління підприємством індустрії 

туризму та рекреації; 

 демонструвати соціальну відповідальність за результати 

прийняття стратегічних рішень; 

 приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

що 

потребує застосування нових підходів та методів прогнозування; 

нести відповідальність за розвиток професійного знання і 

практик, оцінювання стратегічного розвитку команди, формування 

ефективної кадрової політики. 

25.  1 ІІ 

Інноваційне 

підприємництво 

та управління 

стартап 

проектами 

 Мета: Формування системи знань і практичних навичок у 

створенні і управлінні стартапами на початковій стадії, підготовка 

студентів до участі в інкубаційних, акселераційних і грантових програмах 

підтримки стартапів.  

Завдання: 

- інтеграція в студентську стартап екосистему України; 

- орієнтуватися в основних поняттях про стартапи; 

- розуміти як розвивати власний стартап; 

- створити перший проект з бізнес-моделлю, маркетинговим 

планом, командою; 

- створити перспективи розвивати цей проект далі в інкубаційних 

Кафедра 

економіки та 

міжнародних 

економічних 
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або акселераційних програмах 

- можливість взаємодіяти з менторами YEP та партнерами з 

різних сфер діяльності 

Програмні результати навчання: 

- Розуміння ролі стартапів в світовій економіці. 

- озуміння складових частин стартап екосистеми та зв’язків між 

ними. 

- Розуміння ролі наукових досліджень для розвитку інновацій. 

- Вміння знаходити можливості для розвитку стартапу залежно від 

його стадії. 

- Вміння формувати команду стартапу та розподілити в ній ролі.  

- Володіння інструментами оцінки підприємницьких якостей.  

- Знання етапів розвитку команди.  

- Вміння застосувати відповідні інструменти управління командою 

на різних етапах розвитку команди. 

- Вміння визначити проблеми клієнта. 

- Володіння інструментами дизайн мислення.  

- Володіння методами оцінки проблеми - карта емпатії, глибинне 

інтерв’ю, карта стейкхолдерів тощо.  

- Здатність знайти і вибрати ідею стартапу, оцінити її актуальність і 

реалістичність.  

- Володіння інструментами брейнстормінгу.  

- Здатність валідувати гіпотези. 

- Розуміння принципів customer development. 

- Вміння визначити проблеми клієнта. Володіння інструментами 

дизайн мислення.  

- Володіння методами оцінки проблеми - карта емпатії, глибинне 

інтерв’ю, карта стейкхолдерів тощо.  

- Здатність знайти і вибрати ідею стартапу, оцінити її актуальність і 

реалістичність.  

- Володіння інструментами брейнстормінгу.  

- Розуміння принципів customer development.  
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- Володіння базовими навичками діджитал маркетингу - SMM, 

налаштуванням реклами, роботи з лідерами думки. 

- Розуміння поняття MVP.  

- Знання базових принципів UI/UX дизайну, customer journey map. 

- Розуміння принципів венчурного ринку, типів інвесторів, етапів і 

раундів інвестицій.  

- Вміння обирати джерело фінансування. 

- Знання базових юридичних аспектів управління стартапами.  

- Володіння інструментами створення презентацій.  

- Знання основних принципів пітчів. 

- Фандрейзинг. 

Змістовні модулі: 

Модуль 1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. 

Проблема-рішення та пошук бізнес-моделі. Customer Discovery phase. 

(Стартап екосистема; Основні принципи формування команди, ролі в 

команді стартапу; Дизайн мислення. Визначення проблем, емпатія; 

Дизайн мислення. Пошук і вибір ідей; Валідація ідеї стартапу; Канва 

бізнес моделі. Вступ, проблема та рішення; Дослідження клієнтів. 

Попереднє дослідження ринку. Валідація ключових гіпотез; Презентації 

ідей стартапів.)  

Модуль 2 Валідація бізнес моделі. Customer Validation phase. 

Знайомство з основними інструментами для управління стартапами. 

(Динаміка команди; Мінімально життєздатний продукт (MVP); Оцінка 

ринку. Аналіз конкурентів; Основи маркетингу для стартапів; Основи про 

інвестиції, фінанси та юридичні особливості стартапів; Презентація 

стартапу. Пітч-дек.) 

26.  1 ІІ 
Цивільний 

захист 

Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, 

вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати 

продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також 

досягнень науково-технічного прогресу.  

Завдання: засвоєння студентами новітніх теорій, методів і 

технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, 
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визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, 

спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, 

матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та 

ліквідації їхніх наслідків. 

Змістові модулі: 

Моніторинг небезпек. 

Планування заходів захисту. 

Профільна підготовка. Захист населення і територій від НС. 

Компетентності:  

Загальнокультурні компетенції охоплюють: 

 вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної 

діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ; 

 знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови 

моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних 

наслідків; 

 здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх 

повноважень. 

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 

 проведення ідентифікації,  дослідження умов виникнення і 

розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на 

ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків; 

 обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки 

обстановки в зоні НС,  розрахунку параметрів уражальних чинників джерел 

НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення 

складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; 

 розуміння, розробка і  впровадження превентивних та оперативних 

(аварійних) заходів цивільного захисту; 

 інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління 

безпекою у НС. 

 забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, 

надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з 

практичних питань захисту у НС; 
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 оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах 

загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками. 

Програмні результати навчання: 

здатність вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог 

ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями. 

27.  1 ІІ 
Охорона праці в 

галузі 

Мета: формування теоретичних і практичних знань з правових, 

економічних і організаційних питань створення безпечних умов праці, 

захисту людини на виробництві, опанування знаннями організації, 

розробки та реалізації національних, регіональних і місцевих програм з 

охорони праці,  поглиблення засвоєних в курсі «Охорона праці» законів, 

положень, опанування санітарно-гігієнічними правилами виконання 

робіт та деякими положеннями  техніки безпеки на робочих місцях.. 

Завдання: вивчення правової та нормативної бази охорони праці 

в Україні, впливу виробничого середовища на людину, класифікації умов 

праці, організаційних та економічних аспектів охорони праці; набуття 

навичок аналізу й оцінювання стану охорони праці на підприємстві. 

Змістовні модулі: 

Загальні питання охорони праці. 

Система охорони праці на підприємствах, в установах, 

організаціях. 

Компетентності: 

застосовувати сучасні методи дослідження та аналізу ризиків, 

загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;  

забезпечувати управління охороною праці у межах компетенції, 

обумовленої первинною посадою; оцінювати і корегувати рівень безпеки 

інфраструктурних складових ресурсного забезпечення діяльності 

організації (підприємства, підрозділу, окремих процесів); 

організовувати проведення навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці;  

брати участь у розслідуванні нещасних випадків та професійних 

захворювань;  

забезпечувати соціальні гарантії працівників у сфері охорони 

праці. 
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Програмні результати навчання:  

реалізовувати базові принципи і методи створення безпечних 

технологій, обладнання, приладів і систем, а також проведення робіт і 

надання послуг;  

обґрунтувати вибір і впроваджувати безпечні технології і 

обладнання в галузі діяльності; приймати участь у розробці та 

впровадженні заходів щодо усунення причин нещасних випадків, 

професійних захворювань та ліквідації наслідків аварій на виробництві;  

впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою 

поліпшення стану виробничого середовища та безпеки праці; розробляти 

і впроваджувати систему забезпечення пожежної безпеки на об’єктах, що 

відповідають рівню первинної посади магістра. 

 

28.  1 ІІ 

Педагогічні 

інновації у 

закладах вищої 

освіти 

Мета: формування системи знань про сутність інноваційних 

педагогічних технологій та вмінь щодо використання їх в професійній 

діяльності. 

Завдання 

- розширити уявлення студентів про розвиток інноваційних 

процесів в освіті; 

- збагатити уявлення про сутність інноваційної педагогічної 

діяльності; 

- формувати вміння застосовувати отримані знання у різних 

сферах інноваційної діяльності: педагогічний процес, інноваційна 

поведінка, спілкування, міжособистісні та міжгрупові стосунки в 

інноваційному освітньому середовищі; 

- виробити уміння відбирати та 

оцінювати педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань освітнього 

процесу, урахування рівня підготовки вихованців; 

- фор

мувати вміння самостійно розробляти педагогічні інновації відповідно до 

цілей і завдань навчальної роботи. 

Змістові модулі 

1.Загальні засади педагогічної інноватики 2.Інноваційні 

Кафедра 

педагогіки та 

освіти 



185  

педагогічні технології Компетентності 

КЗ 2. Здатність володіти базовими знаннями з методології 

наукових досліджень в обсязі, необхідному для здійснення професійної 

науково-дослідної діяльності 

КЗ 3. Здатність до збору, обробки, збереження, продукування і 

передачі професійно важливої інформації з метою її використання в 

рамках професійного, дослідницького контенту 

КФ 7. Здатність упроваджувати ефективні педагогічні, ІКТ 

технології для забезпечення якості освіти відповідно до державних 

стандартів, задоволення потреб здобувачів освіти, батьків. 

КФ 10. Здатність організовувати свою мовленнєву поведінку 

відповідно до соціокультурних стереотипів носіїв іноземної мови, 

володіння країнознавчими знаннями про країну, мова якої вивчається. 

Здатність володіти базовими знаннями з методології наукових 

досліджень в обсязі, необхідному для здійснення професійної науково-

дослідної діяльності 

Програмні результати навчання 

НР 3. Психологічних механізмів ділового спілкування, 

психологічних основи виникнення конфліктів і способів їх уникнення у 

професійній діяльності; 

НР 14. Застосовувати теоретичні знання сучасних наукових 

парадигм, освітніх концепцій, педагогічних теорій для використання у 

практичній діяльності вчителя відповідно до спеціалізації; 

НР 15. Визначати та застосовувати сучасні педагогічні (ІКТ) 

технології навчання у старшій школі. 

29.  1 ІІ 
Недискриміна 

ційний освітній 

простір 

Мета: надання знань щодо забезпечення недискримінаційного 

освітнього простору у закладі освіти, його сутність, особливості й 

специфіку формування. 

Завдання: 

 сформувати у магістрів знань про освіту як один з 

найпотужніших каналів продукування стереотипів і дискримінації; 

- забезпечити формувати уміння створення недискримінаційного 

освітнього контенту; 
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 розвивати здатність організовувати управлінський процес 

на засадах недискримінації. 

Змістові модулі: 

1. Сутність процесу недискримінації в соціальних системах. 

2. Технологія створення та підтримки 

недискримінаційного освітнього простору. 

Компетентності: 

ЗК 2. Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління. 

Програмні результати навчання: 

РН 2. Вміння ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення. 

РН 6. Навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

РН 7. Вміння організовувати та здійснювати ефективні 

комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних 

груп та в міжнародному контексті. 

РН 10. Вміння демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач. 

30.  1 ІІ 

Організація 

медіаосвіти в 

освітньому 

закладі 

Мета: історико-культурологічний аналіз розвитку теорій та 

технологій медіа та медіаосвіти з огляду на потребу їх вивчення у 

навчальному процесі вищої школи для подальшого використання 

актуального медіапродукту у професійній життєдіяльності як засобу 

самоосвіти впродовж життя; формування установок фахового мислення у 

професійній і побутовій сферах, набуття знань у галузі медіаосвіти і 

навичок використання медіаосвітніх технологій для залучення до ЗМІ 

Кафедра 

педагогіки та 

освіти 
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споживача медіапродукту – читача – глядача – слухача. 

Завдання: 

- вивчення понятійного апарату медіаосвіти, аналіз основних 

термінів медіа та медіаосвіти; 

- характеристика основних етапів історичного развитку 

теорій і технологій медіа та медіаосвіти в світі; 

- аналіз сучасної соціокультурної ситуації, особливостей 

розвитку медіа й медіаосвіти у різних країнах світу; 

визначення векторів розвитку медіаосвіти в Україні; 

ознайомлення з напрямами діяльності провідних наукових шкіл в 

Україні; 

Змістові модулі: 

1. Теоретичні основи організації медіаосвіти в освітньому 

закладі 

2. Організації медіаосвіти в освітньому закладі 

Компетентності: 

ЗК 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

СК 7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати 

їх реалізацію; 

СК 10. Здатність до управління закладом освіти та його 

розвитком. 

Програмні результати навчання: 

НР 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї. 

НР 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 

всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в 

міжнародному контексті. 
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НР 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. 

31.  1 ІІ 

Стратегічне 

мислення і 

культура 

в управлінській 

діяльності 

Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти з основами 

стратегічного мислення, актуальними питаннями стратегічного аналізу, 

методами аналізу середовища та обґрунтування стратегій різних типів, а 

також характеристиками систем стратегічного планування, методичними 

підходами до їх формування. 

Завдання: 

- опанувати технологію розвитку стратегічного мислення в 

умовах сучасного освітнього середовища; 

- визначати можливості для використання стратегій роботи з 

розвитку критичного мислення у професійній діяльності; 

- розвивати здатність створювати необхідні умови для 

розвитку стратегічного; 

- підвищити власну ефективність, вміння здобувати 

інформацію з різних джерел; систематизувати, аналізувати й 

узагальнювати її; приймати ефективні рішення та оцінювати їх 

продуктивність. 

Змістовні модулі: 

1. Стратегія і проблеми з нею. 

2. Стратегічний вибір. Стратегічне бачення. Стратегічні цілі. 

3.Критичне мислення і його принципи. Розуміння контексту. 

4.Візуалізація і процесність стратегічного мислення. Етапи 

процесу стратегічного мислення. 

Компетентності: 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, 

фольклористики, перекладу, методик і технологій викладання в 

процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності: 

- здатність бути критичним і самокритичним; 
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- здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел; 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність працювати в команді та автономно; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

- здатність критично осмислювати історичні надбання та 

новітні досягнення філологічної науки; 

- здатність застосовувати поглиблені знання з обраної 

філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань. 

Програмні результати навчання: 

- організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

- оцінювати власну навчальну та науково-професійну 

діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та 

професійного самовдосконалення. 

32.  1 ІІ 

Медіа, 

комунікації та 

інформаційні 

війни 

 

Мета: ознайомлення з особливостями функціонування сучасної 

медіасфери, формування розуміння взаємозв’язків медіа з суспільством і 

політикою; розвиток критичного мислення й ставлення до медійних 

продуктів.  

Завдання:  
- визначити сутність понять і термінів, що становлять основу 

понятійно-категоріального апарату курсу, ознайомити студентів з 

різними підходами до визначення дефініцій, серед яких: «інформаційне 

суспільство», «масова комунікація», «новинний менеджмент», «порядок 

денний медіа», «гейткіпінг», «цінність новин», «інформаційна війна», 

«пропаганда» «інформаційна безпека» тощо;  
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- охарактеризувати особливості сучасного медіаринку та процеси 

добору новин, з’ясувати, як формується суспільна думка про події; 

 - визначити тенденції і проблеми розвитку сучасних медіа; - 

визначити особливості застосування пропаганди у медійній сфері;  

- охарактеризувати механізми ведення, цілі, наслідки сучасних 

інформаційних війн; 

 - з’ясувати базові принципи інформаційної політики й 

інформаційної безпеки держави.  

Програмні результати навчання:  
- знання особливостей функціонування сучасних медіа, проблем 

та тенденцій розвитку;  

- знання про засади й основні принципи інформаційної безпеки 

держави.  

- вміння застосовувати методи критичного аналізу до медійних 

текстів; 

- вміння виявляти маркери інформаційного втручання у медійних 

текстах;  

Змістовні модулі:  
Модуль 1. Зв'язок між медіа, комунікацією та суспільством 

(Інформаційне суспільство та медіа: взаємозв’язок площин; Головні 

принципи новинного менеджменту; Проблеми та тенденції розвитку 

сучасних медіа; Медіаметоди формування суспільної думки)  

Модуль 2 Медіа, комунікація та політика (Четверта влада. Роль 

медіа у міжнародній політиці та сучасних війнах; Пропаганда як 

інформаційне втручання: засоби та сфери застосування; Сучасні 

інформаційні війни: цілі, методи, наслідки, приклади  Модуль 3 

Інформаційна безпека (Інформаційні війни та національна безпека; Базові 

принципи та підходи до державної інформаційної політики). 

ІІІ семестр 

33.  II III 
Теорія та практика 

ведення 

переговорів 

Мета: формування теоретичних засад та практичних навичок 

ведення ділових переговорів, розвиток лінгвістичної компетенції через 

розвиток і вдосконалення термінологічної та граматичної компетенції 

студентів, закладення основ професійно спрямованої комунікативної та 

Кафедра теорії та 

практики 

перекладу 
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перекладацької компетенцій через презентацію нових методів та способів 

навчання. 

Завдання: створити теоретично-практичну базу, що дозволить 

оволодіти теоретичними засадами ведення ділових переговорів, 

відповідною термінологією, практичними навичками ведення ділових 

переговорів. 

Змістові модулі: 

1. Планування і ведення переговорів. Основні види прийомів. 

Неформальні прийоми. Візитні картки. Організація і проведення 

прийомів. 

2. Організація і проведення прийомів. Психологія ділового 

спілкування. Невербальні засоби спілкування. Культура розмови. 

3. Синхронний переклад пленарних засідань 

науково- практичних конференцій. 

4. Забезпечення дискурсу підчас проведення ділових 

переговорів. 

Компетентності : 

Навички комунікації, здатність працювати в критичних умовах, 

вміння полагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм 

часом, розуміння важливості дедлайнів, здатність логічно і системно 

мислити, креативність. 

Результати навчання 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

основні поняття, терміни та категорії, що складають суть теорії 

переговорів; місце та роль переговорів в сучасній системі ділових 

відносин; етичні особливості та діловий етикет в процесі ведення 

переговорів; 

стратегії та тактичні прийоми, які використовуються при 

переговорах; 

особливості національних та особистих стилів ведення 

переговорів; 

вміти: 

готувати підсумкові документи переговорів; надавати 
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посередницькі послуги в якості третьої сторони; 

створювати сприятливий клімат для ведення переговорів; 

розпізнавати 

використовувати знання в галузі проведення ділових 

переговорів для реалізації професійних навичок 

34.  II III Риторика 

 Мета: практичне оволодіння комунікативними стратегіями і 

тактиками, усними та письмовими жанрами для використання в різних 

комунікативних ситуаціях та для забезпечення досягнення поставленої 

мети. 

Завдання: сформувати навички передбачати реакцію аудиторії на 

інформаційний продукт чи на інформаційні акції; створювати грамотний 

медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу 

поширення чи платформи оприлюднення; використовувати необхідні 

знання й технології для виходу з кризових комунікаційний ситуацій на 

засадах толерантності, діалогу й співробітництва; оволодіти навичками 

переконання та кваліфікованого ведення ділових бесід, переговорів та ін.; 

здійснювати професійне відстоювання поглядів в суперечках, дискусіях; 

оволодіння раціональною та ефективною технологією підготовки і 

виголошення публічних промов; розвиток загальних інтелектуальних 

навичок студентів, вміння збирати та критично оцінювати поглиблену 

інформацію з різних джерел для комунікаційної аналітики; формувати 

здатність визначати необхідність подальших знань та постійного навчання. 

Після успішного закінчення курсу студенти зможуть: 

Продемонструвати знання: етичних та професійних стандартів; 

комунікативних стратегій і тактик, технологій для виходу з кризових 

комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 

співробітництва; засоби переконання та кваліфікованого ведення ділових 

бесід, переговорів та ін.; раціональних та ефективних технологій 

підготовки і виголошення публічних промов.  

Продемонструвати навички та компетентності: 

1. використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні 

технології; 

Кафедра 

соціальних 

комунікацій 
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2. вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, 

письмову та електронну комунікацію; 

3. передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи 

на інформаційні акції; 

4. створювати грамотний медіапродукт на задану тему, 

визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи 

оприлюднення; 

5. використовувати необхідні знання й технології для виходу з 

кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й 

співробітництва 

Змістові модулі: 

ЗМ1. Історія формування та розвитку риторики від античності до 

сучасності. 

ЗМ2. Техніка підготовки та структура промови / тексту / 

висловлювання та ін. 

35.  II III 
Інформаційна 

безпека 

Метою дисципліни є надати студентам розуміння журналістики, 

реклами, історичних, політичних та економічних процесів, як предмету 

академічного дослідження та сфери професійної практики в широкому 

контексті соціальних комунікацій, завдяки широкому та спеціалізованому 

спектру завдань курсу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційна 

безпека»  є: 

• сприяти набуттю у студентів умінь визначати фейкові новини; 

• розвинути вміння самостійного аналізу інформаційних потоків на 

предмет визначення деструктивних дискурсів та термінології; 

• спрямовану на вдосконалення професійних умінь у медійній 

галузі та інших професійних сферах, щодо забезпечення власної та 

суспільної інформаційної безпеки; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

1. Сутність та відмінності цифрової та суто інформаційної 

безпеки. 

Кафедра 

соціальних 

комунікацій 
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2. Відмінності та тотожність цифрових та суспільних аспектів 

інформаційної безпеки. 

3. Фактчекінг та його неможливість у широких верствах 

суспільства. 

4. Інформаційно-психологічні операції: поняття, види, способи 

використання в умовах гібридної війни 

За результатами проходження курсу «Інформаційна безпека» 

студенти мають вміти: 

• застосовувати знання у сфері інформаційної безпеки стосовно 

власних матеріалів; 

• застосовувати отримані знання для активного та креативного 

протистояння інформаційним та аксіологічним атакам у медійній сфері; 

• володіти навиками аналізу основних проблем інформаційної 

безпеки медіа та суспільства. 

Змістові модулі: 

1. Інформаційна безпека та інформаційна агресія. 

Засоби інформаційної боротьби: «атака» та «захист». 

36.  II III 
Само- менеджмент 

керівника закладу 

освіти 

Мета: надання ґрунтовних знань у сфері управління своїм 

розвитком (самоврядування), спеціальних знань, необхідних для 

досягнення особистих цілей, а також вироблення навичок й уміння в 

самоврядуванні своєю життєдіяльністю й управлінською діяльністю; 

розвиток соціально-особистісних, професійних та інструментальних 

компетенностей особистості фахівця. 

Завдання: 

 навчити магістрів розв’язувати завдання самоменеджменту; 

сформувати основи загальної культури (мислення, почуттів, спілкування, 

фахової, духовної тощо) й характеру; 

 розвивати культуру розумової праці, забезпечувати духовну 

зрілість, освіченість, широту кругозору. 

Змістові модулі: 

1.Теоретиччні основи самоменеджменту керівника акладу 

освіти. 2.Технологя самоменеджменту. Таймменеджмент. 

Компетентності: 

Кафедра 

педагогіки та 

освіти 
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ЗК 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

СК 6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми. 

Програмні результати навчання: 

РН 6. Навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

РН 11. Вміння забезпечувати особистий професійний розвиток та 

планувати власний час. 

РН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 
 


