КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2019/2020 н.р.

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

210

Без
обмежень

Без
обмежень

180

Без
обмежень

Без
обмежень

ННІ ПРАВА
1. Культура Європи
Кафедра
конституційного
права, теорії та
історії держави і
права.
Секція історії

Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності.

Зякун А. І.,
Дегтярьов С. І.,
Власенко В. М.,
НестеренкоВ. А.,
Король В. М.,
Лобко Н. В.,
Теліженко Л. В.

Здатність аналізувати
цивілізаційні витоки і
детермінанти європейської
культури та їхній вплив на
українську культуру;
орієнтуватися в сучасному
полікультурному
середовищі;
ідентифікувати явища
культури за їх історичною
значущістю, національною
приналежністю та
стильовими особливостями.

Лекція, семінар

Для всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

2. Українська діаспора: історія і сучасність
Кафедра
конституційного
права, теорії та
історії держави і
права.
Секція історії

Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності.

Здатність аналізувати й
узагальнювати
інформацію про
українську діаспору,
оцінити її місце і роль у
глобалізованому світі,

Лекція, семінар,
проблемні
заняття.

Для всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Without
limits

Without
limits

світовій культурі та
цивілізації, налагодженні
політичних, економічних
і культурних зв’язків із
зарубіжним українством.

Власенко В. М.,
Зякун А. І.,
Дегтярьов С. І.,
Нестеренко В. А.,
Король В. М.,
Лобко Н. В.

3. Ukrainian Studies
Department of
Constitutional Law,
Theory and History
of State and Law.
Teachers:
Associate
Professor, PhD in
Historical Sciences
Nataliya V. Lobko;
PhD in Historical
Sciences Vitaliy M.
Korol

Valuation and
respect for diversity
and
multiculturalism

Final goals:
Lecture, seminar,
students should understand problem lessons.
peculiarities of Ukrainian
national consciousness;
form the respect of
Ukrainians and
representatives of other
nations;
know state-creative,
spiritual-cultural and labour
traditions of our people;
analyze regularities of
historical development of
Ukrainian people;
demonstrate understanding
of important role of
people’s activity and
prominent state leaders,
representatives of
Ukrainian science, culture,
public health and clergy;
discuss actual points of

For the
whole
contingent.

For all branches
of knowledge
and specialties

42 students

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

180

Без
обмежень

Без
обмежень

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

150

Без
обмежень

Без
обмежень

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

history, internal and
external policies of
Ukrainian state.

4. Історія сучасної України
Кафедра
конституційного
права, теорії та
історії держави і
права.
Секція історії

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянсько
свідомо

Власенко В М.,
Зякун А. І.,
ДегтярьовС. І.,
Нестеренко В. А.,
Король В. М.,
Лобко Н. В.

Застосовувати понятійнокатегоріальний апарат
історії, етапи
українського
державотворення,
основні історичні
джерела для
аналізу історичних події і
явищ;
виявляти закономірності
й особливостях розвитку
країни.

Лекція, семінар,
проблемні
заняття.

Для всього
контингенту

5. Корпоративна культура
Кафедра
конституційного
права, теорії та
історії держави і
права.
Секція історії
Теліженко Л. В.,
Нестеренко В.А.,
Лобко Н. В.,
Зякун А. І.,

Міжособистісні
навички та уміння

Застосовувати
діагностику
корпоративної культури
організації;
використовувати
корпоративну культуру
для зростання іміджу
організації та її цільності;
розробляти кодекс
корпоративної культури
організації; створювати

Лекція, семінар,
проблемні
заняття.

Для всього
контингенту

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Король В. М.

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

180

Без
обмежень

Без
обмежень

Без
обмежень

Без
обмежень

умови ефективної ділової
комунікації з
урахуванням
національної специфіки
різних корпоративних
культур

6. Українське державотворення у контексті європейського досвіду
Кафедра
конституційного
права, теорії та
історії держави і
права.
Секція історії

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянсько
свідомо

Дегтярьов С. І.,
Зякун А. І.,
Власенко В. М.,
Нестеренко В. А.,
Король В. М.,
Лобко Н. В.

Застосовувати знання про
напрямки відносин України
з європейськими державами
та її участь в інтеграційних
процесах сучасності;
визначати місце, наслідки
та перспективи
міжнародної взаємодії
України у
багатосторонньому
співробітництві

Лекція, семінар,
проблемні
заняття.

Для всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

7. Історія сучасного світу(розроблений дистанційний курс, проходить комплексну перевірку)
Кафедра
конституційного
права, теорії та
історії держави і
права.
Секція історії
Власенко В. М.,

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянськи
свідомо

Застосовувати
Лекція, семінар,
історичний досвід держав проблемні
і державотворення в
заняття.
практичній діяльності для
створення демократичної
правової держави в
Україні;
давати оцінку суспільно-

Для всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

180

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Дегтярьов С. І,
Нестеренко В. А.,
Король В. М.,
Лобко Н. В.,
Зякун А. І.

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

30

Без
обмежень

Без
обмежень

60

Без
обмежень

Без
обмежень

політичним явищам і
подіям

8. Філософська теорія людини (антропологія)
Кафедра
конституційного
права, теорії та
історії держави і
права
Секція історії

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

д. ф. н., доц.
Теліженко Л. В.

Здатність виявляти
загальнолюдську основу
культурної діяльності
людини;
вибудовувати ціннісну
вертикаль у собі й
суспільстві шляхом
переосмислення сучасної
ціннісної системи;
розвивати в собі
потенційні можливості;
вирішувати проблеми,
зумовлені ідеологічним
вакуумом; критично
мислити.

Лекція, семінар,
проблемні
заняття.

Для всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

9. Війна, мир і безпека у вимірі міжнародного права
Кафедра
міжнародного,
європейського
права та цивільноправових
дисциплін

Здатність
спілкуватися з
експертами інших
галузей

Здатність:
орієнтуватися в нормах,
що визначать правила
ведення воєнних дій,
спрямовані на захист
хворих, поранених і
полонених, а також

Лекції, практики,
семінари,
проблемні
заняття,
методи E-learning
для організації
самостійної

Дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту
студентів

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
студентів, крім
спеціальності
«право»

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

к.ю.н., ст. викл
Самойленко Є. А.
к.ю.н., доц.
Денисенко С. І.

Результати навчання

медичний персонал,
журналістів та інших
осіб, які не беруть участі
у воєнних діях;
ідентифікувати і
розрізняти норми, що
застосовуються до
громадянської війни в
Сирії, військової
інтервенції в Україну,
характеризувати зміст і
взаємодію норм
міжнародного права, що
стосуються ведення
збройних конфліктів,
підтримання миру і
безпеки у світі, прав
людини та притягнення
осіб до відповідальності
за міжнародні злочини.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
роботи

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

No limits

No limits

10. War, Peace and Security via Dimension of International Law
International,
European and Civil
Law Department
к.ю.н,
Самойленко Є. А.

Students will be
able to
communicate with
experts from other
areas

Students will be able to:
understand the rules that
govern armed conflict,
afford protection to the
sick, wounded and
detainees, as well as
medical personal,
journalists and other
persons who are not

Lectures,
workshops,
seminars, problemsolving classes, Elearning for selfstudy

Course is
offered to all
contingents
of students

Course is
offered to all
contingents of
students, except
for the specialty
"law"

30

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

60

Без
обмежень

Без
обмежень

fighting;
identify and distinguish
which rules apply to the
civil war in Syria, the
military intervention in
Ukraine,
characterize the content
and interplay of
international law rules
concerning armed conflicts,
peacekeeping, human
rights and accountability
for international crimes.

11. Правове регулювання сімейних відносин
Кафедра
міжнародного,
європейського
права та цивільноправових
дисциплін
к.ю.н, доц.
Грибачова І. П.
к.ю.н, доц.
Маланчук Т. В.

Здатність
спілкуватися з
експертами інших
галузей

Здатність
орієнтуватися в основних
поняттях, принципах,
джерелах сімейного
права;
розуміти підстави
виникнення та
припинення сімейних
правовідносин;
самостійно аналізувати
законодавчі акти;
володіти основними
навичками практичного
використання сімейноправових засобів захисту
порушених прав.

Лекції, практики,
семінари,
проблемні
заняття,
методи E-learning
для організації
самостійної
роботи

Дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту
студентів

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
студентів, крім
спеціальності
«право»

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

12. Legal Framework for Family Relations
International,
European and Civil
Law Department
к.ю.н, доц.
Грибачова І. П.

Students will be
able to
communicate with
experts from other
areas

Students will be able to:
understand the basic
notions, principles, sources
of family law;
understand the grounds for
the emergence and
termination of family
relationships;
independently analyze the
legislative acts;
possess the basic skills of
practical use of familylegal remedies for the
protection of violated
rights.

Lectures,
workshops,
seminars, problemsolving classes, Elearning for selfstudy

Course is
offered to all
contingents
of students

Course is
offered to all
contingents of
students,
except for the
specialty "law"

30

No limits

No limits

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
студентів, крім
спеціальності
«право»

90

Без
обмежень

Без
обмежень

13. Основи європейського права
Кафедра
міжнародного,
європейського
права та цивільноправових
дисциплін
к.ю.н, доц.
Завгородня В. М.
к.ю.н, ст. викл.
Кунцевич М. П.
асист.

Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі

Здатність
інтерпретувати та
поширювати європейські
цінності;
орієнтуватися у
європейських правових
традиціях, праві
Європейського Союзу;
розуміти основи захисту
прав людини в
європейському праві,
правовогорегулювання

Лекції, практики,
семінари,
проблемні
заняття,
методи E-learning
для організації
самостійної
роботи

Дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту
студентів

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Славко А. С.

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

No limits

No limits

вільного руху осіб,
товарів, послуг і капіталів
на європейському ринку,
усвідомлювати сутність
євроінтеграційних
процесів та вміти
адаптуватися до них в
повсякденному та
професійному житті

14. The Basics of European Law
International,
European and Civil
Law Department
к.ю.н, доц
Завгородня В. М.
к.ю.н,
Кунцевич М. П.
к.ю.н,
Славко А. С.

Students will be
able to work in an
international
environment

Students will be able to:
interpret and share
European values;
understand European legal
traditions and basic
principles of European
legal environment
understand the
fundamentals of human
right protection by
European law, legal
provision of EU market,
freedom of movement of
people, goods, capital and
services;
be aware of European
integration processes and to
adapt to these processes in
the daily and professional
activity.

Lectures,
workshops,
seminars, problemsolving classes, Elearning for selfstudy

Course is
offered to all
contingents
of students

Course is
offered to all
contingents of
students, except
for the specialty
"law"

90

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
студентів, крім
спеціальності
«право»

90

Без
обмежень

Без
обмежень

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
студентів, крім
спеціальності
«право»

90

Без
обмежень

Без
обмежень

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

15. Захист прав споживачів
Кафедра
міжнародного,
європейського
права та цивільноправових
дисциплін

Здатність:
спілкуватися з
експертами інших
галузей

к.ю.н, доц.
Маланчук Т. В.,
к.ю.н, доц.
Чурилова Т. М.
асист.
Швагер О. А.

Здатність
розуміти сутність і зміст
прав споживачів товарів
та послуг;
орієнтуватися в системі
контролю за якістю і
безпечністю товарів та
послуг;
вміти використовувати
способи захисту прав
споживачів відповідно до
законодавства України;
розуміти підстави і
порядок застосування
юридичної
відповідальності за
порушення прав
споживачів

Лекції, практики,
семінари,
проблемні
заняття,
методи E-learning
для організації
самостійної
роботи

Дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту
студентів

16. Банківське право
Кафедра
міжнародного,
європейського
права та цивільноправових
дисциплін
Старинський
М.В.,

Здатність:
спілкуватися з
експертами інших
галузей

Здатність
розуміти понятійнокатегоріальний апарат
банківського права;
орієнтуватися у
правовому регулюванні
здійснення основних
банківських операцій,
банківському

Лекції, практики,
семінари,
проблемні
заняття,
методи E-learning
для організації
самостійної
роботи

Дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту
студентів

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Плотнікова М.В.,
Швагер О.А.

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту

30

Без
обмежень

Без
обмежень

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
крім
спеціальності
«право»

30

Шкільний
рівень
знань із
«Правозна
вства»

Без
обмежень

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

регулюванні та контролі;
правильно застосовувати
норми банківського
законодавства до
відповідних
правовідносин

17. Вибори та виборчі системи
Кафедра
конституційного
права, теорії та
історії держави і
права

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

к. п. н., доц.,
Стогова О. В.

Застосовувати категорії
та принципи виборчого
права та технології
виборчих кампаній для
оцінювання програм
кандидатів та
демократичності виборів;
давати оцінку перевагам
та недолікам виборчих
систем;
узагальнювати
електоральну статистику

лекції, семінари,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту

18. Державознавство
Кафедра
конституційного
права, теорії та
історії держави і
права/
д.ю.н., проф,
Сухонос В. В.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Застосовувати знання про
державу для аналізу
суспільних відносин й
виявлення ключових
тенденцій їхнього
розвитку;
визначати риси та
закономірності розвитку
сучасної держави

Лекції та
семінарські
заняття

Дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

виходячи з розуміння
генези її основних
інституцій у минулому;
застосовувати розуміння
механізму діяльності
державної влади в
професійній діяльності

19. Основи кримінального права
Кафедра
кримінальноправових
дисциплін та
судочинства

Здатність
спілкуватися з
експертами з
інших галузей

д.ю.н., проф.
Сухонос В.В.
к.ю.н., ст. викл.
Бондаренко О.С.
д.ю.н., проф.
Пахомов В.В.
к.ю.н., асист.
Думчиков М.О.

Застосовувати знання про
особливості кримінальної
відповідальності та її
форми у практичній
діяльності;
Застосовувати вміння
розмежовувати
кримінально-правові
норми між собою та
відмежовувати їх від
інших суспільно
небезпечних діянь у
професійній діяльності

лекції, практичні
та семінарські
заняття,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Для всіх
спеціальностей, крім
спеціальності
«право»

120

шкільний
рівень
знань з
«Правознавства»

Без
обмежень

Для всіх
спеціальностей, крім
спеціальності
«право»

60

шкільний
рівень
знань з
«Правозна
вства»

Без
обмежень

20. Право інтелектуальної власності
Кафедра
кримінальноправових
дисциплін та
судочинства

Здатність
спілкуватися з
експертами з
інших галузей

Застосовувати знання
основних складових
національної та
міжнародної системи
охорони і захисту
прав інтелектуальної

лекції, практичні
та семінарські
заняття,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

к.ю.н., асист.
Уткіна М.С.
к.ю.н., ст. викл.
Чернадчук О.В.

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

власності у професійній
діяльності;
Застосовувати знання
права інтелектуальної
власності для проведення
процедури захисту прав
інтелектуальної власності
у разі їх порушення.

21. Трудове право
Кафедра
адміністративного, господарського права та
фінансовоекономічної
безпеки.
доц., д.ю.н
Кисельова О.І.,
доц., к.ю.н
Шлапко Т.В.,
доц., к.ю.н.
Логвиненко М.І.,
доц., к.ю.н.
Руденко Л.Д..

Здатність
спілкуватися з
експертами з
інших галузей

Застосовувати отримані
Лекція, семінар,
знання та навички у
проблемні заняття
практичних ситуаціях
при роботі з кадровими
ресурсами,
профспілками,
партнерами, державними
органами; правильно
користуватися правовою
термінологією,
працювати з договорами,
звітністю та іншою
кадровою документацією;
будувати свою
управлінську діяльність
на принципах, що
закріплені в діючому
трудовому законодавстві

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту
крім
спеціальності
«право»

120

Не
передбачені

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

22. Labour law
Department of
administrative
economical right
and financial
economic security

Students will be
able to
communicate with
experts from other
areas

trainee teacher
Gloushenco N.V.,
associate
Professor,
doctor of Juridical
Sciences
Kyselova O.I.

Apply the acquired
knowledge and skills in
practical situations when
working with personnel
resources, trade unions,
partners, state bodies; to
use legal terminology
correctly, to work with
contracts, reports and other
personnel documentation;
to build their management
activities on the principles
enshrined in the current
labor legislation.

Lectures,
workshops,
seminars, problemsolving classes, Elearning for selfstudy

For the
whole
contingent

For all
contingent,
except for the
specialty "law"

60

No limits

No limits

Для всього
контингенту,
крім
спеціальності
«право»

180

Без
обмежень

Без
обмежень

23. Основи національного права
Кафедра
адміністративного, господарського права та
фінансовоекономічної
безпеки.
доц. д.ю.н.,
Гаруст Ю. В.,
доц., к.ю.н.
Логвиненко М.І.,
к.ю.н. Іваненко

Здатність
спілкуватися з
експертами з
інших галузей

Вміння тлумачити і
правильно застосовувати
нормативно-правові акти
у практичній діяльності,
грамотно оцінювати
юридичні факти, вільно
орієнтуватися в
сучасному правовому
полі, формування
громадянської
самосвідомості, активної
життєвої позиції.

Лекція, семінар,
проблемні заняття

Для всього
контингенту

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Результати навчання

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

60

No limits

No limits

150

Без
обмежень

Без
обмежень

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Д.Д.,
ст. викл., к.ю.н.
Колєснікова М.В.,
доц., к.ю.н.
Руденко Л.Д.,
к.ю.н. Мельник
В.І.

24 . Fundamentals of law
Department of
administrative
economical right
and financial
economic security

Students will be
able to
communicate with
experts from other
areas

trainee teacher
Gloushenco N.V.,
trainee teacher
Myrhorod-Karpova
V. V.

Ability to interpret and
correctly apply the legal
acts in practice,
competently evaluate the
legal facts, freely navigate
in the modern legal field,
the formation of civic
awareness, active life
position.

Lectures,
workshops,
seminars, problemsolving classes, Elearning for selfstudy

For the
whole
contingent

For the whole
contingent,
except for the
specialty "law"

25. Організаційно-правові засади охорони здоров’я в Україні
Кафедра
адміністративного, господарського права та
фінансовоекономічної
безпеки.
доц., д.ю.н.

Здатність
спілкуватися з
експертами з
інших галузей

Формування цілісного
уявлення про організацію
охорони здоров’я в
Україні, правове
становище медичних
організацій. Отримання
навичок щодо аналізу
практичних ситуацій і
вироблення різних

Лекція, семінар,
проблемні заняття

Для всього
контингенту

017 Фізична
культура і
спорт / 50 /
Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,
ерготерапія /

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Гаруст Ю. В.,
викл.-стажист
Павленко Б.О.,
ст. викл., к.ю.н.
Колєснікова М.В.,
доц., к.ю.н.
Шлапко Т. В.,
доц., д.ю.н.
Кисельова О.І..

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

варіантів рішень,
можливість
кваліфікованого
тлумачення правових
актів у сфері охорони
здоров’я. Застосування
навичок в управлінні
закладом охорони
здоров’я, впровадження
стратегії розвитку
медичного закладу.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

No limits

No limits

100 / Фізична
реабілітація
229
Громадське
здоров’я / 50 /
Громадське
здоров’я
221 Стоматоло
гія / 75 /
Стоматологія
222 Медицина
/ 500 /
Медицина
228 Педіатрія /
50 / Педіатрія

26. Organizational and legal principles of health care in Ukraine
Department of
administrative
economical right
and financial
economic security
trainee teacher
Gloushenco N.V.,
trainee teacher
Pavlenko B.O..

Students will be
able to
communicate with
experts from other
areas

Formation of a unified ima
ge of the
organization of
health care in Ukraine, the
legal status of medical
organizations. Acquiring
skills for analyzing
practical situations and
developing various
decision options, the
possibility of qualified
interpretation of legal acts
in the field of health care.

Lectures,
workshops,
seminars, problemsolving classes, Elearning for selfstudy

For the
whole
contingent

For the whole
contingent,
except for the
specialty "law"

60

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Кафедра
адміністративного, господарського права та
фінансовоекономічної
безпеки.
доц., д.ю.н
Гаруст Ю. В.,
доц., к.ю.н
Логвиненко М.І.,
к.ю.н
Іваненко Д.Д.,
к.ю.н Мельник
В.І.,
асист.
Павленко Б.О..

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Здатність
спілкуватися з
експертами з
інших галузей

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Application of skills in the
management of the health
care institution,
implementation of the
development strategy of the
medical institution.
27. Антикорупційне законодавство в Україні
Застосовувати знання
Лекція, семінар,
Для всього
щодо причин, видів,
проблемні заняття контингенту
проявів, наслідків
корупції, формування
вмінь й навичок протидії
корупції, забезпечення
умов для розвитку
правової культури,
формування
антикорупційних
моделей поведінки,
власного ставлення до
ролі держави, суспільства
й громадян у протидії
корупції, виховання
нетерпимого,
негативного ставлення до
корупції як суспільнонебезпечного явища.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Для всього
контингенту,
крім
спеціальності
«право»

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

150

Без
обмежень

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

ННІБТ УАБС
1. Фінанси власного бізнесу
Кафедра фінансів,
банківської
справи та
страхування/

Здатність до
організації та
планування

Дейнека О. В.,
к.е.н., доцент
Боронос В. Г.,
д.е.н., професор

Знати основи організації
фінансових відносин у
сфері бізнесу;
Оцінювати фінансові
ресурси та
обґрунтовувати потребу в
залученні капіталу для
ведення бізнесу;
Використовувати
сучасний фінансовий
інструментарій при
прийнятті управлінських
рішень

Інтерактивні
лекції, проблемні
заняття,
індивідуальні та
командні роботи
під керівництвом
викладача

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
крім
спеціальності
072 «Фінанси,
банківська
справа та
страхування»

60

Особливі
вимоги
відсутні
Мультимедійна
аудиторія.

Без
обмежень

60

Особливі
вимоги
відсутні
Комп’ютерний
клас.

Без
обмежень

2. Фінансова грамотність (є можливість проходження дистанційної форми навчання)
Кафедра фінансів,
банківської
справи та
страхування/
Пахненко О. М.,
к.е.н., доцент
Семеног А. Ю.,
к.е.н., доцент

Здатність до
організації та
планування

Мати уявлення про
грошовий обіг,
оподаткування,
бюджетну систему,
діяльність фінансовокредитних установ;
Розуміти та оперувати
основними фінансовими
категоріями;
Уміти планувати
сімейний бюджет та
ефективно управляти
власними фінансами;

Інтерактивні
лекції,
інтерактивні
практичні
завдання,
індивідуальні та
командні роботи
під керівництвом
викладача

Дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
крім
спеціальності
072 «Фінанси,
банківська
справа та
страхування»

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Розуміти призначення та
сутність страхування,
функції посередників на
фондовому ринку і види
цінних паперів.

3. Основи управління власним бізнесом
Кафедра фінансів,
банківської
справи та
страхування /
Балацький Є. О.,
д.е.н., доцент
Дейнека О. В.,
к.е.н., доцент

Кафедра фінансів,
банківської
справи та
страхування/
Дехтяр Н. А.,
к.е.н., доцент,
Семеног А. Ю.,
к.е.н., доцент

Здатність до
організації і
планування;
здатність
розробляти та
управляти
проектами;
ініціативність і
дух підприємництва;
здатність до
планування та
управління часом
Здатність до
організації та
планування

Набуття знань щодо
Лекційні та
Дисципліна
принципів, методів та
практичні заняття, пропонуєтьс
проблем започаткування
з застосуванням
я для всього
власного бізнесу;
активних методів
контингенту
Уміння оперативно
навчання,
оцінювати ефективність
індивідуальна
прийняття управлінських робота під
рішень;
керівництвом
Знання та навички із
викладача
підприємництва та
фіскальної політики;
Уміння вирішувати
виробничі конфлікти
4. Управління особистими фінансами
Формувати особистий
Інтерактивні
Дисципліна
бюджет та бюджет сім’ї;
лекції, проблемні
пропонуєтьс
Приймати рішення щодо заняття,
я для всього
доцільності залучення
індивідуальні та
контингенту
кредитів для особистих
командні роботи
потреб;
під керівництвом
Оцінювати ризики в
викладача
особистих фінансах.

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
крім
спеціальності
072 «Фінанси,
банківська
справа та
страхування»

60

Особливі
вимоги
відсутні

Без
обмежень

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
крім
спеціальності
072 «Фінанси,
банківська
справа та

60

Особливі
вимоги
відсутні.

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

страхування»

5. Міжнародна економіка
Кафедра
міжнародних
економічних
відносин/
к.е.н., доц.
Хомутенко Л.І.

здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу;
здатність до
організації і
планування;
здатність
працювати в
міжнародному
середовищі;
цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності.

володіти навичками
аналізу економічних
процесів, що
відбуваються в світі;
розв’язувати комплексні
проблеми міжнародної
економічної діяльності
суб’єктів
господарювання;
досліджувати економічні
явища та процеси у
міжнародній сфері;
досліджувати міжнародні
ринки капіталу.

Лекції, практики,
семінари,
проблемні заняття

дисципліна
пропонуєтьс
я для всього
контингенту

дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
крім
спеціальності
292
«Міжнародні
економічні
відносини»

30
студентів

Особливі
вимоги
відсутні/
Мультимедійне
обладнання

Без
обмежень

Особливі
вимоги
відсутні/
Мультимедійне
обладнання

Без
обмежень

6. Європейська інтеграція
Кафедра
міжнародних
економічних
відносин/
к.е.н., доц.
Хомутенко Л.І.,
к.е.н., доц.
Дудченко В.Ю.

здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу;
здатність до
організації і
планування;
здатність
працювати в
міжнародному

володіти навичками
аналізу політичних,
економічних, соціальних
та інших процесів, що
відбуваються в
Європейському Союзі;
демонструвати
абстрактне мислення,
застосовувати
методології дослідження;

Лекції, практики,
семінари,
проблемні заняття

дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
крім
спеціальності
292
«Міжнародні
економічні
відносини»

60

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
середовищі;
цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності.

Результати навчання

виявляти,
систематизувати й
упорядковувати
отриману інформацію;
знаходити відповідь на
дискусійні питання щодо
тих чи інших аспектів
функціонування
Європейського Союзу;
виявляти, окреслювати та
формалізувати головні
проблеми реалізації
євроінтеграційних
прагнень України;
застосовувати набуті
знання, розуміти
предметну область,
використовуючи
теоретичну базу та
знання механізмів і
методів МЕВ, навчитися
з успіхом
використовувати їх на
практиці для роботи в
умовах європейського
ринку;
застосовувати опановані
знання, положення й
ситуації при
налагоджуванні
взаємовигідних

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

партнерських стосунків
та прийнятті вивірених,
ефективних рішень з
суб’єктами ЄС.

7. Біржові спекуляції та основи інтернет-трейдингу
Кафедра
міжнародних
економічних
відносин /

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

д.е.н.,проф.
Пластун О.Л.,
к.е.н., асист.
Воронцова А.С.

отримати навички з
торгівлі на фінансових
ринках;
прогнозувати рух цін на
фінансових ринках,
використовувати методи
технічного та
фундаментального
аналізу;
аналізувати та управляти
ризиками при проведенні
біржових операцій

лекції,
лабораторні,
проблемні заняття

дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
крім
спеціальності
076
«Підприємниц
тво торгівля і
біржова
діяльність»

60

базові
знання
економіки

без
обмежень

30 students

basics of
economics

no
restrictions

8. Basics of speculations in the financial markets and Internet-trading
Кафедра
міжнародних
економічних
відносин /
д.е.н.,проф.
Пластун О.Л.

Ability to think,
analyze and
synthesize

to acquire skills in trading in
financial markets;
to forecast the prices in
financial markets,
to use methods of technical
and fundamental analysis;
to analyze and manage risks
in the trading

lectures, labs,
problem classes

discipline is
proposed for
the whole
contingent

discipline is
proposed for
the whole
contingent
крім
спеціальності
076
«Підприємниц
тво торгівля і
біржова
діяльність»

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

9. Міжнародні бізнес комунікації та крос-культурні відносини
Кафедра
міжнародних
економічних
відносин/
к.е.н. Щербина
Т.В.,
к.е.н., асист.
Дмитрієв Є.Є.

здатність до
організації і
планування
здатність
розробляти та
управляти
проектами
цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності;
здатність
працювати в
міжнародному
середовищі;
міжособистісні
навички та уміння.

розуміти соціальнопсихологічні основи
ділового спілкування;
використовувати сучасні
комунікативні канали в
міжнародному бізнесі;
демонструвати навички
письмової та усної
комунікації державною
та іноземними мовами,
фахово використовувати
економічну термінологію
з міжнародними
партнерами;
самостійно знаходити
приклади міжкультурної
комунікації, що мають
місце в повсякденному
житті;
застосовувати набуті
знання, розуміти
культурні компоненти
управлінських проблем, в
також толерантно
реагувати на культурні
розбіжності.

Лекції, практики,
семінари,
проблемні заняття

дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
крім
спеціальності
292
«Міжнародні
економічні
відносини»

30

Особливі
вимоги
відсутні/
Мультимедійне
обладнання

без
обмежень

Дисципліна

30

Особливі

без

10. Аутсорсинг в міжнародному бізнесі
Кафедра

Здатність до

розуміти особливості

лекції,

для всього

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

міжнародних
економічних
відносин /
к.е.н.
Котенко О.О.,
професор
Петрушенко
Ю.М.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
організації та
планування;
здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу;
ініціативність і дух
підприємництва;
здатність
працювати у
міжнародному
середовищі.

Результати навчання

передачі частини бізнес
процесів від одних
компаній іншим задля
досягнення власних
стратегічних завдань
(аутсорсинг);
розуміти основні
принципи міжнародних
процесів трансферту
технологій;
демонструвати знання з
міждержавних та
зовнішньоекономічних
комерційних зв’язків, що
опосередковують дані
процеси.
застосовувати набуті
знання, в контексті
пошуку шляхів
підвищення економічної
ефективності
комерційної діяльності,
використовуючи
механізм дослідження
досвіду інших успішних
компаній та
удосконалюючи, на
основі цієї інформації,
власних бізнес-процесів
(бенчмаркінг);
демонструвати знання та

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
практичні заняття,
ділові ігри,
проблемні
заняття,
командна робота.

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна
контингенту

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
крім
спеціальності
292
«Міжнародні
економічні
відносини»

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
вимоги
відсутні/
Мультимедійне
обладнання

Обмеження
щодо
семестр
вивчення
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

навички в сфері надання
прав та дозволів з боку
підприємств, що
володіють успішним
бізнесом, на
використання власних
торгових марок, ноу-хау,
комерційних таємниць
тощо іншими фірмами на
договірних умовах
(франчайзинг).

11. Організація власного бізнесу: оподаткування та облік
Кафедра
бухгалтерського
обліку та
оподаткування
к.е.н., доц.
Овчарова Н.В.
к.е.н., доц.
Кравченко О.В.

Здатність до
організації та
планування
Здатність
розробляти
та управляти
проектами
Ініціативність і дух
підприємництва

Знання основ організації
власного бізнесу
Вміння формувати
облікову інформацію для
ефективного управління
Здатність визначати
вигоди
та витрати при прийнятті
фінансово-економічних
рішень
Навички податкового
планування на
підприємстві

Лекції та
практичні (в тому
числі
інтерактивні),
відкритий онлайн
курс, проектна
робота, дискусійні
заняття

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту.
крім
спеціальності
071 «Облік та

60

Особливі
вимоги
відсутні

без
обмежень

30

Особливі
вимоги
відсутні

весняний
семестр;

оподаткування

12. Звітність суб’єктів малого та середнього бізнесу
Кафедра
бухгалтерського
обліку та

Здатність до
організації та
планування

Знання вимог до
складання звітності
середнього та малого

лекції;
практичні заняття
командна робота,

Дисципліна
пропонується для

Дисципліна
пропонується
для
всього

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

оподаткування
к.е.н., доц.
Бурденко І.М.,
к.е.н., доц.
Овчарова Н.В.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
Здатність
розробляти
та
управляти
проектами
Ініціативність і дух
підприємництва

Результати навчання

бізнесу.
Вміння формувати
облікову інформацію для
цілей
прийняття
управлінських рішень.
Здатність
формування
системи
показників
фінансової
звітності;
основних форм звітності
та порядок їх заповнення.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
проблемні
заняття;
ділова гра

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна
всього
контингенту

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

контингенту
крім
спеціальності
071 «Облік та
оподаткування»

13. Інтелектуальний аналіз даних
Кафедра
економічної
кібернетики
к.е.н., доц.
Гриценко К. Г. ,
к.е.н,. доц.
Синявська О. О.

Здатність збирати,
аналізувати та
обробляти
статистичні дані,
науковоаналітичні
матеріали, які
необхідні для
розв’язання
комплексних
економічних
завдань
Здатність
описувати
економічні та
соціальні
процеси і явища
на основі
теоретичних та

Обґрунтовувати та
управляти проектами або
комплексними діями.
Вибирати та
використовувати
необхідний науковий,
методичний і
аналітичний
інструментарій для
управління економічною
діяльністю.
Обґрунтовувати рішення
в умовах невизначеності,
що потребують
застосування нових
підходів та економікоматематичного
моделювання та
прогнозування.

лекції,
лабораторні
заняття, командна
робота

Бакалавр,
магістр

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
крім
спеціальності
051
«Економіка»

30

Особливі
вимоги
відсутні

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

прикладних
моделей,
аналізувати і
змістовно
інтерпретувати
отримані
результати.

14. Бізнес-аналітика та економетрика
Кафедра
економічної
кібернетики
д.е.н., доц.
Кузьменко О.В.
к.е.н., доц.
Синявська О. О.
к.е.н., доц.
Яровенко Г.М
к.е.н. Яременко
Н.С.
к.е.н. Боженко
В.В.

Здатність
розробляти та
управляти
проектами,
здатність до
організації і
планування,
ініціативність і
дух підприємництва, навички
управління
інформацією,
навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Застосовувати навички
обробки та аналізу
статистичних даних для
вирішення актуальних
соціально - економічних
задач в бізнесі;
застосовувати сучасні
методи інтелектуального
аналізу даних для
моделювання розвитку
соціально-економічних
систем та процесів;
моделювати бізнеспроцеси за допомогою
новітніх методів.

лекції,
лабораторні
заняття, командна
робота

Бакалавр,
магістр

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
крім
спеціальності
051
«Економіка»

150

Особливі
вимоги
відсутні

Без
обмежень

Для всього
контингенту
ННІБТ

105

За рівнями Без
обмежень
Вхідний

15. Практичний курс англійської мови
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»

Здатність
спілкуватися
другою мовою

Спілкуватися на теми,
пов’язані зі
сферою особистісного та

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри

Бакалавр

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

доц.
Миленкова Р.В.
асист.
Скарлупіна Ю.А.
асист.
Медведовська
Д.О.
асист. Турчина
Т.В.
асист.
Решитько А.Д.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння

Результати навчання

академічного
спілкування.
Робити нескладні
презентації, пов’язані зі
сферою особистісного та
академічного
спілкування.
Ставити запитання та
реагувати на запитання
для отримання
необхідної інформації.
Підтримувати бесіду вічна-віч.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
Дискусії
Презентації

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького,
ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,
ерготерапія

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
рівень
володіння
англійською
мовою –
початковий
(А1-А2)

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

16. Комунікативна граматика ділової англійської мови
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Цінування та
доц. Лещенко О.І. повага
доц. Ходцева А.О. різноманітності та
асист.
мультикультурнос
Скарлупіна Ю.А. ті
асист.
Міжособистісні
Медведовська
навички та уміння
Д.О.
асист.
Турчина Т.В.
асист.
Решитько А.Д.

визначати доцільність,
типовість та особливості
використання широкого
спектру граматичних
структур та явищ під час
усної та письмової
взаємодії в межах
ділового контексту
правильно та впевнено
вживати граматичні та
лексичні структури,
необхідні для гнучкого та
точного вираження
відповідних функцій та
ідей в усній та письмовій
формах в конкретних

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проблемні
заняття
Проектна робота

Бакалавр

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького

126

За рівнями Без
обмежень
Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –
початковий
(А1-А2) та
середній
(В1)

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

ситуаціях ділового
спілкування

17. Практичний курс з мовної дипломатії
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
доц.
Гнаповська Л.В.

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Навички
управління
інформацією
Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо
Здатність
працювати у
міждисциплінарні
й команді
Етичні

Ефективно презентувати
підготовлену інформацію
з урахуванням
соціокультурної,
гендерної, вікової,
релігійної тощо
специфіки аудиторії.
Адекватно реагувати на
позицію та точку зору
співрозмовника,
аргументовано та
ввічливо висловлюючи
свою думку англійською
мовою.
Вільно володіти
різноманітними
стратегіями та моделями
сучасної англійської
мови, типовими для
використання у
вирішенні складних/
проблемних питань, що
потребують високого
ступеня зваженості,
толерантності та
дипломатичності

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Дискусії
Кейси

Бакалавр

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького,
ННІ права

21

За рівнями Без
обмежень
Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –
середній
(В1)
та високий
(В2-С1)

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

зобов’язання

18. Практичний курс з англомовної бізнес-комунікації
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
доц. Андрейко
Л.В.
доц. Козловська
Г.Б.
доц. Лещенко О.І.
доц.
Отрощенко Л.С.
асист.
Медведовська
Д.О.
асист. Турчина
Т.В

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Здатність
працювати у
міждисциплінарні
й команді
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння
Навички
управління
інформацією
Етичні
зобов’язання
Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо

Вміти встановлювати та
підтримувати партнерські
контакти в академічному
та професійному
оточенні (участь у
конференціях,
культурно-розважальних
заходах, дискусіях,
дебатах тощо).
Володіти базовими
стратегіями ведення
телефонної розмови з
дотриманням норм
англомовного
телефонного етикету.
Вміти ефективно вести
англомовну
кореспонденцію

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
(Case studies)
Круглі столи
Дискусії та дебати
Презентації

Бакалавр

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького,
ННІ права

126

За рівнями Без
обмежень
Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –
середній
(В1) та
високий
(В2-С1)

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

19. Ділова англійська мова: практичний курс з презентації інформації
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
доц. Андрейко
працювати у
Л.В.
міжнародному
доц. Козловська
середовищі
Г.Б.
Здатність
доц. Лещенко О.І. працювати у
доц. Ходцева А.О. міждисциплінарні
асист.
й команді
Скарлупіна Ю.А. Цінування та
асист. Турчина
повага
Т.В.
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння
Навички
управління
інформацією
Етичні
зобов’язання
Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо

Робити ефективну
англомовну презентацію
з дотриманням
необхідних для кожної з
її складових стандартів
та вимог.
Коментувати
інформацію, подану на
засобах наочності
(графіки, схеми, таблиці,
діаграми тощо).
Ефективно реагувати на
запитання від аудиторії.
Володіти базовою
термінологією
професійного
спрямування.
Розуміти та
інтерпретувати
англомовні тексти
економічного
спрямування

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
(Case studies)
Круглі столи
Дискусії та дебати
Презентації

Бакалавр

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького,
ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,
ерготерапія

126

Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –
середній
(В1) та
високий
(В2-С1)

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

20. Ділова англійська мова: практичний курс з участі у зустрічах і нарадах
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
доц.
працювати у
Гнаповська Л.В.
міжнародному
доц. Козловська
середовищі
Г.Б.
Здатність
доц. Лещенко О.І. працювати у
доц. Ходцева А.О. міждисциплінарні
асист. Турчина
й команді
Т.В.
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння
Навички
управління
інформацією
Етичні
зобов’язання
Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо

Володіти базовою
термінологією
професійного
спрямування.
Розуміти та
інтерпретувати
англомовні тексти
професійного
спрямування.
Володіти стратегіями
участі у ділових
зустрічах, нарадах та
зборах.
Вести базову ділову
кореспонденцію (порядок
денний зборів, протокол
зборів, звіт, меморандум
тощо)

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
(Case studies)
Круглі столи
Дискусії та дебати

Бакалавр

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС», ННІ
ФЕМ ім. О.
Балацького,
ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,
ерготерапія

105

Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –
середній
(В1) та
високий
(В2-С1)

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

21. Ділова англійська мова: практичний курс з участі у міжнародних переговорах
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
доц. Андрейко
Л.В.
доц.
Гнаповська Л.В.

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Здатність
працювати у
міждисциплінарні
й команді
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння
Навички
управління
інформацією
Етичні
зобов’язання
Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо

Володіти стратегіями
участі у переговорному
процесі, демонструючи
адекватну мовну
поведінку на тлі високого
рівня професійної
обізнаності та кроскультурної
толерантності.
Розширити арсенал
термінології
професійного
спрямування.
Розуміти та
інтерпретувати
англомовні тексти
професійного
спрямування.
Вести базову ділову
кореспонденцію, типову
для етапів підготовки до
переговорів та після їх
завершення.

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
Дискусії та дебати

Бакалавр

292
Міжнародні
економічні
відносини
293
Міжнародне
право
Дисципліна
також
пропонується
для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького,
ННІ права

42

Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –
високий
(В2-С1)

Протягом
5-7
семестрів

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

22. Ділова англійська мова: практичний курс для успішного працевлаштування
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
доц. Андрейко
працювати у
Л.В.
міжнародному
доц. Дорда С.В.
середовищі
доц. Козловська
Цінування та
Г.Б.
повага
доц. Ходцева А.О. різноманітності та
асист.
мультикультурнос
Медведовська
ті
Д.О.
Міжособистісні
асист.
навички та уміння
Скарлупіна Ю.А. Навички
асист. Турчина
управління
Т.В.
інформацією
Етичні
зобов’язання
Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо

Вміти критично
оцінювати власні сильні
та слабкі позиції в
процесі пошуку вакансій
та подання заяви на
працевлаштування
Готувати якісний пакет
документів, необхідних
для успішного
працевлаштування
(резюме, мотиваційний
лист, аплікаційна форма)
Володіти базовими
стратегіями успішного
проходження співбесіди
при прийнятті на роботу

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проблемні
заняття

Бакалавр

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького
ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,
ерготерапія

147

За рівнями Протягом
4-7
Вхідний
семестрів
рівень
володіння
англійською
мовою –
середній
(В1) та
високий
(В2-С1)

23. Англійська мова (поглиблений курс)
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»

Здатність
спілкуватися
другою мовою

Володіти стратегіями
виконання тестових
завдань при складанні

Інтерактивні
практикуми

Бакалавр

Для
всього 105
контингенту
ННІБТ

За рівнями Протягом
7
Вхідний
семестру

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

доц. Дорда С.В.
доц. Лещенко О.І.
доц. Ляшенко І.В.
доц.
Миленкова Р.В..
доц. Ходцева А.О.
асист.
Медведовська
Д.О.
асист.
Скарлупіна Ю.А.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
Навички
управління
інформацією

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

ЗНО при вступі до
магістратури.
Розуміти основну ідею,
деталі та приховані
наміри автора при
слуханні або читанні
англомовного тексту.
Володіти необхідним для
складання ЗНО
словниковим запасом та
набором знань
граматичної системи
англійської мови.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

«УАБС», ННІ
ФЕМ ім. О.
Балацького
081 Право
017
Фізична
культура
і
спорт
227
Фізична
терапія,
ерготерапія

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
рівень
володіння
англійською
мовою –
початкови
й (А2),
середній
(В1)

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

24. Друга іноземна мова (німецька)
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
ст. викл. СушкоБезденежних М.Г.
доц.
Отрощенко Л.С.

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння

Спілкуватися на
повсякденні теми.
Продукувати невеликі
розповіді.
Ставити запитання та
отримувати необхідну
інформацію.
Підтримувати бесіду вічна-віч та брати участь у
телефонних розмовах на
побутові теми.
Розуміти короткі
побутові оголошення.
Заповнювати анкети та
формуляри; вести
нескладну офіційну

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Дискусії

Бакалавр

292
Міжнародні
економічні
відносини
293
Міжнародне
право
Дисципліна
також
пропонується
для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького,

42

ВідсутБез
ність
обмежень
вхідного
рівня
володіння
німецькою
мовою.

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

кореспонденцію (запити
інформації, запрошення,
вибачення тощо).

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,
ерготерапія

25. Друга іноземна мова (німецька) - ІІ
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
ст. викл. СушкоБезденежних М.Г.
доц.
Отрощенко Л.С.

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння

Спілкуватися на
повсякденні теми.
Продукувати невеликі
розповіді.
Ставити запитання та
отримувати необхідну
інформацію.
Підтримувати бесіду вічна-віч та брати участь у
телефонних розмовах на
побутові теми.
Розуміти короткі
побутові оголошення.
Заповнювати анкети та
формуляри; вести
нескладну офіційну
кореспонденцію (запити
інформації, запрошення,
вибачення тощо).

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Дискусії

Бакалавр

292
Міжнародні
економічні
відносини
293
Міжнародне
право
Дисципліна
також
пропонується
для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького,
ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,

42

ВідсутБез
ність
обмежень
вхідного
рівня
володіння
німецькою
мовою.

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

ерготерапія

26. Друга іноземна мова (французька)
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
асист.
Скарлупіна Ю.А.

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння

Спілкуватися на
повсякденні теми
Продукувати невеликі
розповіді
Ставити запитання та
отримувати необхідну
інформацію
Підтримувати бесіду вічна-віч та брати участь у
телефонних розмовах на
побутові теми
Розуміти короткі
побутові оголошення
Заповнювати анкети та
формуляри; вести
нескладну офіційну
кореспонденцію (запити
інформації, запрошення,
вибачення тощо)

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Дискусії

Бакалавр

292
Міжнародні
економічні
відносини
293
Міжнародне
право
Дисципліна
також
пропонується
для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького,
ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,
ерготерапія

21

Відсутність
вхідного
рівня
володіння
французькою
мовою.

Без
обмежень

27. Практичний курс ділової німецької мови
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»

Здатність
спілкуватися
другою мовою

Вміти встановлювати та
підтримувати партнерські
контакти в академічному

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри

Бакалавр

292
Міжнародні
економічні

42

За рівнями Без
обмежень
Вхідний

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

доц.
Отрощенко Л.С.
ст. викл. СушкоБезденежних М.Г.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння
Навички
управління
інформацією

Результати навчання

та професійному
оточенні (участь у
конференціях,
культурно-розважальних
заходах, дискусіях,
дебатах тощо).
Володіти базовими
стратегіями ведення
телефонної розмови з
дотриманням норм
німецькомовного
телефонного етикету.
Вміти ефективно вести
базову німецькомовну
кореспонденцію
Володіти базовою
німецькомовною
термінологією
професійного
спрямування.
Робити ефективну
німецькомовну
презентацію.
Володіти базовими
стратегіями участі у
зборах, нарадах,
переговорному процесі.
Розуміти та
інтерпретувати
німецькомовні тексти
професійного

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
Презентації

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна
відносини
293
Міжнародне
право
Дисципліна
також
пропонується
для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС», ННІ
ФЕМ ім. О.
Балацького,
ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,
ерготерапія

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
Обмеякі
ження
хочуть
щодо
обрати
семестр
дисциплі- вивчення
ну / до
аудиторії
рівень
володіння
німецькою
–
початкови
й (А1-А2)
та
середній
(В1)

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

спрямування, відбирати
та адаптувати знайдену в
них інформацію у
відповідності до
конкретних потреб
комунікації

28. Англійська мова для юристів
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
доц. Дорда С.В.
доц. Ляшенко І.В.
доц. Миленкова
Р.В.

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Здатність
працювати у
міждисциплінарні
й команді
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння
Навички
управління
інформацією
Здатність діяти
соціально

Володіти базовою
термінологією
юридичного
спрямування.
Робити ефективну
англомовну презентацію.
Володіти базовими
стратегіями участі у
зборах, судових
засіданнях,
переговорному процесі.
Розуміти та
інтерпретувати
англомовні тексти
юридичного
спрямування, відбирати
та адаптувати знайдену в
них інформацію у
відповідності до
конкретних потреб
комунікації

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
Круглі столи
Дискусії та дебати
Презентації

Бакалавр

081 Право

63

Вхідний
Протягом
рівень
3–6
володіння семестрів
англійською –
середній
та високий

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

відповідально та
громадянські
свідомо

29. Англійська мова для спортивних тренерів
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
доц. Ляшенко І.В.

Здатність
спілкуватися
другою мовою
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння

Володіти широким
спектром лексичних
одиниць, тематично
пов’язаних зі знаннями
про людське тіло та його
фізіологію, базовий
комплекс фізичних вправ,
принципи спортивного
тренування і викладання
фізичної культури
Спілкуватися на теми,
пов’язані з професійними
ситуаціями.
Вміти реагувати на
типові професійні
проблемні ситуації із
застосуванням
адекватних засобів
англійської мови
Розуміти англомовну
письмову і усну
інформацію, пов’язану з
професійною сферою.

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття

Бакалавр

017 Фізична
культура і
спорт

21

Вхідний
Без
рівень
обмежень
володіння
англійською –
середній
(В1)
та високий
(В2)

227 Фізична

21

Вхідний

30. Англійська мова для реабілітологів
Кафедра

Здатність

Володіти широким

Інтерактивні

Бакалавр

Без

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
доц. Ляшенко І.В.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
спілкуватися
другою мовою
Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння

Результати навчання

спектром лексичних
одиниць, тематично
пов’язаних зі знаннями
про людське тіло та
фізіологічні системи,
фізичну реабілітацію
опірно-рухового апарату,
вирішення проблем
розладу фізіологічних
систем, базовий
комплекс фізичних вправ
Спілкуватися на теми,
пов’язані з професійними
ситуаціями.
Вміти реагувати на
типові професійні
проблемні ситуації із
застосуванням
адекватних засобів
англійської мови
Розуміти письмову і усну
інформацію, пов’язану з
професійною сферою.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

терапія,
ерготерапія

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
рівень
володіння
англійською –
середній
(В1) та
високий
(В2)

Обмеження
щодо
семестр
вивчення
обмежень

31. Спецкурс з мультикультурної комунікації
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
доц. Дорда С.В.

Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Цінування та
повага

Здатність:
критично
переосмислювати
ставлення та переконання
щодо етнічного та
культурного різноманіття

Семінари
Проблемні
заняття

Бакалавр
Магістр

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.

21

Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –

Бакалавр
– 6-7
семестри
Магістр –
2-3

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння
Етичні
зобов’язання
Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо
Здатність
усвідомлювати
рівні можливості
та гендерні
проблеми
Здатність
спілкуватися
другою мовою

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

протистояти опірності
культурному
різноманіттю
досягати позитивних
соціальних змін у своїх
установах та місцевих
громадах
усвідомлювати та
встановлювати зв'язки
між культурним
різноманіттям та іншими
сферами життя

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

О.Балацького
ННІ права

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
середній
(В1) та
високий
(В2-С1)

Обмеження
щодо
семестр
вивчення
семестри

32. Практика англомовного академічного спілкування
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»
доц.
Гнаповська Л.В.
доц. Дорда С.В.

Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті

Здатність:
виступати з
презентаціями/
доповідями з питань
академічного
спрямування,
враховуючи аудиторію і
мету виступу
логічно структурувати

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проблемні
заняття
Круглі столи

Магістр

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького
ННІ права
017 Фізична
культура і

42

Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –
високий
(В2-С1)

2-3
семестри

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
Міжособистісні
навички та уміння
Етичні
зобов’язання
Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо
Здатність
усвідомлювати
рівні можливості
та гендерні
проблеми
Здатність
спілкуватися
другою мовою

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

ідеї виступу, враховуючи
різні точки зору на
висвітлювану проблему
виділяти головну ідею,
розширюючи та
розвиваючи її
користуватись
адекватними стратегіями
участі в академічних
дискусіях, семінарах,
консультаціях
ініціювати та
розпочинати дискусію,
адекватно реагувати на
точки зору її учасників,
підсумовувати результати

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

спорт

33. Основи академічного письма англійською мовою
Кафедра
іноземних мов
ННІБТ «УАБС»

Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі
доц. Ходцева А.О. Цінування та
доц. Дорда С.В.
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті
Міжособистісні
навички та уміння
Етичні

Здатність:
фіксувати й письмово
викладати результати
досліджень з
урахуванням аудиторії та
мети роботи
логічно структурувати
ідеї, організовувати
письмовий текст як
послідовність абзаців з
притаманними їм
стандартами організації

Практикуми

Магістр

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
О. Балацького
ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт

42

Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –
високий
(В2-С1)

2-3
семестри

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
зобов’язання
Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо
Здатність
усвідомлювати
рівні можливості
та гендерні
проблеми
Здатність
спілкуватися
другою мовою

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

користуватись
адекватними мовними
засобами зв’язку для
поєднання ідей в єдиний
текст на рівні абзаців та
всієї роботи
тлумачити та зіставляти
таблиці, графіки, схеми
узагшальнювати,
перефразовувати та
синтезувати ідеї з різних
типів інформаційних
ресурсів
коректно наводити
цитати
правильно складати
бібліографію

ННІ ФЕМ
1. Стартап: перші кроки в підприємництві
Кафедра
економіки,
підприємництва
та бізнесадміністрування/
к.е.н., доц.
Чорток Ю.В.,
к.е.н., доц.
Пімоненко Т.В.,

Ініціативність і
дух
підприємництва

Знати основи організації
бізнесу
Знати нормативну базу,
що регулює сферу
підприємництва
Вміти генерувати ідеї,
працювати в команді,
розвивати лідерські та
підприємницькі якості.
Оцінювати

Лекції
практичні заняття
командні
ситуаційні
завдання,
кейси

Для
студентів
усіх освітніх
рівнів

Дисципліна
пропонується
для студентів
усіх спеціальностей, окрім
спеціальності
076
Підприємницт
во, торгівля та
біржова

90

Особливі
навички
не
потрібні

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

к.е.н., доц.
Ковальов Б.Л.

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

перспективність та
ефективність бізнесу.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

absent

no limits

Особливі
навички
не
потрібні

Без
обмежень

діяльність

2. Startup: the first steps in business
Department of
Economics,
Entrepreneurship
and BA,

Initiative and spirit
of entrepreneurship

PhD., As.Prof.
Chortok Yuliia
PhD., As.Prof.
Bohdan L.
Kovalov
PhD., As.Prof.
Tetyana V.
Pimonenko

Know the basics of
business organization
Know the regulatory
framework governing the
field of entrepreneurship
Be able to generate ideas,
work in a team, develop
leadership and
entrepreneurial skills.
Evaluate business
perspectives and efficiency.

Lectures
practical training
team situational
tasks
cases

The course is
offered to all
students.

The course is
offered to all
students except
students of
specialty 076
Entrepreneurshi
p, trade and
exchange
activity

90 students

Дисципліна
пропонується
для студентів
усіх спеціальностей,

60

3. Сучасні тренди в бізнесі
Кафедра
економіки,
підприємництва
та бізнесадміністрування/
асист. Павлик
А.В.,
к.е.н., доц.
Маценко О.М.

Навички
управління
інформацією

Знати сучасні тенденції
інноваційного розвитку
бізнесу.
Аналізувати сучасний
стан та оцінювати
перспективність різних
видів бізнесу.
Оцінювати та
враховувати вплив
глобальних
трансформацій на бізнес-

Лекції
практичні заняття
командні
ситуаційні
завдання,
кейси

Для
студентів
усіх освітніх
рівнів

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

середовище.

4. Управлінська економіка
Кафедра
економіки,
підприємництва
та бізнесадміністрування

Здатність до
організації і
планування

к.е.н., доц.
Дерев’янко Ю.М.

Прогнозувати ринкові
тенденції та динаміку, в
тому числі, з точки зору
конкурентної політики.
Знати міжнародний
досвід у
сфері регулювання
економіки і політики в
умовах конкуренції.
Розміти закономірності й
особливості розвитку
підприємств та
організацій в умовах
глобалізації.

Лекції-дискусії,
презентації power
point. Практичні
заняття:
тестування,
семінари,
презентації, кейси

Для
студентів
усіх освітніх
рівнів

Дисципліна
пропонується
для студентів
усіх спеціальностей, крім
магістрів ОП
“Бізнесадміністрування”
спеціальності
073
Менеджмент

30

володіння
комп’ютером
рівня
«базовий

Без
обмежень

користувач

» (MS
Word, MS
Excel),
знання
математики
початкового рівня
для вищої
освіти

5. Managerial Economics
Department of
Economics,
Entrepreneurship
and BA,
PhD., As.Prof.
Yuriy M.
Derev’yanko

Ability to organize
and plan

1. To forecast market
trends and dynamics,
including in terms of
competition policy.
2. To know international
experience in the sphere of
economic and political
regulation in the context of
competitive conditions.
3. To understand the laws
and peculiarities of

Lecturesdiscussions, power
point presentations.
Practical classes:
testing, seminars,
case studies

The course is
offered to all
students.

The course is
offered to all
students except
students of
master program
“Business
administration”
specialty 073
Management

30 students

absent

no limits

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

enterprises and
organizations development
in the context globalization.

6. Проектний менеджмент
Кафедра
управління
Колосок С.І.,
к.е.н., доц.
Мирошниченко
Ю.О., к.е.н., доц.
Євдокимова А.В.
к.т.н., ст. викл.

Здатність
розробляти та
управляти
проектами

Формулювати проблеми
проекту та розробляти
пропозиції з їх
вирішення.
Застосовувати навички з
розробки проектів та їх
реалізації.
Вміти формувати
проектні та грантові
заявки.

лекції, практики,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
окрім
спеціальностей 073
Менеджмент,
281 Публічне
управління та
адміністрування

Лекції – до
90
студентів
Практичні
заняття – до
30
студентів

відсутні

Без
обмежень

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
окрім
спеціальнстей
073
Менеджмент,
281 Публічне
управління та
адміністрування

Лекції – до
60
студентів
Практичні
заняття – до
30
студентів

відсутні

без
обмежень

7. Лідерство та управління командою
Кафедра
управління
Смоленніков Д.
О., к.е.н., ст. викл.
Євдокимова А. В.,
к.т.н., ст. викл.

Здатність
працювати у
міждисциплінарні
й команді

Демонструвати навички
взаємодії, лідерства,
командної роботи.
Виконувати
функціональні обов’язки
в групі, пропонувати
обґрунтовані варіанти
вирішення проблеми.
Виконувати дослідження
індивідуально та/або в
групі під керівництвом
лідера.

лекції- дискусії,
ділові ігри,
командна робота,
мозковий штурм,
тренінги, кейси

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

8. Управління кар’єрою та тайм-менеджмент
Кафедра
управління

Здатність до
організації і
планування

Валенкевич Л.П.,
к.е.н., доц.,
Матвєєва Ю.Т.,
к.е.н., ст. викл.

Вміти оцінювати власні
сильні та слабкі сторони
для особистісного
розвитку та побудови
кар’єри.
Застосовувати навички
самопрезентації при
отриманні роботи та у
подальшій діяльності.
Застосовувати принципи
та методи раціональної
організації власної
роботи у часі.

Лекції, практики,
проблемні
заняття, ділові
ігри

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
окрім
спеціальностей
073
Менеджмент,
281 Публічне
управління та
адміністрування

Лекції – до
60
студентів
Практичні
заняття – до
30
студентів

відсутні

без
обмежень

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
окрім
спеціальності
076
Підприємницт
во, торгівля та
біржова
діяльність

42

відсутні

без
обмежень

9. Фандрейзинг: ресурси для стартапів
Кафедра фінансів
і підприємництва
Кобушко І. М.,
професор, д.е.н.,
Котенко Н. В.,
доц., к.е.н.

Ініціативність і
дух
підприємництва

Знаходити джерела
залучення додаткових
ресурсів для реалізації
власного проекту через
донорів, гранти;
розробити власний
проект, спланувати
бюджет та скласти заявку
на отримання гранту з
супровідною
документацією;
проводити аналіз та
моніторинг реалізованого
проекту та визначати

Практично
орієнтовані
тренінги, робота з
кейсами, elearning

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

21

absent

no limits

21

absent

no limits

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

перспективи його
розвитку;
здійснювати фінансовий
аналіз і робити
обґрунтовані фіскальні та
економічні висновки.

10. Fundraising: Resources for Startups
Finance and
Entrepreneurship
Department

Initiative and spirit
of entrepreneurship,
Ability to organize
and plan

Kotenko Nataliia,
Associate Prof.,
PhD

To find additional
resources for the
realization of own projects
(start-ups) through donors,
grants help;
to develop own projects
(start-ups), to plan the
budget and to submit an
application for a grant with
accompanying
documentation;
to carry out the analysis
and monitoring of the
implemented project and to
determine the prospects for
its development;
to carry out financial
analysis and make proper
fiscal and economic
conclusions.

Practically oriented
trainings, work
with cases, elearning

The course is
offered to all
students.

The course is
offered to all
students, except
specialty 076
Entrepreneurship

trade and
exchange
activities

11. Financial Literacy
Finance and

Initiative and spirit

To find additional

Practically oriented

The course is

The course is

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Entrepreneurship
Department

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

of entrepreneurship,
Ability to organize
and plan

Kotenko Nataliia,
Associate Prof.,
PhD

Результати навчання

resources for the
realization of own projects
(start-ups) through donors,
grants help;
to develop own projects
(start-ups), to plan the
budget and to submit an
application for a grant with
accompanying
documentation;
to carry out the analysis
and monitoring of the
implemented project and to
determine the prospects for
its development;
to carry out financial
analysis and make proper
fiscal and economic
conclusions.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
trainings, work
with cases, elearning

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна
offered to all
students.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

offered to all
students, except
specialty 076
Entrepreneurship

trade and
exchange
activities

12. Фінансова грамотність
Кафедра фінансів
і підприємництва
Котенко Н. В.,
доц., к.е.н.
Плікус І. Й.,
доц., к.е.н.

Здатність до
організації і
планування

Вміння фінансового
Практичні вправи,
планування життя;
робота з кейсами
планування великих
подій і покупок;
здійснення розумних
покупок;
Вміння протидіяти
фінансовому шахрайству;
Розуміння способів
фінансового забезпечення

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
окрім
спеціальності
072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

42

відсутні

без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

30 students

absent

no limits

відсутні

без
обмежень

відкриття власної справи;
Знання фінтех
(високотехнологі-чних
фінансових сервісів)

13. Entrepreneurial Finance (for SMEs)
Finance and
Entrepreneurship
Department,

Ability to organize
and plan

Shkodkina Yuliia,
PhD, Associate
Prof.

To understand basics of
finance and accounting for
entrepreneurs, small and
medium-sized enterprises’
(SME) scale;
To demonstrate financial
planning skills for
entrepreneurs , SMEs;
To understand and analyze
basic financial statements
and performance
indicators;
To calculate and analyze
business taxes.

Practical exercises,
work with cases, elearning

The course is
offered to all
students.

The course is
offered to all
students except
specialty 072
Finance,
Banking and
Insurance

14. Фінанси у підприємництві (для МСБ)
Кафедра фінансів
і підприємництва
Абрамчук М. Ю.,
доцент, к.е.н.
Плікус І. Й.,
доцент, к.е.н.,
Шкодкіна Ю. М.,
к.е.н.

Здатність до
організації і
планування

Розуміти основи фінансів
для підприємницьких
структур, малого та
середнього бізнесу
(МСБ).
Демонструвати навички
фінансового планування
для підприємництва,
МСБ.

Практичні вправи,
робота з кейсами,
e-learning

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту
окрім
спеціальності
072 Фінанси,
банківська
справа та

60

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Розуміти та
аналізувати базові
фінансові звіти та
показники ефективності.
Планувати та аналізувати
доходи та видатки
бізнесу.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

страхування,

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
1. Імунопрофілактика інфекційних захворювань
Кафедра педіатрії
післядипломної
освіти з курсами
ПП І ДІ,
к. мед. н., доц.
Бинда Т.П.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянсько
свідомо з метою
попередження
занесення та
поширення
інфекційних
захворювань

Знати:
переваги вакцинації;
що таке обов’язкові та
додаткові щеплення;
як здійснюється контроль
якості вакцин;
протипоказання до
вакцинації;
ускладнення після
щеплення.
Вміти: мотивувати
необхідність проведення
щеплень у дітей та
дорослих.
Виконувати санпросвітну
роботу серед населення

Практика,
семінари,
проблемні
заняття, командна
робота

Для
студентів
усіх освітніх
рівнів

Для всіх
спеціальностей, окрім
спеціальностей
Медичного
інституту

30

Спеціальн
і вхідні
вимоги
відсутні,
аудиторія
на базі
Сумської
міської
дитячої
клінічної
лікарні

Без
обмежень

30

Спеціальн
і вхідні
вимоги

Без
обмежень

2. Особливості догляду за дітьми віком до 3-х років
Кафедра педіатрії
післядипломної
освіти з курсами

Здатність діяти
соціально
відповідально та

Буде вміти оцінювати
адекватність харчування

Практика,
семінарські
заняття

Для
Для всіх
студентів
спеціальусіх освітніх ностей, окрім

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

ПП І ДІ,
професор
Попов С.В.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

громадянсько
свідомо у виборі
адекватного
харчування

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна
рівнів

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

спеціальностей
Медичного
інституту

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
відсутні,
аудиторія
на базі
Сумської
міської
дитячої
клінічної
лікарні

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

3. Нутріціологія (Особливості правильного харчування при різних захворюваннях)
Кафедра педіатрії
післядипломної
освіти з курсами
ПП І ДІ,
професор
Попов С.В.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянсько
свідомо у виборі
адекватного
харчування

Буде вміти оцінювати
адекватність харчування

Практика,
семінарські
заняття

Для
студентів
усіх освітніх
рівнів

Для всіх
спеціальностей, окрім
спеціальностей
Медичного
інституту

30

Спеціальн
і вхідні
вимоги
відсутні,
аудиторія
на базі
Сумської
міської
дитячої
клінічної
лікарні

Без
обмежень

Для всіх
спеціальностей, окрім
спеціальностей
Медичного
інституту

30

Спеціальн
і вхідні
вимоги
відсутні,
аудиторія
на базі
КЗ СОР
«Облас-

Без
обмежень

4. Контрацепція і планування сім’ї
Кафедра
акушерства та
гінекології,
к.мед.н., асист.
Калашник Н.В.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо з метою
попередження
занесення
поширення

Знати:
теоретичні аспекти
контрацепції
види контрацепції
методи та методики
використання
контрацептивів.
Вміти:

Практика,
семінари,
проблемні
заняття, командна
робота

Для
студентів
усіх освітніх
рівнів

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
інфекційних
захворювань та
профілактики
абортів

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

- вибирати найбільш
ефективний метод
котрацепції.
Виконувати сан просвітню
роботу серед населення

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
ний
клінічний
перинатальний
центр»

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

5. Перша домедична допомога
Кафедра загальної
хірургії,
радіаційної
медицини та фтизіатрії
д.мед.н.,
професор
Шкатула Ю.В.
к.мед.н., асист.
Хижня Я.В.
аспірант
Бадіон Ю.О.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянсько
свідомо з метою
надання першої
домедичної
допомоги

Знати: основні принципи
оцінки стану
постраждалих при
надзвичайних ситуаціях
техногенного і
природного характеру і в
бойових умовах;
Вміти: надавати
домедичну допомогу
постраждалим і
пораненим.

Практика,
семінари,
проблемні
заняття, командна
робота

Для
студентів
усіх освітніх
рівнів

Для всіх
спеціальностей, окрім
спеціальностей
Медичного
інституту

90

Спеціальн
і вхідні
вимоги
відсутні,
аудиторія
на базі
кафедр
загальної
хірургії,
радіаційної
медицини,
фтизіатрії

Без
обмежень

Для
студентів
усіх освітніх
рівнів

Для всіх
спеціальностей, окрім
спеціальностей
Медичного
інституту

30
студентів» з
поділом на
підгрупи

Шкільні
базові
знання з
анатомії
та
фізіології
людини /
для лекцій
мультиме

Без
обмежень

6. Основи масажу
Ольховик А.В.

Уміння
застосовувати
знання на
практиці;
Здатність діяти
соціально відповідально щодо
збереження
власного здоров’я

Знати:
показання та
протипоказання до
масажу
Вміти: проводити
класичний масаж та
самомасаж

Лекції, практики

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

та здоров’я інших

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
дійна
аудиторія, для
практики
КУКл-419
(спеціалізована, з
масажними
столами)

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

7. Професійно-прикладна фізична підготовка
Кафедра
фізичного
виховання і
спорту /
Васильєв В.В.
Індик П.М.
Куриленко О.В.
Лисенко О.В.
МалигінА.О.
Остапенко В.В.
Романова В.Б.
Петренко О.П.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянсько
свідомо
застосовувати
засоби і методи
фізичної культури
для зміцнення
індивідуального
здоров’я у
професійній
діяльності.

Знати: засоби і методи
фізичної культури для
зміцнення стану здоров’я
у професійній діяльності;
професійно важливі
рухові якості.
Вміти: оцінювати і
проводити моніторинг
рівня фізичного стану та
індивідуального здоров’я.

Кафедра

Здатність діяти

Знати:базову техніку

Практичні заняття

Бакалавр

8. Самозахист та особиста безпека
Практичні заняття Для

Для всіх
спеціальностей, крім
спеціальностей
медичного
інституту

Для всіх

240

90

Середній
рівень
рухових
здібностей
, згідно
щорічного
оцінювання
фізичної
підготовленості;
спортивні
зали,
спортивна
споруда
манеж
СумДУ.

6-7
семестри

Середній

Без

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

фізичного
виховання і
спорту /
доц. Стасюк Р.М.,
Корж С.О.,
Вербицький В.В.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
соціально
відповідально та
громадянсько
свідомо з метою
застосовувати
вміння
самозахисту у
професійній
діяльності
засобами фізичної
культури.

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

самозахисту з видів
єдиноборств (дзюдо,
карате, рукопашний бій,
вільна боротьба).
Вміти: підбирати і
складати комплекси
фізичних вправ у
розвитку рухових
здібностей для вирішення
завдань самозахисту;
самостійно контролювати
вплав фізичних
навантажень на організм
для зміцнення
індивідуального
здоров’я.

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

студентів
спеціальносте
усіх освітніх й навчальнорівнів
наукового
інституту
права

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну
студентів

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
рівень
рухових
здібностей
, згідно
щорічного
оцінювання
фізичної
підготовленості;
наявність
спортивної
кваліфікації за
Єдиною
спортивною
класифікацією
України;
спортивні
та зали
єдиноборств

Обмеження
щодо
семестр
вивчення
обмежень

9. Оздоровчий фітнес
Кафедра
фізичного
виховання і

Здатність діяти
соціально
відповідально та

Знати: методику
проведення та
особливості занять із

Практичні
заняття.

бакалаврат

Для всіх
спеціальносте
й, крім

210
студентів

Середній
рівень
рухових

6-7
семестр

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

спорту /
Берест О О.,
Бурла А.О.,
Возний А П.
доц. Долгова
Н.О.,
Коваленко С. Л.,
Савчук О.В.,
Ткаченко С.М.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
громадянсько
свідомо
використовувати
сучасні методи та
засоби
оздоровчого
фітнесу у
професійній
діяльності

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

використанням програм
оздоровчого фітнесу.
Вміти: програмувати
заняття за різними
оздоровчими програмами
відповідно до
індивідуальних
особливостей організму;
добирати музичний
супровід для проведення
занять за різними
фітнеспограмами.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

спеціальності
017 «Фізична
культура і
спорт»

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
здібностей
, згідно
щорічного
оцінювання
фізичної
підготовленості;
спортивні
зали,
фітнес
зали,
спортивна
споруда
манеж
СумДУ.

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Факультет ЕлІТ
1. Сучасні технології двомірної комп'ютерної анімації
Кафедра
електроніки та
комп’ютерної
техніки /

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

ст. викл.
Горячев О.Є.

Знати основи і принципи
створення комп'ютерної
анімації.
Вміти створювати
анімовані ролики, банери.
Володіти методами
створення анімації у
відповідності до
технічного завдання

Лекції,
комп'ютерний
практикум,
самостійна робота

Дисципліна
пропонується для
здобувачів
усіх рівнів
освіти

Для усього
контингенту,
крім
спеціальностей 122
«Комп’ютерні
науки» та 125
«Кібербезпека»

21

Базове
володіння
комп'ютером

Без
обмежень

21

Базове

Без

2. Стиснення і пошук інформації в комп'ютерних системах
Кафедра

Навички

Вміти створювати

Лекції,

Дисципліна

Для усього

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

електроніки та
комп’ютерної
техніки /

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
управління
інформацією.

доц. Кулик І.А.

Результати навчання

ефективні запити
інформації.
Вміти обґрунтовувати та
оцінювати методи
стиснення інформації.
Вміти ефективно
застосовувати методи
стиснення даних.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
комп'ютерний
практикум,
самостійна робота

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна
пропонується для
здобувачів
усіх рівнів
освіти

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

контингенту,
крім
спеціальностей 122
«Комп’ютерні
науки» та
125 «Кібербезпека»

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
володіння
комп'ютером

Обмеження
щодо
семестр
вивчення
обмежень

3. Концепції сучасного природознавства
Кафедра
електроніки та
комп’ютерної
техніки /
професор
Опанасюк А.С.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.
Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища.

Знати місця і значення
природознавства у
сучасній культурі
людства.
Знати найбільш важливих
концепцій походження
Всесвіту, природи, Землі
і людини.
Знати сучасної науковоприродничої картини
світу

Лекції,
семінарські
заняття

Дисципліна
пропонується для
здобувачів
усіх рівнів
освіти

Для усього
контингенту

30

Без
обмежень

Без
обмежень

Для усього
контингенту,
крім
спеціальностей галузі
знань
«Електрична
інженерія»

30

Елементарні
знання
електротехніки

Без
обмежень

4. Електричні мікромашини
Кафедра
електроніки та
комп’ютерної
техніки /
доц.
Новгородцев А.І.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

Знати будови, різновидів,
принципів дії та
механічні характеристики
електричних
мікромашин.
Вміти застосовувати і
налагоджувати
електричні мікромашини

Лекції, практичні
заняття

Дисципліна
пропонується для
здобувачів
усіх рівнів
освіти

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

30

Без
обмежень

Осінній
семестр

60

Початкові
знання та
вміння з
програмування.

Без
обмежень

5. Комп'ютерна логіка
Кафедра
електроніки та
комп’ютерної
техніки /

Навички
управління
інформацією.

Вміти логічно мислити.
Володіти аналізом та
синтезом комп’ютерних
логічних схем.

Лекції, практичні
заняття

професор
Борисенко О.А.

Дисципліна
пропонується для
здобувачів
усіх рівнів
освіти

Для усього
контингенту
крім
спеціальностей 122
«Комп’ютерні
науки», 125
«Кібербезпека, 151
«Автоматизація та комп'ютерноінтегровані
технології»

6. Комп’ютерне моделювання та експеримент
Кафедра
прикладної
математики та
моделювання
складних систем /
доц. Князь І. О.,
ст. викл.
Заскока А.М.

Навички
управління
інформацією

Знати сучасні методи та
підходи до моделювання.
Вміти будувати модель,
самостійно програмно
реалізувати створену
модель, оцінити отримані
результати.

Лекції,
лабораторні
заняття

Дисципліна
пропонується для
здобувачів
усіх рівнів
освіти

Для усього
контингенту
крім спеціальностей 122
«Комп’ютерні
науки», 125
«Кібербезпека,
151
Автоматизація
та
комп'ютерноінтегровані
технології»

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

7. Приховані можливості MS Office
Кафедра
прикладної
математики та
моделювання
складних систем/

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

ст. викл.
Швець У. С.,
доц. Колесник
М.М.

Знати основних сучасних
можливостей MS Office
Уміти інтегрувати
результати пакетних
додатків один до одного.
Мати навички
ефективного створення,
редагування, обробки,
презентації інформації.

Лекції,
лабораторні
заняття

Бакалавр

Для усього
контингенту

60

Початкові
знання та
уміння
роботи з
MS Office

Без
обмежень

8. Ефективна презентація результатів проекту
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІТП,

Навички
управління
інформацією

доц. Ващенко
С.М.,
ст. викл.
Федотова Н.А.,
ст. викл.
Кузнєцов Е.Г.

Знати основні принципи
та підходи до дизайну
презентацій і публікацій
Мати навички роботи з
відповідним програмним
забезпеченням.

лекції, практики,
командна робота,
проектна робота

Всі рівні

Для усього
контингенту

90

Базові
навички
роботи з
персональ
-ним
комп’ютером та
пакетом
MS Office

Без
обмежень

Всі рівні

Для усього
контингенту,
крім 122
«Комп’ютерні
науки», 125
«Кібербезпека,

30

Базові
навички
роботи з
персональ
-ним
комп’юте-

Без
обмежень

9. Дизайн сайтів
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІТП,
ст. викл.
Федотова Н.А.

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Знати основні принципи
та підходи до дизайну
сайту.
Мати навички роботи з
відповідним програмним
забезпеченням.

Лекції,
комп'ютерний
практикум,
самостійна робота

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
ром та ПП
Photoshop

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

10. Хмарні сервіси
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІТП,

Навички
управління
інформацією

доц. Шендрик
В.В.,
ст. викл.
Парфененко
Ю.В.,
ст. викл.
Кузнєцов Е.Г.

Знати основні поняття,
пов’язані із
застосуванням хмарних
технологій.
Знати принципи
віддаленої обробки та
зберігання даних.
Володіти практичними
навичками роботи з
сучасними хмарними
сервісами.

Лекції,
комп'ютерний
практикум,
командна робота,
самостійна робота

Всі рівні

Для усього
контингенту,
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

90

Без
обмежень

Без
обмежень

Для усього
контингенту,
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

30

Основи
програмування на
Java та
основи
ООП

Без
обмежень

Для усього
контингенту,
окрім освітніх

60

Базові
навички
роботи з

Без
обмежень

11. Програмування для мобільних пристроїв
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІТП,
ст. викл.
Нагорний В.В.

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Оволодіння студентами
основами знань, умінь і
навичок, необхідних для
виконання проектів у
вигляді мобільних
додатків для пристроїв,
що працюють на
операційній системі
Android

Лекції,
комп'ютерний
практикум,
самостійна робота

Всі рівні

12. Створення та просування web-сайтів
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІТП,

Навички
використання
інформаційних і

Оволодіння основними
поняттями webтехнологій. Знання

Лекції,
практикум,
самостійна робота

Всі рівні

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

доц. Шендрик
В.В.,
ст. викл.
Парфененко Ю.В.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
комунікаційних
технологій

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

базових принципів,
технологій та прийомів
створення web-сайтів.
Здобуття практичних
навичок використання
інструментальних
програмних засобів
створення web-сайтів

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
персональним
комп’ютером

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

13. ІТ Project Management
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІТП
доц. Гайдабрус
Б.В.

Здатність
розробляти та
управляти
проектами

Ефективне планування,
задоволення очікувань
стейкхолдерів,
розроблення
інноваційних продуктів
та рішень, а також
підвищення ефективності
діяльності.Оволодін-ня
практичним
інструментарієм
планування змісту,
виконавців, ресурсів
проекту, здатність
будувати календарномережеві графіки, а
також виконання робіт на
фазі реалізації проекту.

Лекції, практики,
проектна робота,
командна робота

Всі рівні

Для усього
контингенту
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

30

Курс
вимагає
знань із
програми
математик
и та
економіки
середньої
школи або
першого
курсу
університету.
Бажаними
є базове
знання
англійсько
ї мови та
вміння
мислити
системно

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

14. Моделювання в 3d max
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІТП,

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

доц. Баранова І.В.

Знання принципів
створення 3D графіки,
технологій тривимірного
моделювання,
інструментів роботи з
додатком 3d max при
моделюванні та
візуалізації, вміння
створювати тривимірні
моделі, налаштовувати
матеріали та виконувати
візуалізацію сцени

Лекції,
лабораторні
заняття,
самостійна робота

Всі рівні

Для усього
контингенту
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

30

Базові
навички
роботи з
персональ
-ним
комп’ютером

Без
обмежень

30

Початкові
знання без
обмежень

Без
обмежень

30

Початкові
знання без
обмежень

Без
обмежень

15. Python та аналіз даних в задачах Data Science
Кафедра
електроніки,
загальної та
прикладної
фізики,

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Проценко С.І.

Знання принципів
побудови сучасних
моделей аналізу даних.
Уміння створювати
сучасне програмне
забезпечення для
прогнозів, кластерізації.

Лекції,
комп'ютерний
практикум

Бакалавр,
магістр

Дисципліна
пропонується
для студентів
усіх спеціальностей
факультетів
ТеСЕТ, ФЕМ,
УАБС

16. Big data та аналіз великих масивів даних
Кафедра
електроніки,
загальної та
прикладної

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Знання принципів
побудови сучасних
моделей аналізу даних з
використанням кластерів.

Лекції,
комп`ютерний
практикум

Бакалавр,
магістр

Дисципліна
пропонується
для студентів
усіх спеціаль-

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

фізики,

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Уміння створювати
сучасне програмне забезпечення для побудування систем аналізу
великих даних.

Проценко С.І.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

ностей
факультетів
ЕлІТ і ТеСЕТ

17. Сучасні архетектури нейромереж в задачах Machine learning
Кафедра
електроніки,
загальної та
прикладної
фізики,
Проценко С.І.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Знання принципів
побудови сучасних
моделей аналізу даних з
використанням
нейромереж.
Уміння створювати
сучасне програмне
забезпечення для
побудування систем
аналізу даних.

Лекції,
комп'ютерний
практикум

Бакалавр,
магістр

Дисципліна
пропонується
для студентів
усіх
спеціальностей
факультетів
ЕлІТ, ТеСЕТ,
ФЕМ, УАБС,
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

21

Початкові
знання базовий
рівень
знань
мови
програмув
ання
python.
Бажано з
початку
пройти
дисциплін
у Python
та аналіз
даних в
задачах
Data
Science
або мати
відповідні
знання.

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

30

Без
обмежень

Без
обмежень

30

Володіння
комп'ютером на
рівні
користувача

Без
обмежень

30

Базові
навички
роботи з
персональним
ком-

Без
обмежень

18. Методичні та психологічні аспекти професійного саморозвитку
Кафедра
електроніки,
загальної та
прикладної
фізики

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

к. пед. наук, ст.
викл. Пасько О.О.

Застосовувати навички
міжособистісної
взаємодії та здатність
працювати в команді.
Виявляти навички
самостійної та
колективної роботи,
лідерські якості,
організовувати роботу у
межах обмеженого часу з
наголосом на професійну
сумлінність.

Лекції. Практичні
та семінарські
заняття. Командна
робота.

Без
обмежень

Дисципліна
пропонується
для студентів
усіх
спеціальностей

19. Сучасна електроніка: матеріали, компоненти і системи
Кафедра
електроніки,
загальної та
прикладної
фізики,

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

Знання основ сучасної
функціональної
електроніки і принципів
функціонування
електронних приладів та
інформаційних систем .

Лекції,
комп'ютерний
практикум,
самостійна робота

Дисципліна
пропонується для
здобувачів
усіх рівнів
освіти

Для усього
контингенту,
крім
спеціальності
171
Електроніка

к.ф.-м.н., доц.
Ткач О.П.

20. Розробка інтерактивних мультимедійних додатків
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІКТ
асист.
Власенко О.В.

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Знання основних
Лекції,
принципів та підходів до комп'ютерний
розробки інтерактивних
практикум
мультимедійних додатків.
Навички роботи з
відповідним програмним

Всі рівні

Для усього
контингенту
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

забезпеченням.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Кібербезпека

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
п’ютером

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

21. Моделювання засобами Ms Excel
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІКТ
ст. викл.
Шовкопляс О.А.

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Знання основних
принципів та підходів до
моделювання засобами
Ms Excel. Навички
роботи з відповідним
програмним
забезпеченням.

Лекції,
комп'ютерний
практикум

Всі рівні

Для усього
контингенту

30

Базові
навички
роботи з
персональ
-ним
комп’ютером

Без
обмежень

Для усього
контингенту
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

30

Базові
навички
роботи з
персональ
-ним
комп’ютером

Без
обмежень

Для усього
контингенту,
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

60

Базові
навички
роботи з
персональ
-ним
комп’ютером

Без
обмежень

Для усього

30

Без

Без

22. Технічна підтримка програмного забезпечення
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІКТ
ст. викл.
Кузіков Б.О.

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Знання основних
принципів та підходів до
технічної підтримки
програмного
забезпечення. Навички
роботи з відповідним
програмним
забезпеченням.

Лекції,
комп'ютерний
практикум

Всі рівні

23. Основи кібербезпеки
Кафедра
комп'ютерних
наук, секція ІКТ

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

ст. викл.
Лаврик Т.В.,
Тиркусова Н.В.

Знання основних
принципів та підходів до
забезпечення
кібербезпеки. Навички
роботи з відповідним
програмним
забезпеченням.

Лекції,
комп'ютерний
практикум

Всі рівні

24. Штучний інтелект та нейронні мережі
Кафедра

Здатність до

Намагатися засвоювати

лекції, практики,

Всі рівні

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

наноелектроніки /
ст. викл.
Борисюк В.М.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Результати навчання

нові знання, прогресивні
технології та інновації,
знаходити нові
нешаблонні рішення і
засоби їх здійснення;
відповідати вимогам
гнучкості в подоланні
перешкод та досягненні
мети, раціонального
використання та
нормування часу,
дисциплінованості,
відповідальності за свої
рішення та діяльність.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
лабораторні
заняття

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

контингенту,
окрім освітніх
програм 122
Комп’ютерні
науки, 125
Кібербезпека

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
обмежень

Обмеження
щодо
семестр
вивчення
обмежень

25. Фундаментальні основи нанотехнологій
Кафедра
наноелектроніки /
ст. викл.
Багдасарян А.А.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Намагатися засвоювати
нові знання, прогресивні
технології та інновації,
знаходити нові
нешаблонні рішення і
засоби їх здійснення;
відповідати вимогам
гнучкості в подоланні
перешкод та досягненні
мети, раціонального
використання та
нормування часу,
дисциплінованості,
відповідальності за свої
рішення та діяльність.

лекції, практики,
лабораторні
заняття

Всі рівні

Для усього
контингенту,
крім
спеціальності
153 «Мікро- та
наносистемна
техніка»

30

Без
обмежень

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

26. Диференціальні рівняння та їх застосування
Кафедра
математичного
аналізу і методів
оптимізації /

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

ст. викл.
Клименко В.А.,
ст. викл.
Кравченко Ю.В.

Набуття гнучкого
мислення, відкритість до
застосування
математичних знань та
компетентностей у
широкому діапазоні
можливих місць роботи
та повсякденному житті.

Лекції. Практичні
заняття.

Бакалавр,
магістр

Для усього
контингенту

60

Початкові
знання курс
вищої
математики

Без
обмежень

Для усього
контингенту

60

Початкові
знання курс
вищої
математики

Без
обмежень

Для усього
контингенту

30

Початкові
знання базові
знання з
математики

Без
обмежень

27. Теорія функції комплексної змінної та її застосування
Кафедра
математичного
аналізу і методів
оптимізації /

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

доц. Ячменьов
В.О.,
доц. Шуда І.О.

Здатність до ефективного
комунікування та до
представлення складної
комплексної інформації у
стислій формі усно та
письмово,
використовуючи
інформаційнокомунікаційні технології
та відповідні технічні
терміни.

Лекції. Практичні
заняття.

Бакалавр,
магістр

28. Реляційна алгебра
Кафедра
математичного
аналізу і методів
оптимізації
ст. викл.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Набуття знань з теорії
множин та операцій
реляційної алгебри.
Здатність самостійно
перетворювати об'єкти
різної природи на мову

Лекції, практичні
заняття.

Бакалавр,
магістр

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

ЖиленкоТ.І.

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

реляційної алгебри.
Створювати данні для БД
та виконувати алгебраїчні
операції з ними. Вміння
самостійно аналізувати
отримані результати.

29. Ряди Фур'є та їх застосування
Кафедра
математичного
аналізу і методів
оптимізації /

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

доц.
Мартинова Н.С.,
доц. Білоус О.А.

Набуття гнучкого
мислення, відкритість до
застосування
математичних знань та
компетентностей у
широкому діапазоні
можливих місць роботи
та повсякденному житті.

Лекції, практичні
заняття

Бакалавр,
магістр

Для усього
контингенту

60

Початкові
знання курс
вищої
математики

Без
обмежень

30

Початкові
знання курс
вищої
математики

Без
обмежень

60

Початкові
знання без
обмежень

Без
обмежень

30. Вибрані розділи вищої алгебри для Data Science
Кафедра
математичного
аналізу і методів
оптимізації /

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

доц.
Шуда І.О.

Вміння застосовувати
векторний аналіз для
реальних задач.
Розуміння основних
законів лінійного та
евклідового просторів.

Лекції. Практичні
заняття.

Бакалавр.
Магістр

Для усього
контингенту

31. Основи робототехніки та IoT (Internet of Things)
Кафедра
комп'ютерних
наук /КСУ
доц.

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій.

Вміти застосовувати
сучасні інформаційні
технології та мати
практичні навички для
проектування одно та

Лекції,
комп'ютерний
практикум,
проектна робота

Бакалавр,
магістр

Для усього
контингенту.
Крім
спеціальності
151 «Автома-

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Дрозденко О.О.,
асист.
Леонтьєв П.В.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Результати навчання

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

багаторівневих системи
керування і збору даних,
використовуючи новітні
комп’ютерно-інтегровані
технології, пристрої та
системи.2. Розуміти
основи та вміти
застосовувати технології
IoT (Internet of Things)
для автоматизації
процесів за галузями
діяльності, застосовуючи
принципи збереження
навколишнього
середовища та економію
ресурсів.

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

тизація та
КІТ»

Факультет ТеСЕТ
1. Інженерна психологія
Кафедра
технології
машинобудування,

верстатів та
інструментів
Кушніров П.В.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

В результаті оволодіння
курсом студент отримає
знання та практичні
навички з питань:
Виявляти причини
помилок при керуванні
технікою.
Оцінювати психологічні
та психофізіологічні
можливості людини,
зокрема, в системі

Лекції та
практичні роботи

Для всього
контингенту

Для студентів
факультетів
ТеСЕТ та ЕлІТ

30

Базове
(шкільне)
знання
предметів
Необхідна
мультимедійна
лекційна
аудиторія

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

«людина-машина».
Пред'являти інженернопсихологічні та
ергономічні вимоги до
техніки.

2. Системотехніка для всіх
Кафедра загальної
механіки та
динаміки машин
та кафедра
Технології

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

машинобудування,

верстатів та
інструментів
Жигилій Д.О.
Некрасов С.С.

В результаті оволодіння
курсом студент отримає
знання та практичні
навички з питань:
Реалізації повного циклу
розробки технічних
систем при взаємодії
фахівців різних галузей.
Усування різного роду
системних протиріч
Формалізації завдання та
шляхів вирішення на
основі аналізу та синтезу
наявних проблем і
розробки ідеальної
розрахункової моделі
піддослідного об’єкта.
Прийняття раціональних
рішень при розробці
технічних систем.

Методи
викладання:
Лекції та
практичні роботи

Пропонується для
всього
контингенту
студентів

Для студентів
факультетів
ТеСЕТ та ЕлІТ

60

Вхідні
вимоги до
студентів:
базові
знання з
математики

Без
обмежень

Необхідна
аудиторія:
мультимедійна
лекційна
аудиторія

3. Основи спортивного бриджу
Кафедра процесів Здатність до
та
обладнання абстрактного

Студент повинен знати:
Правила сучасного

Практичні
заняття, командна

Дисципліна
пропо-

Дисципліна
пропонується

28

Відсутність

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

хімічних
і мислення, аналізу
нафтопереробних та синтезу
виробництв
Михайловський
Я.Е.

Результати навчання

спортивного бриджу
Етичні норми поведінки
учасника змагань зі
спортивного бриджу
Студент повинен уміти:
Проводити бриджеву
торгівлю в умовах
неповної інформації та
розігрувати встановлений
контракт, аналізуючи
отриману інформацію і
приймаючи рішення на
основі логічних
умовиводів
Досягати позитивного
результату за ігровим
столом, взаємодіючи з
партнерами з різних країн
і різних професійних
нахилів

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
робота

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

нується для для
всіх
всього
спеціальноконтингенту стей

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
упереджень
проти
карткових
ігор

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

4. Речовини у житті сучасної людини
Кафдра загальної
хімії
Большаніна С.Б.
Воробйова І.Г.
Ліцман Ю.В.

Здатність
до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

Вміння знаходити та
аналізувати інформацію з
різних
джерел
про
речовини в організмі
людини та у складі
продуктів
харчування,
одягу, лікарських засобів,
косметичних засобів.
Вміння
застосову-вати

лекції, практичні
заняття,
лабораторні
заняття;
групова робота;
вирішення
проблемних
ситуацій,
ділові
ігри.

дисципліна
для студентів
пропоусіх спеціальнується для ностей
всього
контингенту

90

Студенти, весняний
які хочуть семестр
обрати
дисципліну,
повинні
володіти
знаннями
та

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

знання про речовини для
вибору
продуктів
харчування,
одягу,
засобів побутової хімії,
косметичних засобів.
Вміння оцінювати вплив
на
організм
людини
певних речовин у складі
продуктів
харчування,
засобів побутової хімії,
косметичних засобів.

Вхідні
вимоги до
студентів,
Обмеякі
ження
хочуть
щодо
обрати
семестр
дисциплі- вивчення
ну / до
аудиторії
навичками
з хімії на
рівні
програми
стандарту
середньої
загальноос
вітньої
школи

5. Енергозбереження
Кафедра
прикладної
гідроаеромеханіки
Хованський С.О.,
Сотник М.І.

Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища

Студент повинен знати:
стан, проблеми та
напрямки розвитку
енергозбереження у світі
та в Україні в теперішній
час та в перспективі
Студент повинен вміти:
розрахувати доцільність і
економічну ефективність
впровадження
енергозберігаючого
заходу
розробляти економічні
стимули для зменшення
енергоємності продукції
або послуг та
енергозбереження в
ринкових умовах.

Лекції, практики,
командна робота,
індивідуальні
проблемні
завдання

дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту,
крім
спеціальності
144
«Теплоенергетика»

60

(2 групи)

Базове
(шкільне)
знання
предметів
Необхідна
мультимедійна
лекційна
аудиторія

без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

6. Екологія людини
Кафедра
прикладної
екології

Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища

Шевченко С.М.,
Яхненко О.М.

Студент повинен знати:
антропогенні фактори
зниження екологічної
безпеки людини; сучасні
глобальні та регіональні
еколого-демографічні
проблеми; показники
комфортності,
дискомфортності та
екстремальності умов
життя людини.
Студент повинен вміти:
аналізувати об’єктивну
медико-біологічну
інформацію; оцінювати
«якість середовища»;
забезпечити собі та
створювати у своїй
подальшій професійній
діяльності екологічно
безпечне середовище

Лекції, командна
робота, семінар,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для
всього
контингенту,
крім
спеціальностей
101
«Екологія» та
183
«Технології
захисту
навколишньог
о середовища»

60

Базові
знання з
екології
Мультимедійна
аудиторія

без
обмежень

Дисципліна
пропонується
для
всього
контингенту

60

Базові
знання з
екології
Мультимедійна
аудиторія

без
обмежень

7. Ландшафтний дизайн
Кафедра
прикладної
екології
Гурець Л.Л.
Корнус А.О.

Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища

Студент повинен вміти:
проводити проектування
об’єктів ландшафтного
дизайну;
проводити підбір рослин
та штучних матеріалів

Лекції, практики,
командна робота,
проектна робота

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

8. Екологічний туризм
Кафедра
прикладної
екології

Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища

Трунова І.О.,
Яхненко О.М.

Студент повинен знати:
принципи, функції та
завдання екологічного
туризму, класифікацію та
напрямки використання
рекреаційних
(природних) ресурсів;
фактори ризику, види
небезпек та шляхи їх
подолання в екотуризмі.
Студент повинен вміти:
складати плани
маршрутів, враховуючи
природоохоронні
території регіону,
населеного пункту;
складати рекомендації
щодо попередження
негативних впливів на
біосферу Землі.

Лекції, командна
робота, семінар,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту

60

Базові
знання з
екології,
географії,
історії
Мультимедійна
аудиторія

без
обмежень

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту.

60

Базові
знання з
екології,
географії.
Мультимедійна
аудиторія

без
обмежень

9. Зелені ініціативи розумних міст світу
Кафедра
прикладної
екології
Аблєєва І.Ю.,
Черниш Є.Ю.

Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища та
забезпечення
сталого розвитку
суспільства.

У результаті оволодіння
курсом студент отримає
знання та практичні
навички з питань:
ключові ознаки розумних
та пасивних міст;
сталий розвиток міст;

Лекції, проектна
робота, семінар,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

міські ініціативи та
дослідницькі програми із
захисту навколишнього
середовища;
стандарти «зеленого»
будівництва;
розроблення ідеї
розумного міста на
прикладі кращого
світового досвіду;
міські рішення для живої
планети;
стандарти «Зелений клас»
та «Зелений офіс».

10. Ландшафтна екологія
Кафедра
прикладної
екології
Корнус А.О.,
Козій І.С.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.
Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища

Студент повинен знати:
диференціацію
ландшафтної оболонки на
природні комплекси;
класифікацію
антропогенних
ландшафтів;
структуру, динаміку і
функціонування
антропогенних
ландшафтів.
Студент повинен вміти:
виділяти природні
комплекси, оцінювати їх
зміни під впливом

Лекції, командна
робота, семінари,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для
всього
контингенту

60

Базові
знання з
екології та
географії
Мультимедійна
аудиторія

без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

антропогенних
навантажень;
оцінювати вплив
антропогенізованих
ландшафтів на стан
здоров’я людини.

11. Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування
Кафедра
прикладної
екології
Аблєєва І.Ю.,
Рой І.О.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.
Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища.

Студент повинен знати:
основні стандарти,
спрямовані на
екологізацію діяльності
підприєств, установ,
навчальних закладів;
умови та перелік
документів, необхідних
для отримання
сетрифікатів
екологічного
спрямування;
основні позначення та
маркування на продуктах
харчування, продуктах
загального вжитку тощо,
що засвідчують їх
екологічну безпеку.
Студент повинен вміти:
проводити роботи
підготовчого та
організаційного
характеру для отримання

Лекції, командна
робота, семінар,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту

60

Базові
(шкільні)
знання з
математики
Необхідна
аудиторія:
мультимедійна
лекційна
аудиторія

без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

екологічних сертифікатів;
використовувати
міжнародні стандарти,
що сприяють екологізації
діяльності закладів вищої
освіти;
розробляти базові плани
та екологічні програми
діяльності установ.

12. Екологічна безпека людини
Кафедра
прикладної
екології
Трунова І.О.,
Яхненко О.М.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.
Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища

Студент повинен знати:
принципи щодо безпеки в
побуті, місті, на природі;
безпека харчування;
фактори ризику, види
небезпек та шляхи їх
подолання.
Студент повинен вміти:
Вміння знаходити та
аналізувати інформацію
про речовини в що
навколо нас
Вміння оцінювати вплив
речовин на організм
людини та навколишнє
середовище
Вміти знаходити
альтернативу

Лекції, командна
робота, семінар,
проблемні заняття

Дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту

60

Базові
знання з
екології,
біології,
хімії
Мультимедійна
аудиторія

без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

13. Дизайн нових матеріалів
Кафедра
прикладного
матеріалознавства

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

Гапонова О.П.,
Дегула А.І.
Харченко Н.А.

Знати:
характерні ознаки
еволюційних та
інноваційних процесів
розвитку матеріалів;
основні методи
забезпечення якості
матеріалів;
роль технологій у
забезпеченні якості та
конкурентоспроможності
продукції.
Вміти:
обирати ефективні
матеріали для виробів
народного господарства;
раціонально
використовувати ресурси
і резерви.

Лекції,
лабораторні,
проектна робота.

Для всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту

90

Базове
без
(шкільне) обмежень
знання
загальноос
вітніх
предметів
Мультимедійна
аудиторія

14. Сучасні матеріали та технології які змінють світ. Винаходи людства
Кафедра
прикладного
матеріалознавства
Гапонова О.П.,
Дядюра К.О.,
Берладір Х.В.

Здатність до
абстрактного
мислення , аналізу
та синтезу.

Знати:
характерні ознаки
еволюційних та
інноваційних процесів
розвитку матеріалів;
основні методи
забезпечення якості
матеріалів;

Лекції,
лабораторні,
проектна робота.

Для всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту

90

Базове
без
(шкільне) обмежень
знання
загальноос
вітніх
предметів
Мульти-

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

роль технологій у
забезпеченні якості та
конкурентоспроможності
продукції.
Вміти:
обирати ефективні
матеріали для виробів
народного господарства;
раціонально
використовувати ресурси
і резерви.

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
медійна
аудиторія

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

15. Ресурсозберігаючі технології сучасних матеріалів та покриттів
Кафедра
прикладного
матеріалознавства
Гапонова О.П.,
Марченко С.В.,
Дегула А.І.

здатність до
абстрактного
мислення , аналізу
та синтезу.

Знати:
характерні ознаки
еволюційних та
інноваційних процесів
розвитку складних
систем;
основні технологічні
процеси та
закономірності їх
розвитку і взаємозв'язку в
промислових умовах;
Вміти:
відрізняти речовини та
матеріали за агрегатним
станом, структурою та
фазовим складом;
використовувати
особливості побудови

Лекції,
лабораторні,
проектна робота.

Для всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту

90

Базове
без
(шкільне) обмежень
знання
загальноос
вітніх
предметів
Мультимедійна
аудиторія

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

класифікації для
визначення металів та
сплавів, керамічних та
високомолекулярних
сполук.

16. Холод і тепло у житті людини
Кафедра
технічної
теплофізики
Козін В. М.

Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища.

Студент повинен знати:
історію виникнення
холодильної справи та
систем підтримання
мікроклімату;
сучасні технології
отримання тепла та
холоду і їх використання
у різних галузях
промисловості, побуті.
Студент повинен вміти:
виконувати розрахунки
холодильних процесів;
підбирати холодильне
обладнання та елементи
систем кондиціювання
відповідно до заданих
умов

лекції;
практики;
семінари

дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту

30

Базове
(шкільне)
знання
загальноосвітніх
предметів
застосовування
обчислювальних
навичок у
практичних
ситуаціях
логічне
міркування,
обґрунтовування
своїх дій
та
виконання
дій за
алгорит-

без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
мом

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

17. Формування творчого мислення фахівця
Кафедра
прикладної
гідроаеромеханіки

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Сапожніков С.В.

Вміти знаходити
найпростіші і
найефективніші рішення
при розв’язанні творчих
задач
Вміти працювати в
колективі, створеному із
різних спеціалістів
(інженери різних
профілів, економісти,
управлінці, маркетологи,
юристи, дизайнери тощо)
для вирішення
конкретної задачі.

Лекції, практика,
командна робота,
індивідуальні
проблемні
завдання

дисципліна
пропонується для
всього
контингенту

Дисципліна
пропонується
для всього
контингенту

30

Базове
(шкільне)
знання
предметів
Мультимедійна
аудиторія

Без
обмежень

Для всього
контингенту

180

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії,
філософії,
культури,
громадянської
освіти

Без
обмежень

Факультет ІФСК
1. Сучасна філософія
Кафедра
філософії/
Мозговий І.П.,
Артюх В.О.,
Козинцева Т.О.,
Туляков О.О.,
Лебідь Є.О.,
Синах А.О.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

свідомо керуватися в
житті цілісним
світоглядом, уміти
орієнтуватися в усіх
складних проблемах
розвитку суспільства;
брати участь в управлінні
процесами сучасного
соціокультурного
розвитку, успішно
реалізувати власний

лекції;
практичні заняття.
інтерактивні
лекції;
діалогічні методи
навчання;
метод проектів

Для всього
контингенту

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

кар’єрний ріст;
бути готовим до
ефективної діяльності в
міжособистісних
взаєминах, до
відстоювання й
торжества своїх позицій;
вміння набувати й
збагачувати інформацію,
обмінюватися нею й
добиватися значних
результатів на її основі;
бути успішним у житті,
творчим, ініціативним,
лідируючим

2. Сучасні релігії
Кафедра
філософії/
Мозговий І.П.,
Артюх В.О.,
Лебідь Є.О.

Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

вміння оцінювати з
наукових позицій
походження, зміст,
сутність і роль релігії в
суспільстві;
вироблення досвіду
сприйняття, розуміння й
використання духовної й
культурної спадщини
релігій світу та свого
народу;
усвідомлення, пояснення,
аналіз, порівняння
основних характеристик

лекції;
семінарські
заняття;
дискутування;
проблемні заняття

90

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії,
культури

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

та рис релігій світу як
засобу формування
всебічно розвинутої
людини і успішного
працівника;
здатність до ефективної
співпраці з різними
конфесіями у процесі
професійної, наукової й
громадської діяльності.

3. Логіка
Кафедра
філософії/
Туляков О.О.,
Козинцева Т.О.,
Артюх В.О.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

володіння ясним,
послідовним,
несуперечливим та
доказовим мисленням,
застосування навичок
мислення для
переконування інших та
керівництва їхньою
діяльністю;
вміння аналізувати
публічні виступи
опонентів, добиватися
переваг над ними;
здатність оперувати
поняттями, судженнями
та умовиводами задля
виборювання перемоги у
дискусії;
спроможність науково

лекції;
тренінги;
практичні заняття;
робота в “малих
групах”;
“велике коло”

90

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії,
культури

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Результати навчання

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

доводити істинні думки
та спростовувати хибні, з
метою підвищення своєї
значущості й
престижності в
суспільстві.

4. Ораторське мистецтво
Кафедра
Філософії /
Козинцева Т.О.,
Синах А.О.,
Мозговий І.П.

Здатність
спілкуватися
рідною мовою як
усно, так
письмово

вміння майбутніми
фахівцями (економісти,
менеджери, юристи,
політики, журналісти та
ін.) ефективно
здійснювати публічну
діяльність, послідовно
відстоювати власну
позицію в дискусіях;
володіння правилами
складання переконливих
промов, ефективне їх
застосування в різних
риторичних жанрах
(політичному, діловому,
судовому, повсякденному
тощо);
опанування й
застосування технологій
пошуку доказів, методів
раціонального та
ірраціонального
доведення, упевненого

- лекції;
практичні заняття;
тренінги з
ораторської
майстерності

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

90

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії,
культури

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

спростування аргументів
опонентів;
відстоювати свої позиції
аргументовано, здатність
помічати помилки та
виверти в доказах своїх
опонентів, добиватися
успіхів у публічній
діяльності

5. Етика й естетика
Кафедра
філософії/
Синах А.О.,
Козинцева Т.О.

Етичні
зобов'язання

знання основних етичних
ідей різноманітних шкіл
та вчень, а також
естетичних цінностей, їх
ролі в творчій реалізації
людини і її
повсякденному житті;
вміння характеризувати
основні школи і напрями
в історії етичної і
естетичної думки;
аналіз найважливіших
теоретичних проблем
моралі, визначення
суб’єкта естетичної і
художньої творчості;
розуміння видів
мистецтва, їх змісту і
форми з метою
формування розумних

лекції;
семінари або
проблемні заняття

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

90

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії,
культури

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

духовних потреб і
підняття творчого іміджу
працівника

6. Глобалістика
Кафедра
філософії/
Мозговий І.П.,
Лебідь Є.О.

Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі

знання існуючих
філософських підходів до
аналізу глобальних
проблем сучасності економічних, політичних,
духовних, та шляхів їх
розв’язання;
вміння використовувати
філософські,
загальнонаукові і
міждисциплінарні
методологічні
інструменти, та
пов’язувати ці проблеми
зі спеціальними знаннями
у галузі економіки,
екології, права,
політології, глобального
моделювання;
керування почуттям
особистої
відповідальності за
національну безпеку і
планетарну єдність
людства;
здатність успішно діяти в

лекції;
практичні заняття.
інтерактивні
лекції;
діалогічні методи
навчання;
метод проектів

60

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії,
культури,
економіки

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

сучасному
суперечливому світі,
забезпечувати новий
глобальний консенсус у
діалозі цивілізацій

7. Політологія
Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних
технологій /

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо

Король С.М.,
Костенко А.М.
Назаров М.С.

вміти аналізувати
політичну ситуацію в
своїй країні та у світі;
вміти використовувати
навички політичного
аналізу для розуміння та
захисту своїх політичних
прав.

лекції;
практичні заняття

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту,
крім спеціальностей 231
Соціальна
робота, 028
Менеджмент
соціокультурної діяльності
та 053
Психологія

90

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії,
філософії,
культури

Без
обмежень

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту
крім спеціальностей 231
Соціальна
робота, 028
Менеджмент
соціокультурн
ої діяльності
та 053
Психологія

60

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії,
філософії,
культури.
Для
лекцій
необхідна

Без
обмежень

8. Соціологія
Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних
технологій /
Костенко А.М.,
Світайло Н.Д.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо

використовувати методи
соціологічного
дослідження в
професійній та
повсякденній діяльності.

лекції;
практичні заняття;
підготовка
презентації.

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
мультимедійна
аудиторія

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

9. Психологія
Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних
технологій /

Міжособистісні
навички та уміння

Застосовувати знання,
навички та уміння для
аналізу конкретних
ситуацій взаємодії та
проявів особистості
людини.

лекції;
практичні заняття.

Для всього
контингенту

Іванова Т.В.,
Павленко В.П.

Для всього
контингенту
крім
спеціальностей 231
Соціальна
робота, 028
Менеджмент
соціокультурної діяльності
та 053
Психологія

60

Для
лекцій
необхідна
мультимедійна
аудиторія

Без
обмежень

Для всього
контингенту

60

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії.

Без
обмежень

10. Україна у світовій політиці
Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних
технологій /
Король С.М.,
Назаров М.С.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
свідомо.

усвідомлювати місце та
роль України в сучасних
політичних реаліях;
вміти використовувати
знання, отримані в ході
вивчення курсу для
формування власного
погляду на сучасні
глобальні процеси та
місце України в них.

лекції;
практичні заняття;
дебати

Для всього
контингенту

Для
лекцій
необхідна
мультимедійна

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
аудиторія

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

11. Толерантність та недискримінація
Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних
технологій /

Міжособистісні
навички та уміння

Іванова Т.В.,
Теслик Н.М.

розуміти вимоги
толерантного ставлення
до представників різних
спільнот;
формувати уявлення про
види та протидію
дискримінаційному
впливу на особистість;
підвищити
конкурентоспроможність
фахівців у сучасному
світі шляхом
забезпечення розуміння
різноманітності світу

лекційні заняття;
практичні заняття;
презентації;
кейси;
тощо

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту,
крім 053
Психологія

60

Початковий рівень
знань
студента в
галузі
історії.

Без
обмежень

Для
лекцій
необхідна
мультимедійна
аудиторія

12. Медична психологія та професійне спілкування
Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних
технологій /

Міжособистісні
навички та уміння

Іванова Т.В.
Сахно П.І.

розуміти особливості
функціонування
психологічної сфери;
сформувати уявлення про
види та форми психічних
розладів;
сформувати навички
ефективного
професійного
спілкування

лекційні заняття;
практичні заняття;
презентації;
кейси;
тощо

Для всього
контингенту

Для студентів
медичного
інституту.

60

для занять
необхідна
мультимедійна
аудиторія

Без
обмежень

90

for the

no limits

13. Medical Psychology and Professional Communication
Department of

Interpersonal skills

to understand the features

election lessons;

For all the

For students of

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Psychology,
Political Science
and Socio-Cultural
Technologies /

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

and abilities

Kolisnyk L.O.
Ivanova T.V.
Коlyadа N.М.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
practical training;
presentation;
cases
etc.

Результати навчання

of the functioning of the
psychological sphere;
to formulate ideas about
types and forms of mental
disorders;
To form skills of effective
professional
communication

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна
specialties

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

the medical
institute.

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
classes
required
multimedia
audience

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

14. Соціальні ролі і гендерна рівність
Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних
технологій /

Здатність
усвідомлювати
рівні можливості
та гендерні
проблеми

Савельєва Ю.М.,
Світайло Н.Д.

вміти проявляти гендерну
чутливість;
вміти застосовувати
позитивну дискримінацію
та інші методи для
зменшення гендерної
диспропорції.

лекції;
практичні заняття,
дискусії
підготовка
презентації

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

60

для лекцій
необхідна
мультимедійна
аудиторія

Без
обмежень

Для всього
контингенту

60

для лекцій
необхідна
мультимедійна
аудиторія,
комп’ютерний
клас

Без
обмежень

Для всього

30

Для занять Без

15. Інформаційні війни
Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних
технологій /

Навички
управління
інформацією

Назаров М.С.
Лебідь А. Є.

побудова моделей
реальності на рівні
інтерпретацій;
формування кейсу
смислів;
конструювання
інформаційних і
віртуальних потоків.

лекційні заняття;
практичні заняття;
презентації;
кейси;
workshop;
фреймінг тощо

Для всього
контингенту

16. Психологія віртуального простору
Кафедра

Міжособистісні

Застосовувати знання,

лекції;

Для всього

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

психології,
політології та
соціокультурних
технологій

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
навички та уміння

Теслик Н. М.

Результати навчання

навички та уміння для
аналізу конкретних
проявів психіки
особистості людини;
встановлювати систему
віртуальної соціальної
взаємодії з іншими
людьми, враховуючи
особливості віртуальної
особистості;
організовувати власну
практичну діяльність
засобами віртуальної
реальності; самостійно
моделювати практичні
задачі психолога,
пов’язані із віртуальною
діяльністю людини, та
знаходити шляхи їх
подолання.

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
практичні заняття;
презентації;
кейси тощо

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна
контингенту

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

контингенту,
крім
спеціальності
053
Психологія

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
необхідна
мультимедійна
аудиторія

Обмеження
щодо
семестр
вивчення
обмежень

17. Сучасні освітні студії та академічна мобільність
Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних
технологій /
Купенко О.В.,
Панченко Ю.В.

Здатність
працювати у
міждисциплінарній команді

вміти організовувати
власне самостійне
навчання;
вміти спрямувати власні
зусилля на подальше
працевлаштування,
започаткування власної
справи чи продовження
навчання в програмах

інтерактивні
лекції;
діалогічні методи
навчання;
метод проектів

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

60

Для занять Без
необхідна обмежень
мультимедійна
аудиторія

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

академічної мобільності;
вміти підготувати себе до
професійної діяльності в
інноваційному
суспільстві;
вміти співпрацювати з
іншими людьми.

18. Медіаграмотність як медіабезпека
Кафедра
журналістики та
філології /
Чубур В. В.,
Козир Ю. А.

Навички
управління
інформацією

уміння захищати власну
свідомість від негативних
проявів медіавпливу;
розуміння
маніпулятивних
технологій як спосіб
протистояння
масифікації;
бачення різного роду
інформаційних пасток та
здатність їх
нейтралізувати;
вміння протистояти
прихованим впливам масмедіа, що спрямовані на
втрату особистості,
здатність орієнтуватися в
семіотичних (знакових)
системах

лекції;
практичні заняття

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

60

Базові
знання
щодо
користува
ння ПК,
уявлення
про текст
на рівні
шкільної
програми /
для лекцій
мультимедійна
аудиторія,
для
практичних занять
комп’ютерний
клас

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

19. Практикум з реклами і ПР
Кафедра
журналістики та
філології /
доц. Яненко Я. В.,
Ковальова Т.В.,
Сидоренко О.П.

Навички
управління
інформацією

вміння створювати
макети соціальної та
комерційної реклами;
вміння писати ПР тексти
(прес-анонси та пресрелізи);
вміння створювати
концепції рекламних та
ПР-заходів

лекції;
практичні заняття;
проектна робота

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

90

Студенти
повинні
мати
базові
знання
щодо
роботи в
Microsoft
Word та
Microsoft
Power
Point
(вітаються
знання
студентами одного
із
графічних
редакторів
Photoshop,
CorelDraw
тощо) /
для лекцій
необхідна
мультимедійна
аудиторія,
для
практич-

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
них занять
комп’ютерний
клас

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

20. Комунікативні інтернет-технології
Кафедра
журналістики та
філології /
Євтушенко О. М.,
Козир Ю.А.

Навички
управління
інформацією

вміння розробляти
стратегії цифрових
комунікацій для різних
цілей;
навички цифрового
етикету та цифрової
безпеки;
вміння створювати
текстовий та графічний
контент для веб-ресурсів;
вміння розвивати
особистий бренд та бренд
товару / послуги в
соціальних мережах.

лекції;
практичні заняття;
проектна робота

Для всього
контингенту

Для всього
контингенту

60

Студенти
повинні
мати
навички
роботи в
Microsoft
Word та
Microsoft
Power
Point
(вітаються
знання
студентам
и одного
із
графічних
редакторів
Photoshop,
CorelDraw
тощо або
онлайнредактора
Canva) /
для лекцій
необхідна

Без
обмежень

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
мультимедійна
аудиторія,
для
практичних занять
комп’ютерний
клас.

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

21. Іноземна мова І
Кафедра
іноземних мов
АНГЛІЙСЬКА
Дядечко А.М.
Золотова С. Г.
Міхно С. В.
Муліна Н. І.
Гладченко О. Р.
Усенко Н.М.
Подолкова С. В.
Курочкіна В. С.
Морозова І. А.
Башлак І. А.
Мальована Н.В.
Симоненко Н.О.
Нефедченко О.І.
Початко С.В.
Початко Т.В.
Плохута Т.М.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
як усно, так і
письмово

Вдосконалення вмінь
використання мовних
засобів

Практичні
заняття, командна
робота

Бакалавр

Окрім
студентів
спеціальності
035 Філологія

420

Визначення рівня
груп
згідно з
результатами
вхідного
тестування

ІІІ

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

НІМЕЦЬКА
Зайцева І. О.
Дунаєва М. М.
ФРАНЦУЗЬКА
Алексахіна Т.О.
Козаченко Ю.С.

22. Іноземна мова ІI
Кафедра
іноземних мов
АНГЛІЙСЬКА
Дядечко А.М.
Золотова С. Г.
Міхно С. В.
Муліна Н. І.
Гладченко О. Р.
Усенко Н.М.
Подолкова С. В.
Курочкіна В. С.
Морозова І. А.
Башлак І. А.
Мальована Н.В.
Симоненко Н.О.
Нефедченко О.І.
Початко С.В.
Початко Т.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
як усно, так і
письмово

Вдосконалення вмінь
використання мовних
засобів

Практичні
заняття, командна
робота

Бакалавр

Окрім
студентів
спеціальності
035 Філологія

420

Визначення рівня
груп
згідно з
результатами
вхідного
тестування

IV

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Плохута Т.М.
НІМЕЦЬКА
Зайцева І. О.
Дунаєва М. М.
ФРАНЦУЗЬКА
Алексахіна Т.О.
Козаченко Ю.С.

23. Друга іноземна мова І
Кафедра
іноземних мов
АНГЛІЙСЬКА
Дядечко А.М.
Золотова С. Г.
Міхно С. В.
Муліна Н. І.
Гладченко О. Р.
Усенко Н.М.
Подолкова С. В.
Курочкіна В. С.
Морозова І. А.
Башлак І. А.
Мальована Н.В.
Симоненко Н.О.
Нефедченко О.І.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
як усно, так і
письмово

Вдосконалення вмінь
використання мовних
засобів

Практичні
заняття, командна
робота

Бакалавр

Окрім
студентів
спеціальності
035 Філологія

420

Визначення рівня
груп
згідно з
результатами
вхідного
тестування

IV

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Початко С.В.
Початко Т.В.
Плохута Т.М.
НІМЕЦЬКА
Зайцева І. О.
Дунаєва М. М.
ФРАНЦУЗЬКА
Алексахіна Т.О.
Козаченко Ю.С.

24. Друга іноземна мова ІI
Кафедра
іноземних мов
АНГЛІЙСЬКА
Початко Т.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
як усно, так і
письмово

Початковий рівень +

Практичні
заняття, командна
робота, проектна
робота

Бакалавр

НІМЕЦЬКА
Зайцева І. О.
Дунаєва М. М.

Французька
мова – для
всього
контингенту.
англійська
мова, німецька
мова - окрім
студентів
спеціальності
035 Філологія

Кількість
студентів 105

Вивчення
дисципліни в ІІІ, V
семестрах
(початковий
рівень)

ІV ,VІ

Визначен-

V

ФРАНЦУЗЬКА
Алексахіна Т.О.
Козаченко Ю.С.

25. Іноземна мова професійного спілкування І
Кафедра

Здатність

Вдосконален-

Практичні

Бакалавр

Окрім

420

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

іноземних мов
АНГЛІЙСЬКА
Дядечко А.М.
Золотова С. Г.
Міхно С. В.
Муліна Н. І.
Гладченко О. Р.
Усенко Н.М.
Подолкова С. В.
Курочкіна В. С.
Морозова І. А.
Башлак І. А.
Мальована Н.В.
Симоненко Н.О.
Нефедченко О.І.
Початко С.В.
Початко Т.В.
Плохута Т.М.
НІМЕЦЬКА
Зайцева І. О.
Дунаєва М. М.
ФРАНЦУЗЬКА
Алексахіна Т.О.
Козаченко Ю.С.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна
спілкуватися
іноземною мовою
як усно, так і
письмово

Результати навчання

ня вмінь використання
мовних засобів

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)
заняття, командна
робота, проектна
робота

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна
студентів
спеціальності
035 Філологія

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
ня рівня
груп
згідно з
результатами
вхідного
тестування

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Кафедра
іноземних мов
АНГЛІЙСЬКА
Дядечко А.М.
Золотова С. Г.
Міхно С. В.
Муліна Н. І.
Гладченко О. Р.
Усенко Н.М.
Подолкова С. В.
Курочкіна В. С.
Морозова І. А.
Башлак І. А.
Мальована Н.В.
Симоненко Н.О.
Нефедченко О.І.
Початко С.В.
Початко Т.В.
Плохута Т.М.
НІМЕЦЬКА
Зайцева І. О.
Дунаєва М. М.
ФРАНЦУЗЬКА

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою як усно,
так і письмово

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

26. Іноземна мова професійного спілкування II
Вдосконалення
вмінь Практичні
Бакалавр
Окрім
використання
мовних заняття, командна
студентів
засобів
робота, проектна
спеціальноробота
сті
035
Філологія

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

420

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії
Визначення рівня
груп
згідно з
результатами
вхідного
тестування

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

VІ

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

Алексахіна Т.О.
Козаченко Ю.С.

27. Іноземна мова (поглиблений курс)
Кафедра
іноземних мов
АНГЛІЙСЬКА
Дядечко А.М.
Золотова С. Г.
Міхно С. В.
Муліна Н. І.
Гладченко О. Р.
Усенко Н.М.
Подолкова С. В.
Курочкіна В. С.
Морозова І. А.
Башлак І. А.
Мальована Н.В.
Симоненко Н.О.
Нефедченко О.І.
Початко С.В.
Початко Т.В.
Плохута Т.М.
НІМЕЦЬКА
Зайцева І. О.
Дунаєва М. М.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
письмово

Підготовка до ЗНО

Практичні
заняття, командна
робота, проектна
робота

Бакалавр

Окрім
студентів
спеціальності
035 Філологія

420

Визначення рівня
груп
згідно з
результатами
вхідного
тестування

VII

Кафедра /
викладач, який
буде викладати
дисципліну

ФРАНЦУЗЬКА
Алексахіна Т.О.
Козаченко Ю.С.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Які методи
викладання
пропонуються
(лекції, практики, командна
робота, семінар,
проектна робота,
проблемні
заняття тощо)

Рівень
освіти, для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань/
cпеціальність,
для яких
пропонується
дисципліна

Максимальна
кількість
студентів,
які можуть
записатися
на
дисципліну

Вхідні
вимоги до
студентів,
які
хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестр
вивчення

