КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2020/2021 н.р.
Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

Початковий
рівень знань
студента в
галузі
історії,
філософії,
культури

5

ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
http://ifsk.sumdu.edu.ua/images/doc/sillabus/sillabus_ifsk.pdf
http://law.sumdu.edu.ua/uk/katalog-vibirkovih-discziplin/
http://elit.sumdu.edu.ua/uk/studentam/denna-forma/375-dystsypliny-za-vyborom.html
http://teset.sumdu.edu.ua/uk/students/syllabus.html
Сучасна філософія

Кафедра
філософії

Артюх В.О.

Артюх В.О.
Мозговий І.П.
КозинцеваТ.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 кар’єрний ріст;
вміння набувати й збагачувати інформацію,
обмінюватися нею й
добиватися значних
результатів на її основі;

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

Для
всього
контингенту

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

бути успішним у житті,
творчим, ініціативним,
лідируючим

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

5

5

Сучасні релігії

Кафедра
філософії

Мозговий І.П.

Мозговий І.П.
Артюх В.О.
КозинцеваТ.О.

Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Вміти оцінювати з
наукових позицій
походження, зміст, сутність і роль релігії в
суспільстві;
Виробляти досвід
сприйняття, розуміння
й використання духовної й культурної спадщини релігій світу та
свого народу;
Усвідомлювати, пояснювати, аналізувати,
порівнювати основні
характеристики та риси
релігій світу як засобу
формування всебічно
розвинутої людини і
успішного працівника;
Ефективно співпрацювати з різними конфесіями у процесі професійної, наукової й громадської діяльності.

Лекції;
семінарські
заняття;
дискутування;
проблемні
заняття

Для
всього
контингенту

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Початковий
рівень
знань
студента в
галузі
історії,
культури

Здатність до
абстрактного

Застосовувати навички
мислення для переконування інших та кері-

Лекції;
тренінги;

Для
всього

Для всіх
галузей знань

Початковий
рівень
знань

Логіка

Кафедра
філософії

Козинцева Т.О.

КозинцеваТ.О.

Артюх В.О.

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

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

Результати
навчання

вництва їхньою діяльністю;
Вміти аналізувати публічні виступи опонентів, добиватися переваг
над ними;
Оперувати поняттями,
судженнями та умовиводами задля виборювання перемоги у дискусії;
Науково доводити істинні думки та спростовувати хибні, з метою
підвищення своєї значущості й престижності
в суспільстві.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

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

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна
контингенту

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

та спеціальностей

студента в
галузі
історії,
культури

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Ораторське мистецтво

Кафедра
філософії

Козинцева Т.О.
Козинцева Т.О.

Синах А.О.
Мозговий І.П.
Артюх В.О.

Здатність
спілкуватися
рідною мовою як
усно, так
письмово

Вміти майбутніми фахівцями (економісти,
менеджери, юристи,
політики, журналісти
та ін.) ефективно здійснювати публічну
діяльність, послідовно
відстоювати власну позицію в дискусіях;
Володіти правилами
складання переконливих промов, ефективного їх застосування в

Лекції;
практичні
заняття;
тренінги з
ораторської
майстерності

Для
всього
контингенту

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Початковий
рівень
знань
студента в
галузі
історії,
культури

5

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

різних риторичних
жанрах;
Застосовувати технології пошуку доказів, методів раціонального та
ірраціонального доведення, упевненого
спростування аргументів опонентів;
Відстоювати свої позиції аргументовано,
здатність помічати
помилки та виверти в
доказах своїх опонентів, добиватися успіхів у публічній діяльності

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Початковий
рівень
знань
студента в
галузі
історії,
культури

5

Етика й естетика

Кафедра
філософії

Синах А.О.

Синах А.О.
Артюх В.О.

Козинцева Т.О.

Етичні
зобов'язання

Знати основні етичні
ідеї різноманітних шкіл
та вчень, а також
естетичних цінностей,
їх ролі в творчій реалізації людини і її повсякденному житті;
Вміти характеризувати
основні школи і напрями в історії етичної і
естетичної думки;
Аналізувати найважливіші теоретичні проблеми моралі, визначе-

Лекції;
семінари або
проблемні
заняття

Для
всього
контингенту

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

ння суб’єкта естетичної
і художньої творчості;
Розуміти види мистецтва, їх зміст і форми з
метою формування
розумних духовних
потреб і підняття творчого іміджу працівника

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Початковий
рівень
знань
студента в
галузі
історії,
культури,
економіки

5

Глобалістика

Кафедра
філософії

Артюх В.О.

Артюх В.О.
Мозговий І.П.
Козинцева Т.О.

Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі

Знати існуючі філософські підходи до
аналізу глобальних
проблем сучасності економічних, політичних, духовних, та шляхів їх розв’язання;
Вміти використовувати філософські, загальнонаукові і міждисциплінарні методологічні
інструменти та пов’язувати ці проблеми зі
спеціальними знаннями
у галузі економіки, екології, права, політології, глобального моделювання;
Керуватися почуттям
особистої відповідальності за національну
безпеку і планетарну
єдність людства;

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

Для
всього
контингенту

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Успішно діяти в
сучасному суперечливому світі, забезпечувати новий глобальний
консенсус у діалозі
цивілізацій

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

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

Початковий
рівень
знань
студента в
галузі
історії,
філософії,
культури

5

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Початковий
рівень
знань
студента в
галузі
історії. Для
лекцій
необхідна
мультимедійна
аудиторія

5

Політологія

Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних технологій

Король С.М.

Король С.М.

Назаров М.С.

Назаров М.С.

Костенко А.М.

Костенко А.М.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянські
свідомо

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

Україна у світовій політиці

Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних технологій

Король С.М.
Назаров М.С.

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

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

Для
всього
контингенту

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

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

5

Для
всього
контингенту

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

Для лекцій
необхідна
мультимедійна
аудиторія

5

Для
всього
контингенту

Для
студентів
медичного
інституту.

Для
студентів –
бажання
вивчати
дисципліну

5

Соціологія

Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних технологій

Костенко А.М.
Світайло Н.Д.

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.

Психологія

Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних технологій

Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних технологій

Іванова Т.В.

Павленко В.П.

Іванова Т.В.

Павленко В.П.

Міжособистісні
навички та уміння

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

Лекції;
практичні
заняття.

Медична психологія та професійне спілкування
Іванова Т.В.
Коляда Н.В.

Іванова Т.В.
Коляда Н.В.

Міжособистісні
навички та уміння

Розуміти особливості
функціонування
психологічної сфери;

Лекційні
заняття;
практичні
заняття;
презентації;

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

сформувати уявлення
про види та форми
психічних розладів;
сформувати навички
ефективного
професійного
спілкування

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

кейси;
тощо

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

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

/ для занять
необхідна
мультимедійна
аудиторія

Medical Psychology and Professional Communication
Department of
Psychology,
Political Science
and SocioCultural
Technologies

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

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

Interpersonal skills
and abilities

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

Lection lessons;
practical
training;
presentation;
cases
etc.

Застосовувати знання,
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

Лекції;
практичні
заняття
презентації;
кейси тощо

For all the
specialties

For students
of the medical
institute.

For students
- the desire
to study
discipline /
for the
classes
required
multimedia
audience

Для
всього
контингенту

Для всього
контингенту,
крім
спеціальності 053
Психологія

Для занять
необхідна
мультимедійна
аудиторія

5

5

Психологія віртуального простору

Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних технологій

Теслик Н. М.

Теслик Н. М.

Міжособистісні
навички та уміння

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

засобами віртуальної
реальності; самостійно
моделювати практичні
задачі психолога, пов’язані із віртуальною
діяльністю людини, та
знаходити шляхи їх
подолання.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Для студентів – бажання вивчати
дисципліну
/ для лекцій
необхідна
мультимедійна
аудиторія

5

Для всього
контингенту,
крім 053
Психологія

Початковий
рівень
знань
студента в
галузі
історії. Для
лекцій
необхідна
мультимедійна
аудиторія

5

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

Світайло Н.Д.

Світайло Н.Д.

Здатність
усвідомлювати
рівні можливості
та гендерні
проблеми

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

Лекції;
практичні
заняття,
дискусії
підготовка
презентації

Для
всього
контингенту

Толерантність та недискримінація

Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних технологій

Іванова Т.В.
Теслик Н.М.

Іванова Т.В.
Теслик Н.М.

Міжособистісні
навички та уміння

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

Лекційні
заняття;
практичні
заняття;
презентації;
кейси;
тощо

Для
всього
контингенту

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

розуміння різноманітності світу

Інформаційні війни

Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних технологій

Назаров М.С.
Лебідь А. Є.

Назаров М.С.
Лебідь А. Є.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

5

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

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Для лекцій
необхідна
мультимедійна аудиторія,
комп’ютерний клас

Здатність
працювати у
міждисциплінарній команді

Вміти організовувати
власне самостійне навчання; вміти спрямувати власні зусилля на
подальше працевлаштування, започаткування власної справи чи
проовження навчання в
програмах академічної
мобільності; вміти підготувати себе до професійної діяльності в
інноваційному суспільстві; вміти співпрацювати з іншими
людьми.

Інтерактивні
лекції;
діалогічні
методи
навчання;
метод проектів

Для
всього
контингенту

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Для занять
необхідна
мультимедійна
аудиторія

5

Цінування та
повага різноманіт-

Використовувати надбання національної та
всесвітньої культурно-

Лекціївізуалізації,
практики,

Для
всього

Для всіх
галузей знань

Студенти
повинні
мати базові

5

Навички
управління
інформацією

Сучасні освітні студії та академічна мобільність

Кафедра
психології,
політології та
соціокультурних технологій

Кафедра
журналістики
та філології

Купенко О.В.

Купенко О.В.

Яненко
Ярослав
Васильович

Яненко
Ярослав
Васильович

Панченко Ю.В.

Панченко Ю.В.

Мистецтво реклами

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи
Сидоренко
Ольга
Павлівна

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
ності та мультикультурності

Результати
навчання

мистецької спадщини
для створення реклами.
Генерувати нові ідеї
для втілення їх в аудіовізуальній рекламі.
Створювати сценарій
аудіовізуальної
реклами, забезпечувати
виразність при втіленні
авторського задуму.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

командна
робота,
проектна
робота, рольові
та ділові ігри

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна
контингенту

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

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

та спеціальностей

знання
щодо
роботи в
Microsoft
Word та
Microsoft
PowerPoint

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Практикум з реклами і ПР

Кафедра
журналістики
та філології

Яненко
Ярослав
Васильович

Яненко
Ярослав
Васильович
Ковальова
Тетяна
Вікторівна

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Розробляти концепції
рекламних та ПР-заходів. Створювати проекти соціальної та комерційної реклами. Застосовувати навички підготовки ПР-матеріалів.

Лекції-візуалізації, практики,
командна робота, проектна
робота, аналіз
конкретних
ситуацій (casestudy)

Для
всього
контингенту

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Базові
знання
щодо
роботи в
Microsoft
Word та
Microsoft
PowerPoint

5

Для усього
контингенту

Без
обмежень

5

Методичні та психологічні аспекти професійного саморозвитку

Кафедра
електроніки,
загальної та
прикладної
фізики

Пасько Ольга
Олександрівна

Пасько Ольга
Олександрівна

Пилипенко
Олександр
Валерійович

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

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

Лекції.
Практичні та
семінарські
заняття.
Командна
робота.

Всі рівні

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

сом на професійну
сумлінність.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

Українська діаспора в міжнародних відносинах

Кафедра конституційного
права, теорії та
історії держави
і права, секція
історії

к.і.н., доц.
Власенко
В.М.,
к.і.н., доц.
Лобко Н.В.

к.і.н., доц.
Власенко
В.М.,
к.і.н., доц.
Лобко Н.В.

Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі

Вміти аналізувати й
узагальнювати інформацію про українську
діаспору, оцінити її
місце і роль у глобалізованому світі, світовій
культурі та цивілізації,
налагодженні політичних, економічних і
культурних зв’язків із
зарубіжним українством.

Лекція,
семінар,
проблемні
заняття.

Для
всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

Без
обмежень

5

Лекція,
семінар,
проблемні
заняття.

Для
всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

Без
обмежень

5

Етнографія

Кафедра конституційного
права, теорії та
історії держави
і права, секція
історії

к.і.н., доц.
Власенко
В.М.,
к.і.н., доц.
Нестеренко
В.А.

к.і.н., доц.
Власенко
В.М.,
к.і.н., доц.
Нестеренко
В.А.

Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурнос
ті.

Вміти визначати взаємозалежності глобалізаційних процесів і
міжнаціональних та
міжетнічних відносин;
вміти пояснювати значення культурного
спадку для розвитку
людства в цілому та
окремих спільнот;
дотримуватися концепції міжнаціонального та міжкуль-

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

турного діалогу в
Україні.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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
семестру
вивчення

Корпоративна культура

Кафедра конституційного
права, теорії та
історії держави
і права, секція
історії

Кафедра конституційного
права, теорії та
історії держави
і права, секція
історії

Д-р. філос.н.,
доц.
Теліженко
Л.В.

Д-р. філос.н.,
доц.
Теліженко
Л.В.,
к.і.н., доц.
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 умови ефективної ділової комунікації
з урахуванням національної специфіки
різних корпоративних
культур

Лекція,
семінар,
проблемні
заняття.

Для
всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

Без
обмежень

5

Цінування та
повага різноманітності та мультикультурності.

Знати сутність і закономірності еволюції
України та українства,
аналізувати першоджерела і спеціальну
історичну літературу

Лекція,
семінар,
проблемні
заняття.

Для
всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

Без
обмежень

5

Цінування та
повага різноманіт-

Аналізувати цивілізаційні витоки і детермінанти європейської

Лекція,
семінар,

Для
всього

Для усіх
галузей знань
та спеціаль-

Без
обмежень

5

Українознавство

к.і.н., доц.
Лобко Н.В.

Кафедра конк.і.н., доц.
ституційного
Зякун А.І.,
права, теорії та к.і.н.,доц.

к.і.н., доц.
Лобко Н.В.

Культура Європи

к.і.н., доц.
Зякун А.І.,

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

історії держави Нестеренко В.А к.і.н., доц.
ності та мультиі права, секція
Нестеренко В.А. культурності.
історії

Результати
навчання

культури та їхній вплив
на українську культуру; орієнтуватися в сучасному полікультурному середовищі;
ідентифікувати явища
культури за їх історичною значущістю, національною приналежністю та стильовими
особливостями.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

проблемні
заняття.

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
семестру
вивчення

контингенту

ностей

Для
всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

Без
обмежень

5

Для
всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

Без
обмежень

5

Людинознавство (гуманітарний вимір)

Кафедра конституційного
права, теорії та
історії держави
і права, секція
історії

Д-р. філос.н.,
доц.
Теліженко
Л.В.

Д-р. філос.н.,
доц.
Теліженко
Л.В.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу.

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.

Вибори та виборчі системи
Кафедра конституційного
права, теорії та

к. п. н., доц.,
Стогова О.В.

к. п. н., доц.,
Стогова О.В.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянськи

Застосовувати категорії
та принципи виборчого
права для оцінювання
програм кандидатів та

Лекції,
семінари,
проблемні
заняття

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

історії держави
і права

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
свідомо

Результати
навчання

ступеня демократичності виборів; давати оцінку перевагам та недолікам виборчих систем;
узагальнювати електоральну статистику.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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

Для
всього
контингенту

Для усіх
галузей знань
та спеціальностей

Без
обмежень

5

bachelor

For all the
specialties

Without
limits

5

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Американістика

Кафедра конституційного
права, теорії та
історії держави
і права, секція
історії

к.і.н.
Король В.М.,

к.і.н.
Король В. М.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
громадянськи
свідомо

Розуміти важливість
демократичних цінностей Західного світу;
орієнтуватися в американській державноправовій системі;
застосовувати досвід
західного державотворення; аналізувати ролі
полі-тичних діячів у
контексті їхньої
історичної доби.

Лекція,
семінар,
проблемні
заняття.

History of Modern World
Department of
Constitutional
Law,
Theory and
History
of State and
Law.

PhD (History)
Korol V.M.;
PhD (History),
Associate
professor
Lobko N.V.

PhD (History)
Korol V. M.;
PhD (History),
Associate
professor
Lobko N.V.

Valuation and
respect for diversity
and
multiculturalism

To evaluate sociopolitical phenomena and
events in the World
history;
to apply the historical
experience of the states
and the state-building in
practical activity for the
creation of a democratic
rule of law in Ukraine.

Lecture,
seminar,
problem
lessons.

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна 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

Для всього
контингенту

Базове
(шкільне)
знання
предметів
Мультимедійна
аудиторія

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Формування творчого мислення фахівця

Кафедра
прикладної
гідроаеромеханіки

Сапожніков
С.В.

Сапожніков
С.В.

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу

Знаходити найпростіші
і найефективніші рішення при розв’язанні
творчих задач.
Працювати в колективі,
створеному із різних
спеціалістів (інженери
рі-них профілів,
економісти, управлінці,
марке-тологи, юристи,
дизайнери тощо) для
вирішення конкретної
задачі.

Лекції,
практика,
командна
робота,
індивідуальні
проблемні
завдання

Для
всього
контингенту

5

