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Дисципліна Викладач Кафедра АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

Обмеження 

щодо семестру 

вивчення 

  КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

1.  LEGO–технології 

в освітньому 

просторі ЗДО 

Юлія СЕМЕНЯКО Кафедра дошкільної 

освіти 

Мета: формування професійної компетентності майбутніх 

вихователів у галузі організації освітнього процесу з використанням 

LEGO–технології. 

Завдання: 

- вирішення освітніх завдань і розвиток творчих здібностей та 

пізнавальної активності, навичок взаємодії в групі, уміння 

самостійно вирішувати поставлені конструкторські завдання; 

- корекція та розвиток сенсорної сфери, дрібної і загальної моторики, 

координації «око-рука», просторових уявлень та логічного мислення 

дитини у процесі конструктивно-ігрової та проектної діяльності. 

4 семестр 

2.  Альтернативні 

форми дошкільної 

освіти 

 Ірина УЛЮКАЄВА Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи 

знань про сучасні альтернативні форми дошкільної освіти в Україні 

(центри раннього розвитку, гувернерство, прогулянкові групи, групи 

короткотривалого перебування, ЗДО міні та приватні, психолого-

педагогічна просвіта батьків, хоумскулінг).  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити із 

закладами альтернативної освіти та їх програмами розвитку, 

особливостями організації роботи та освітньою діяльністю в них, 

специфікою створення психолого-педагогічних умов до 

індивідуальних особливостей та потреб вихованців, реалізовувати 

7 семестр 



принципи професійної взаємодії (спільна робота з педагогами, 

психологами, дефектологами, медиками).  

3.  Дошкільна освіта 

за кордоном 

Ірина УЛЮКАЄВА Кафедра дошкільної 

освіти 

Мета: підготовка педагога дошкільної освіти, здатного до 

організації і забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної 

освіти, орієнтованого на інноваційний закордонний характер фахової 

діяльності у системі дошкільної освіти, на компетентне здійснення 

дошкільного виховання дітей раннього і дошкільного віку на основі 

використання закордонного досвіду. 

Завдання: 

- знати і використовувати в практичній діяльності вихователя 

дошкільної освіти провідні ідеї вітчизняного та зарубіжного досвіду 

щодо оптимізації дошкільної освіти; 

- аналізувати стан, потреби, тенденції розвитку закордонної 

дошкільної освіти; розуміти принципи, завдання і реалізовувати 

зміст методичної, проєктної, освітньої діяльності в закладах 

дошкільної освіти;  

- використовувати методи та форми професійної діяльності 

вихователя на основі закордонного досвіду закладів дошкільної 

освіти 

7 семестр 

4.  Логоритміка з 

методикою та ігри 

в логопедичній 

роботі 

Наталя 

АНАСТАСОВА 

Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Метою дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань про особливості розвитку та корекції немовленнєвих 

психічних процесів і мовленнєвої функціональної системи в дітей з 

особливими освітніми потребами засобами логоритміки, оволодіння 

методикою організації, проведення логоритмічної роботи та 

організація і проведення логопедичних ігор. 

Основними завданнями є: ознайомлення з можливостями 

використання музично-ритмічних знань для виховання та розвитку 

гармонічної особистості; засвоєння методики роботи з 

логоритмічного та музично-ритмічного виховання дітей з 

особливими освітніми потребами; ознайомлення з основними 

засобами, методами та прийомами логоритміки в системі корекції 

психофізичних порушень; оволодіння методикою застосування 

музично-ритмічної діяльності для дітей з особливими освітніми 

потребами на логоритмічних заняттях. 

7, 8 семестр  

 

5.  Методика 

організації 

художньо-

мовленнєвої 

діяльності дітей 

дошкільного віку 

Наталя 

ГРИГОР’ЄВА  

Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка 

майбутніх вихователів до організації художньо-мовленнєвої 

діяльності дошкільників, оволодіння здобувачами освіти 

педагогічними технологіями розвитку художнього мовлення, 

художньо-естетичного сприймання творів мистецтва, методами 

оцінки рівня художньо-мовленнєвої компетенції дітей. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є 

творче оволодіння ефективними сучасними методами організації 

художньо-мовленнєвої діяльності дітей на різних етапах 

дошкільного дитинства; ознайомлення з перспективним 

4 семестр 



педагогічним досвідом у контексті формування художньо-

мовленнєвої діяльності дошкільника; засвоєння закономірностей, 

принципів та методики формування художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей дошкільного віку; підготовка до практичного 

здійснення формування художньо-мовленнєвої діяльності дітей в 

сучасних умовах дошкільного виховання; розвиток здатності до 

аналізу особливостей художньо-мовленнєвого розвитку дітей на 

кожному віковому етапі. 

6.  Методичне 

керівництво 

дослідницьким 

навчанням дітей у 

закладі 

дошкільної освіти 

Лариса 

КАЗАНЦЕВА 

Кафедра дошкільної 

освіти 

Дослідницьке навчання – це нова технологія організації 

пізнавальної діяльності дітей, яка відбувається як процес творчого і 

максимально самостійного пізнання дітьми довкілля. 

Маленька дитина за своєю внутрішньою природою є 

дослідником, і підтримуючи її природні потреби щодо пошукової 

активності, можна створити умови для досягнення нею надзвичайно 

високих результатів в інтелектуальному розвитку. Дослідницьке 

навчання дозволяє сформувати специфічні здібності і якості 

особистості дитини (надситуативну пізнавальну активність, інтерес 

до дивергентних задач, оригінальність, гнучкість, продуктивність 

мислення, здатність до прогнозування і асоціювання, високу 

концентрацію уваги, високий рівень логічного мислення), завдяки 

розвитку дослідницьких умінь досягти можливості здобувати, 

накопичувати і використовувати інформацію.  

Дослідницьке навчання реалізує концептуальні зміни в освіті 

щодо відмови від пояснювально-ілюстративної парадигми і 

запровадження проблемно-пошукового навчання, коли дитина стає 

суб’єктом навчання і розвитку, коли перестає бути пасивним 

споживачем інформації, а стає на шлях активного її здобування і 

осмислення. 

3 семестр 

 

7.  Нетрадиційні 

техніки 

образотворчої 

діяльності в роботі 

з дітьми 

дошкільного віку 

Тетяна ЄСЬКОВА Кафедра дошкільної 

освіти 

Практикум спрямовано на: 

– ознайомлення із теоретичними основами використання 

нетрадиційних технік образотворчої діяльності та методикою 

ознайомлення дошкільників з ними;  

– ознайомлення із з технічними особливостями зображення 

нетрадиційних технік образотворчої діяльності: з малювання 

(пальцем, долонькою, ниткою, тичкування, монотипія, акватипія, по 

вологому, гратаж тощо), з аплікації (квілінг, обривання, насипні 

техніки тощо), з ліплення(пластиліновий живопис, модульне 

ліплення тощо;) 

– оволодіння здобувачами практичними навичками виготовлення 

та художнього оформлення робіт, їх використанням в оформленні 

інтер’єру закладів дошкільної освіти та ігровій діяльності дітей; 

– розвиток творчих здібностей, художнього смаку, любові до 

мистецтва, бажання творчо працювати з дітьми дошкільного віку; 

5 семестр 

 



– розкриття можливостей використання нетрадиційних технік 

образотворчої діяльності в організації гурткової роботи в ЗДО та 

взаємодії з родиною. 

Проходження бакалаврами дисципліни завершується заліком. 

8.  Педагогічне 

забезпечення 

емоційного 

благополуччя 

дитини в закладі 

дошкільної освіти 

Ольга ДОНЧЕНКО Кафедра дошкільної 

освіти 

Зміст дисципліни спрямований на підготовку компетентного 

фахівця, спроможного ефективно реалізувати завдання освітнього 

процесу дошкільної освіти за умови збереження їх емоційного 

благополуччя. 

В результаті вивчення дисципліни «Педагогічне забезпечення 

емоційного благополуччя дитини в закладі дошкільної освіти» 

здобувачі вищої освіти набудуть знань та умінь щодо розв’язання 

типових проблем дітей раннього та дошкільного віку. 

Зокрема, навчаються підтримувати дисципліну в групі дітей 

раннього та дошкільного віку; доцільно реагувати на істеричні 

прояви дітей раннього віку; забезпечувати педагогічний супровід 

дітей, що виховуються в неповній родині; здійснювати підбір та 

експертизу дитячих іграшок, мультфільмів; налагоджувати 

міжособистісні відносини між дітьми тощо 

3 семестр 

9.  Підготовка 

дошкільників до 

оволодіння 

читанням 

Леся МОРОЗ-

РЕКОТОВА 

Кафедра дошкільної 

освіти  

Мета курсу: формування у здобувачів готовності до методичної 

діяльності з навчання дітей дошкільного віку грамоти 

(мотиваційного, змістового, діяльнісного та рефлексивно-творчого 

компонентів готовності майбутніх педагогів до навчання дітей 

грамоти). 

Завдання: навчити застосовувати ігрову форму спілкування з 

дітьми молодшого та середнього дошкільного віку для розвитку 

слухового сприймання, мовленнєвого (фонематичного) слуху, 

засвоєння дітьми уявлень про слово і звук, навчити дітей визначати 

перший та останній звуки в слові; забезпечити оволодіння методами 

ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з реченням, словом, 

складом та звуком, прийомами надання характеристики звукам 

рідної мови, зрозумілої дитині старшого дошкільного віку, опанують 

алгоритм навчання звукового аналізу слова та методику навчання 

дітей читати 

5 семестр 

10.  Практикум 

«Виготовлення 

іграшок для 

ігрової та 

театралізованої 

діяльності дітей 

дошкільного віку» 

Тетяна ЄСЬКОВА Кафедра дошкільної 

освіти 

Практикум спрямовано на: 

– ознайомлення із теоретичними основами використання іграшок 

для ігрової та театралізованої діяльності дітей дошкільного віку; 

– ознайомлення із технічними особливостями створення іграшок 

для різних видів гри(дидактична, рухова, сюжетна); 

– ознайомлення із технічними особливостями створення іграшок 

для різних видів театрів(настільний, ляльковий, пальчиковий, 

тіньовий та ін.); 

– оволодіння здобувачами практичними навичками виготовлення 

та художнього оформлення робіт, їх використанням в оформленні 

інтер’єру закладів дошкільної освіти та ігровій діяльності дітей; 

5 семестр 

 



– розвиток творчих здібностей, художнього смаку, любові до 

мистецтва, бажання творчо працювати з дітьми дошкільного віку; 

– розкриття можливостей використання отриманих практичних 

вмінь та навичок з виготовлення іграшок для ігрової та 

театралізованої діяльності дітей дошкільного віку в організації 

гурткової роботи в ЗДО та взаємодії з родиною. 

Проходження бакалаврами дисципліни завершується заліком. 

11.  Практикум «Гра 

на дитячих 

музичних 

інструментах» 

Леся МОРОЗ-

РЕКОТОВА 

Кафедра дошкільної 

освіти  

Мета: оволодіння здобувачем грою на дитячих музичних 

інструментах, що використовуються в закладі дошкільної освіти у 

системі музичного виховання дітей дошкільного віку. 

Завдання: забезпечити оволодіння основами теорії музики; дати 

уявлення про види дитячих музичних інструментів, що 

використовуються в закладі дошкільної освіти; розкрити етапи 

роботи над музичним твором; навчити елементарній техніці та 

вправляти у грі на дитячих музичних інструментах – відтворенню 

мелодії (металофон, ксилофон, трикутник, бубен, сопілка тощо); 

вправляти в ансамблевому виконанні творів на дитячих музичних 

інструментах. 

5 семестр 

12.  Практикум з 

вирішення 

педагогічних задач  

Олена 

ТЕЛЬЧАРОВА 

Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців здатності розв’язувати практичні проблеми в галузі 

дошкільної освіти з розвитку, навчання і виховання дітей раннього і 

дошкільного віку, що передбачає застосовування загальних 

психолого-педагогічних знань і фахових методик дошкільної освіти. 

Завдання:  

- вправляти здобувачів в аналізі педагогічних практичних ситуацій, 

умінні формулювати педагогічні задачі; 

- навчати пропонувати власні способи вирішення задач і проблем 

у процесі професійної діяльності; 

- навчати приймати самостійні рішення, аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання 

- розвивати критичне мислення. 

5 семестр 

13.  Практикум з 

ігрової діяльності 

Юлія СЕМЕНЯКО Кафедра дошкільної 

освіти 

Мета: формування професійної компетентності майбутніх 

педагогів в організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку. 

Завдання:  

- формування ігрової компетентності як складової професійної 

компетентності здобувачів вищої освіти; 

- оволодіння знаннями про методологічні та науково-теоретичні 

засади гри як соціально-культурного феномену та засобу 

педагогічного впливу на формування особистості дитини 

дошкільного віку; 

- розвиток умінь та навичок організації і керівництва ігровою 

діяльністю дітей; 

- розвиток умінь діагностики гри та ігрового простору 

6 семестр 

 



- розвиток уміння забезпечувати розвивально-виховне ігрове 

середовище у закладі дошкільної освіти. 

14.  Практикум 

командоутворення 

(тимбілдинг) 

Юлія СЕМЕНЯКО Кафедра дошкільної 

освіти 

Мета: засвоєння знань про тимбілдинг як групового регулятору 

ефективних професійних відносин; розвиток здатності майбутніх 

педагогів компетентно виконувати багатофункціональну 

професійну діяльність в умовах групової взаємодії; створення умов 

для розкриття ресурсів особистості до роботи в команді та 

формування відповідних навичок шляхом інтерактивного досвіду 

командоутворення.  

Завдання:  

• сприяння розумінню сутності та значущості тимбілдингу в 

системі професійних відносин сучасного фахівця;  

• розвиток командного потенціалу з врахуванням особистісної 

траєкторії розвитку здобувача освіти; 

 • формування командного духу (team spirit) як мотивуючого 

середовища – емоційно продуктивного клімату, згуртованості, 

психологічної підтримки в комунікації, відчуття захищеності і 

внутрішньої рівноваги;  

• сприяння набуттю майбутніми фахівцями досвіду 

командоутворення (teambulding) - від конкуренції до співпраці;  

• формування навичок командної роботи (team skills) 

6 семестр 

15.  Професійна 

креативність 

педагогів у закладі 

дошкільної освіти 

Ольга ДОНЧЕНКО Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна 

креативність педагогів у закладі дошкільної освіти» є розвиток 

професійної креативності майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти. 

Вивчення дисципліни сприяє розвитку здатності до творчості, 

зокрема, оригінальності, гнучкості та швидкості мислення, 

сприйнятливості до вербальних та невербальних показників 

поведінки дітей, творчої уяви, формуванню вміння виявляти зусилля 

для подолання труднощів під час розв’язання творчих завдань.  

Здобувачі вищої освіти, набуваючи позитивний емоційний досвід 

творчого розв’язання педагогічних задач, сформують уміння: 

помічати педагогічну проблему, продукувати низку нестандартних 

ідей щодо її розв’язання, критично оцінювати власні ідеї, 

застосовувати засоби арт-терапії з метою розв’язання професійних 

задач. 

7 семестр 

16.  Профілактика та 

подолання 

професійного 

емоційного 

вигорання 

педагогів 

Ольга ДОНЧЕНКО Кафедра дошкільної 

освіти 

Мета: вчити визначати психолого-педагогічні чинники й умови 

профілактики емоційного вигорання у педагогічних працівників.  

Завдання: 

- вчити аналізувати наукову літературу з проблеми емоційного та 

професійного вигорання;  

- досліджувати особливості емоційного вигорання у професійній 

діяльності педагогічних працівників; 

7 семестр 



- вміти добирати форми, методи і прийоми роботи з метою 

подолання емоційного вигорання у педагогічних працівників. 

17.  Психомоторний 

розвиток дітей 

дошкільного віку 

Надія КОТ Кафедра дошкільної 

освіти 

Характеристика психомоторного розвитку дитини як основи 

подальшого індивідуального психофізичного розвитку. Діагностика 

психомоторного розвитку дитини в період дошкільного дитинства. 

Комплексна корекція базальних факторів психомоторного розвитку: 

модально-специфічний фактор, кінетичний фактор, кінестетичний 

фактор, просторовий фактор, фактор енергетичного забезпечення, 

фактор міжпівкульної взаємодії, фактор довільної регуляції. 

5 семестр 

18.  Риторика, 

культура 

мовлення 

вихователя 

закладу 

дошкільної освіти 

Алла 

ОМЕЛЯНЕНКО 

Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою дисципліни є удосконалення мовленнєвої культури 

майбутніх вихователів ЗДО, оволодіння ними комунікативними, 

риторичними, технічними мовленнєвими навичками у професійній 

діяльності, застосування їх в нових, постійно мінливих, умовах вияву 

комунікативної ситуації, власного розв’язання різноманітних 

професійних завдань, спрямованих на переконання та досягнення 

цілей у процесі мовної комунікації. 

Змістом дисципліни є оволодіння практичними риторичними 

навичками, які ефективно допоможуть досягти успіху в професійній 

діяльності вихователя, уміння працювати з текстом, чітко і логічно 

висловлювати свої думки, формулювати тезу, доводити істину, 

ставити питання і відповідати на них, сприймати й аналізувати 

відповідно до мети, призначення та умов спілкування 

висловлювання різних жанрів та видів ораторського мистецтва, 

виробляти власний ораторський стиль. Формування комунікативної 

компетентності у галузі риторики дозволяє впевнено почуватися 

перед аудиторією, орієнтуватися в комунікативному середовищі, 

застосовувати засоби якісного структурування інформації з метою її 

результативної передачі слухачам, володіти засобами утримання 

уваги та впливу на співрозмовників. Риторичні знання можуть бути 

використані у процесі підготовки до читання, розповідання віршів, 

казок, оповідань для дітей дошкільного віку, консультацій, нарад у 

сфері дошкільної освіти, виборі оптимальних методик спілкування. 

4 семестр 

19.  Розвиток 

професійних 

педагогічних 

здібностей 

вихователів 

Юлія СЕМЕНЯКО Кафедра дошкільної 

освіти 

Мета: розвиток педагогічних здібностей здобувачів вищої освіти, 

формування у них знань про специфіку педагогічної майстерності та 

педагогічної діяльності, виховання культури й потреби досягнення 

вищого професійного рівня підготовки у процесі навчання.  

Завдання:  

- формування психологічних і педагогічних передумов для 

активного, творчого ставлення здобувачів вищої освіти до розвитку 

у себе якостей, необхідних для майбутньої професійної діяльності 

вихователя;  

- оволодіння методами дослідження та діагностики педагогічної 

діяльності;  

8 семестр 



- формування вміння використання різноманітні методи та форми 

роботи для розвитку педагогічних здібностей;  

- сформувати вміння і навички складати індивідуальні програми 

самовдосконалення. 

20.  Театралізована 

діяльність в ЗДО 

Леся МОРОЗ-

РЕКОТОВА 

Кафедра дошкільної 

освіти  

Метою навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами 

методикою організації та проведення театралізованої діяльності в 

умовах закладу дошкільної освіти. 

Завдання: ознайомити з традиційними (настільний, ляльковий, 

маріонеток, тіньовий, пальчиковий тощо) та нетрадиційними 

(«естрадної ляльки», «розмальованих долоньок», «веселих 

пальчиків», «рукавичок», паперовий театр «оригамі», «бі-ба-бо», 

«ляльки-топотушки», театр з ниток, на чашках, ляльки-тантаморески 

тощо) видами театру для дітей дошкільного віку; розкрити 

особливості створення театрально-ігрового середовища; сприяти 

оволодінню методикою організації та проведення театралізованої 

діяльності в закладі дошкільної освіти. 

6 семестр 

 

21.  Теорія і технологія 

педагогічної 

системи Марії 

Монтессорі 

Наталя 

ГРИГОР’ЄВА 

Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою дисципліни є ознайомлення з теорією і технологією 

системи М. Монтессорі та її використання в умовах ЗДО та 

родинному вихованні. 

До змісту дисципліни включені такі питання: Педагогіка 

Монтессорі, як найбільш популярна освітня концепція у світі. 

Психологічні засади та головні принципи Монтессорі - педагогіки. 

Сенсорне виховання. Дидактичний матеріал та вправи для 

сенсорного розвитку дітей дошкільного віку. Свобода дитини, як 

ключовий принцип Монтессорі - педагогіки. Самовиховання та 

самонавчання. Організація "розвивального середовища" та вільної 

роботи з дидактичним матеріалом в ЗДО та родині. Розвиток 

самостійності у дітей дошкільного віку. Вправи у повсякденному 

житті та соціальній поведінці. Роль педагога в системі Монтессорі. 

Використання Монтессорі - педагогіки в умовах родинного 

виховання. Робота з батьками з опанування ідей М. Монтессорі. 

3 семестр 

 

22.  Тренінг 

особистісного 

зростання 

вихователів ЗДО 

Ольга ДОНЧЕНКО Кафедра дошкільної 

освіти 

Мета: розвиток, розкриття та самореалізація професійно-

особистісного потенціалу майбутніх педагогів закладу дошкільної 

освіти. 

Завдання:  

- виробити навички самоуправління, самопрезентації, самоаналізу, 

саморозвитку, самореалізації вихователя; 

- оволодіти навичками ефективного міжособистісного спілкування; 

сприяти розкриттю власного професійно-особистісного потенціалу;  

- забезпечити підвищення емоційної стабільності педагога;  

- розвивати навички співдружності в діяльності, взаємодопомоги, 

толерантності у спілкуванні, здатності працювати у команді. 

7 семестр 



23.  Тренінг 

усвідомленого 

батьківства 

Ольга ІЛІШОВА Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни є сприяти 

становленню батьківської компетентності шляхом усвідомлення і 

осмислення механізмів діалогічного спілкування та формування 

вмінь і навичок конструктивної взаємодії з дітьми у сім'ї. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: розглянути роль 

батьківства в житті людини; обґрунтувати важливість 

відповідального ставлення до народження дитини; проаналізувати 

шляхи сімейного виховання та їх вплив на процес формування 

особистості дитини; визначити основні засади усвідомленого 

батьківства. 

8 семестр 

24.  Тренінг 

формування 

професійної 

компетентності 

вихователів ЗДО 

Ольга ІЛІШОВА Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни є активізація творчого 

потенціалу здобувача першого рівня вищої освіти; стимулювання 

бажання підвищення свого професійного рівня; корекція хибних 

очікувань щодо виконання професійних обов’язків вихователя ЗДО. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: створювати і 

підкріплювати імідж успішного спеціаліста ЗДО; розвивати 

аналітичне педагогічне мислення здобувачів, формувати уміння вивчати 

та пояснювати педагогічні явища та процеси у їх взаємозв’язку, 

взаємозалежності; поглиблювати та систематизувати знання щодо 

застосування ігрових методів та технологій організації освітнього 

процесу; добирати оптимальні стратегії професійної діяльності; 

підвищувати професійну самооцінку та впевненість у собі та у своїх 

знаннях, шляхом підсилення професійної мотивації; виховувати 

інтерес до професійної діяльності. 

8 семестр 

25.  Управління 

педагогічною 

взаємодією з 

різними 

соціальними 

групами 

Ольга ІЛІШОВА Кафедра дошкільної 

освіти 

Мета: надання студентам комплексу сучасних знань, умінь, 

навичок, основ професіоналізму, які дозволяють здійснювати 

управлінську діяльність в різних соціальних групах на рівні сучасних 

вимог; сформувати уявлення студентів про основні теоретико-

методологічні засади сфери управління соціальної роботи з різними 

групами населення; розвивати професійно-творче мислення, 

категоріальний апарат та професійно необхідні навички і вміння; 

виховувати почуття відповідальності, компетентності, дієвості та 

соціальної активності. 

Завдання: 

- визначити основні поняття, принципи і методи педагогічної 

роботи з різними соціальними групами в сучасних умовах;  

- ознайомити здобувачів із суттю, специфікою управління 

партнерськими взаємовідносинами у людей, що мають різний 

соціальний статус; 

- проінформувати про існуючу на даний момент нормативно-

правову базу у сфері роботи з різними соціальними групами (сім’я, 

охорона здоров’я, соціальна допомога жінкам та молоді тощо);  

- забезпечувати ґрунтовне засвоєння здобувачам основ 

управлінських проблем, пов’язаних з педагогічною взаємодією в 

8 семестр 



різних соціальних групах: «вихователь-дитина», «вихователь-

батьки», «керівник-вихователь». 

26.  Формування 

softskills сучасного 

фахівця 

дошкільної освіти 

Юлія СЕМЕНЯКО Кафедра дошкільної 

освіти 

Мета: формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців дошкільної освіти щодо здійснення ефективної організації 

освітнього процесу на основі розвитку гнучких навичок (softskills) 

педагогів. 

Завдання: знання та розуміння сутності гнучких навичок 

(softskills) педагогів; структура «softskills» фахівця дошкільної 

освіти; основних понять компетентністного підходу; методів та 

технологій формування «softskills» педагогів ЗДО. Розвиток уміння 

вибудовувати ефективну комунікацію як в команді, так і в 

міжособистісному спілкування; розвиток уміння планувати 

стратегію самовиховання, самостійно визначати та критично 

оцінювати особисті цілі та мотиви. Розвиток уміння раціонально 

використовувати час, успішно створювати, працювати у команді, 

бути її лідером. 

8 семестр 

27.  Формування 

професійного і 

особистісного 

іміджу педагога 

дошкільної освіти 

Ірина УЛЮКАЄВА Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою дисципліни є ознайомлення з теорією і технологією 

формування особистісного і професійного іміджу, набуття вмінь 

конструювання власного іміджу. 

До змісту дисципліни включені такі питання: Імідж та 

іміджологія. Види, структура та функції іміджу. Іміджмейкінг, 

Стратегія та технологія створення іміджу. Етапи створення іміджу. 

Іміджформувальна інформація та її типи.  

Конструювання візуального іміджу (зовнішність, одяг, 

аксесуари, фізіогноміка). Невербальні засоби комунікації як 

складники візуального іміджу (міміка, жести та інш.). Вербальний 

імідж. Предметний та середовищний імідж. Вплив іміджу на 

життєвий успіх людини.  

7 семестр 

  КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЛОГОПЕДІЇ  

28.  Асистент вчителя/ 

вихователя у 

закладі освіти з 

інклюзивною 

формою навчання 

Олена РЕВУЦЬКА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета навчальної дисципліни полягає в оснащенні здобувачів вищої 

освіти знаннями про особливості роботи асистентів 

учителів/вихователів закладів освіти в інклюзивному освітньому 

середовищі та сприяння в набутті ними практичних умінь. 

У змісті дисципліни представлено особливості роботи асистента 

вчителя в класі закладу освіти з інклюзивним навчанням; розкрито 

основні завдання, ролі та функції асистента вчителя; описано 

специфіку складання Індивідуальної програми розвитку (ІПР) як 

умови надання якісних освітніх послуг учням з особливими 

освітніми потребами; висвітлено ознаки командного підходу як 

необхідної умови забезпечення якісної освіти в інклюзивному класі; 

схарактеризовано співпрацю асистента вчителя з іншими фахівцями; 

висвітлено особливості розвитку та підтримки дітей з порушенням 

зору, з порушеннями слуху, з порушенням інтелектуального 

5, 6 семестр 



розвитку, дітей із затримкою психічного розвитку; з розладами 

аутичного спектру; дітей з церебральним паралічем та дітей з 

порушенням мовлення. 

29.  Вікова психологія 

з практикумом 

Наталя ЦИБУЛЯК Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета навчального курсу - розкрити теоретичні та практичні 

проблеми вікової психології й особливості психічного розвитку 

особистості на різних вікових етапах. 

Після опанування курсом студенти зможуть: 

- визначати та розуміти факти, закономірності та механізми 

розвитку психіки людини на різних вікових етапах; 

- диференціювати та аналізувати типові труднощі психічного 

розвитку людини на різних вікових етапах. 

 3, 4 семестр 

30.  Гейміфікація в 

спеціальній освіті 

Ганна МИЦИК Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Метою вивчення курсу є опанування здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти навичками створення та 

практичного використання ігрових технологій у корекційно-

розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами у 

закладах освіти. 

На кінець курсу здобувачі зможуть: навести приклади 

застосування гейміфікації в освіті, де гра розглядатиметься як метод 

навчання і виховання, як форма виховної роботи і засіб організації 

цілісного освітнього процесу; описати процес гейміфікації в 

спеціальній освіті, назвати основні переваги та ризики такого 

стрімкого її впровадження в освіту; самостійно створювати з 

використанням програмних засобів та сервісів проєкти з елементами 

гейміфікації, креативно використовувати їх в корекційно-

розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

 7, 8 семестр 

31.  Діагностика та 

корекція дитячо-

батькіських 

відносин  

Наталя ЦИБУЛЯК Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета навчального курсу - сприяти опануванню здобувачами вищої 

освіти методів діагностики та корекції дитячо-батьківських вдносин. 

Після опанування курсом студенти зможуть: 

- знати та розуміти загальні закономірності розвитку дитячо-

батьківських відносин на різних стадіях онтогенезу та життєвого 

циклу розвитку сім'ї, роль сім'ї у соціалізації дитини та розвитку 

особистості на різних стадіях онтогенезу; 

- диференціювати основні характеристики дитячо-батьківських 

відносин та причини їх порушень; 

- застосовувати методи діагностики дитячо-батьківських відносин, 

типу сімейного виховання та особливостей батьківської позиції; 

- складати психологічний висновок за результатами діагностики 

дитячо-батьківських відносин; 

- розробляти програми профілактики та корекції порушень дитячо-

батьківських відносин та типу сімейного виховання. 

8 семестр 

 

 

32.  Діджиталізація 

спеціальної освіти 

Ганна МИЦИК Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета вивчення курсу – навчити здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти впевнено, критично та творчо 

використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій 

для реалізації корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими 

 5, 6 семестр 



освітніми потребами, здійснення взаємодії між учасниками 

освітнього процесу; професійного зростання та навчання. На кінець 

курсу здобувачі зможуть: визначити особливості організації 

дистанційного та змішаного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами; керувати власними персональними даними, 

забезпечуючи конфіденційність і особисту безпеку в цифровому 

суспільстві; спілкуватись етично на основі знання мережевого 

етикету та з використанням цифрових сервісів для комунікації; 

використовувати хмарні сховища для збереження інформації та 

надання до неї спільного доступу; модифікувати цифрові освітні 

ресурси з дотриманням вимог академічної доброчесності та 

створювати авторські: мультимедійні анімовані презентації, 

мультфільми, цифрові ігри та вправи корекційного-розвивального 

спрямування тощо. 

33.  Корекція агресії в 

освітньому 

середовищі 

Тетяна 

СУЩИНСЬКА 

Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета:  надання здобувачам вищої освіти знань з психології 

агресивності, формування практичних навичок та умінь 

профілактики та подолання агресивної поведінки дітей, підлітків та 

дорослих, розвиток професійного мислення. 

Дисципліна розкриває поняття, структуру та функції агресії в 

онтогенезі; біологію, психологію та соціологію злості, 

нейропсихологічні особливості агресивної поведінки дітей. 

Характеризує діагностичні методики, які спрямовані на всебічне 

дослідження агресії та причин її виникнення; визначає зміст 

корекційної роботи з агресивними проявами поведінки дітей та 

дорослих в освітньому середовищі. Особливу увагу приділено 

проективним методам діагностики. 

В дисципліні розглянуто техніки та прийоми роботи з агресією з 

різних корекційних напрямків: арт-терапія, казкотерапія, ігрова 

терапія, танцювально-рухова терапія; розкрито особливості роботи з 

дитячою агресією в контексті дитячо-батьківських взаємин; 

пропонуються техніки та прийоми роботи з батьками. 

Особливу увагу приділено технікам, спрямованим на 

самопізнання, діагностику та корекцію власної агресії здобувачів 

вищої освіти, як майбутніх педагогів.  

3, 4 семестр 

34.  Короткострокова 

психоаналітична 

психотерапія дітей 

та підлітків 

Ольга СЕРБОВА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Вивчення дисципліни «Короткострокова психоаналітична 

психотерапія дітей та підлітків» спрямоване на ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з комплексом теоретичних знань, 

практичних навичок і умінь організації та ведення діяльності в 

області психоаналітично орієнтованої роботи з надання 

психологічної допомоги дітям і підліткам, психологічного супроводу 

клієнтів в ситуації звернення їх до центрів соціальної допомоги та 

реабілітації за допомогою методів індивідуального психоаналітично 

орієнтованого консультування і психотерапії; формуванню 

особистісних і професійних якостей, що сприяють цій діяльності. 

7, 8 семестр 



В результаті вивчення дисципліни « Короткострокова 

психоаналітична психотерапія дітей і підлітків »фахівець повинен: 

знати: 

- особливості динаміки дитячої та підліткової психоаналітичної 

психопатології, 

- стадії психоаналітичного консультаційного і психотерапевтичного 

процесу, а також основні прийоми і методи психоаналітично 

орієнтованому консультуванні і психотерапії дітей і підлітків; 

- особливості психоаналітично орієнтованої індивідуальної роботи 

психолога на різних стадіях розвитку консультаційного і 

психотерапевтичного процесу при різних видах дитячої та 

підліткової психопатології 

35.  Логопедична 

допомога особам з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Євгенія ЛИНДІНА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Метою дисципліни є засвоєння здобувачами основних прийомів, 

засобів та особливостей логопедичної допомоги особам з 

особливими освітніми потребами. 

Завдання: ознайомити здобувачів з логопедичною допомогою 

спрямованою на виявлення та корекцію порушень мовлення в осіб з 

особливими освітніми потребами, а саме в осіб з порушеннями зору, 

слуху, інтелектуальними порушеннями тощо. 

7, 8 семестр 

36.  Міофункціональна 

терапія в роботі 

логопеда 

Олена РЕВУЦЬКА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета дисципліни - формування здобувачів вищої освіти знань про 

особливості, форми й методи міофункціональної терапії в роботі 

логопеда. 

Під час вивчення дисципліни здобувачі ознайомляться із 

особливостями розвитку фізіологічних і патологічних прикусів та їх 

впливом на мовленнєвий розвиток дітей, процесом формування 

основних функцій смоктання, жування, ковтання, дихання та 

мовлення у дітей, методами обстеження та корекції функціональних 

порушень цих функцій, етіопатогенезом міофункціональних і 

мовленнєвих порушень у дітей та сучасними засобами корекції 

міофункціональних та мовленнєвих порушень. 

5, 6, 7, 8 семестр 

37.  Нейрологопедія та 

нейрокорекція 

Ганна ЛОПАТІНА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета навчального курсу - сформувати цілісне (гештальтне) 

розуміння патологічних феноменів у межах мовленнєвої та інших 

вищих психічних функцій, що дозволить більш точно, всебічно й з 

урахуванням нових досягнень нейронаук зрозуміти причини 

порушень мовлення, а саме їх мозкових механізмів та визначити 

способи професійної допомоги дітям і дорослим.  

Після опанування теоретичної та практичної частини курсу 

студенти зможуть: 

- за допомогою спеціальних рухових вправ і розвиткових ігор 

стимулювати й формувати певні компоненти психічної діяльності: 

регуляцію та контроль психомовленнєвної діяльності, моторні 

навички, зорове, слухове, просторове сприйняття тощо. 

7, 8 семестр 

 



- проводити нейрологопедичні заняття, спрямовані на 

стимуляцію розвитку мовлення та формування злагодженої, 

скоординованої діяльності різних структур мозку; 

- реалізовувати нейрологопедичні корекційні програми, 

засновані на нейрокорекційних та нейроакустичних методиках. 

Підсумкове оцінювання: проведення вебінару  для студентів 

молодших курсів “Нейроігри для запуску мовлення” / створення 

практичного посібника для занять із батьками вдома “Нейро- ігри та 

вправи - корисно та цікаво!” 

38.  Освітні тренди в 

професійному 

розвитку 

сучасного фахівця 

Ганна МИЦИК Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета вивчення курсу – навчити здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти впевнено, критично та творчо 

використовувати інноваційні педагогічні методи та технології в 

майбутній професійній діяльності. 

На кінець курсу здобувачі: ознайомляться з інноваційними 

педагогічними методами та технологіями (мобільне навчання, 

мейкерство, сторітелінг, PBL (проєктне навчання), проблемно-

орієнтоване навчання, змішане навчання (Blended Learning), 

дослідницько-пізнавальне навчання (Inquiry Based Learning), 

Microlearning, BYOD, гейміфікація тощо); зможуть використовувати 

сучасні цифрові інструменти та ресурси для підтримки освітнього 

процесу, організації навчання та професійного розвитку; 

вдосконалять рівень власної цифрової компетентності та розвинуть 

педагогічну творчість у застосуванні сучасних освітніх трендів. 

7, 8 семестр 

 

39.  Основи 

нейропсихологічно

ї діагностики та 

корекції 

Ольга СЕРБОВА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців 

компетентностей щодо розуміння фундаментальних положень і 

прикладних аспектів нейропсихології людини, використання ними 

системи знань про закономірності становлення, динамічну 

організацію й вікові особливості вищих психічних функцій, їх 

взаємозумовлюючий вплив у забезпеченні інтегративної психічної 

діяльності, про психологічні методи діагностики локальних уражень 

мозку та умінь застосовувати ці знання у наукових дослідженнях і на 

практиці. 

Предмет: основні принципи побудови мозку, методи клінічного 

нейропсихологічного дослідження, нейропсихологічні синдроми 

порушення головного мозку.  

Основні розділи курсу: Теоретичні і методологічні аспекти 

нейропсихології. Основні принципи дитячої нейропсихології. 

Проблема ВПФ в нейропсихології. Особливості нейропсихологічної 

діагностики в дитячому віці.  Загальні принципи та алгоритм 

корекційного втручання, цілі корекції (принципи формулювання, 

види цілей). Організація роботи нейропсихолога. 

3, 4 семестр 

40.  Основи освітньої 

безбар’єрності   

Євгенія ЛИНДІНА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Основна мета курсу - ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

напрямом освітньої безбар’єрності (зі створенням безперешкодного 

середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних 

5, 6, 7, 8 семестр 



можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати 

послуги на рівні з іншими). 

Під час курсу будуть розглянуті основні шляхи реалізації освітньої 

безбар’єрності; можливості надання дорослим, молоді та дітям 

використовувати всі види та форми освіти; окреслені особливості 

освітніх потреб усіх учасників освітнього процесу; означені критерії 

доступності та комфорту освітніх просторів; розширені знання про 

впровадження програми раннього втручання та її реалізації. 

41.  Основи піскової 

терапії 

Ольга МАЛИХІНА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета сформувати теоретичні уявлення про концептуальні основи 

та історію виникнення піскової терапії, розширити практичні 

навички роботи з юнгіанською пісочницею. 

Завдання:  

- розкриття концептуальних основ піскової терапії, символічного 

значення тривимірності терапевтичного процесу юнгіанської 

пісочниці, структурою психіки за Г. Юнгом;  

- оволодіння навичками роботи та технікою піскової терапії з 

різними віковими категоріями; 

 - ознайомлення з сучасними напрямами психотерапії та 

особливостями використання  різних видів піскової терапії. 

3, 4 семестр 

42.  Основи 

психосоматики 

Тетяна 

СУЩИНСЬКА 

Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета: ознайомлення з причинами виникнення та перебігу 

основних психосоматичних захворювань;  формування навичок 

проведення психодіагностики, профілактики та корекції 

психосоматичних розладів. 

В дисципліні розглядаються основні підходи в роботі з 

психосоматичними захворюванням. Поняття про психосемантичний 

код симптома, про соматизацію як результат відсутності переробки 

емоцій; стрес як провокатор психосоматичних захворювань; про 

соматизацію як результат деструктивних глибинних настанов. 

Розкриваються  причини розвитку психосоматичних розладів у дітей. 

Дисципліна спрямована на засвоєння та апробацію 

психокорекційних технік роботи з глибинними настановами, 

психосемантичними кодами, тілесно-емоційними блоками, базовими 

потребами та емоціями, які провокують появу психосоматичних 

захворювань. 

7, 8 семестр 

 

43.  Основи тілесно-

орієнтованої 

терапії 

Тетяна 

СУЩИНСЬКА 

Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Дисципліна ознайомлює з особливостями тілесно-орієнтованої 

терапії в роботі з дітьми різних вікових категорій, підлітками та 

дорослими. Визначає особливості діагностичних технік в телесній 

роботі. Знайомить з тілесною символікою, з особливостями аналізу 

поз тіла та руху. Формує навички та вміння застосування принципів 

та положень  тілесно-орієнтованої терапії в практиці проведення 

психоконсультування та психокорекції. Обґрунтовує ефективність 

звернення до невербальної експресії в виховній роботі з дітьми та 

підлітками. Розкриває можливості використання тілесно-

5, 6 семестр 



орієнтованих технік для самопізнання, саморегуляції та 

самодопомоги в ситуаціях нервово-емоційного напруження. 

44.  Практикум з 

психологічного 

тренінгу 

Наталя ЦИБУЛЯК Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування здобувачами 

вищої освіти теоретичними та прикладними знаннями й уміннями 

планувати, організовувати та проведити психологічний тренінг. 

Після опанування змістом навчального курсу студенти зможуть: 

-розуміти сутність та специфіку тренінгу як методу та форми 

психологічної допомоги; 

-аналізувати та оцінювати різні методи та техніки психотренінгу, а 

також авторські програми тренінгів; 

- планувати, організовувати й проводити психологічний тренінг 

залежно від запиту клієнтів. 

6, 7, 8 семестр 

45.  Практикум з 

розвитку дрібної 

моторики у дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Наталя 

АНАСТАСОВА 

Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Метою курсу є: є ознайомлення майбутніх фахівців з  з методикою 

розвитку дрібної моторики та координації рухів пальців рук дітей з 

особливими освітніми потребами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти ознайомлюються з комплексами вправ для розвитку дрібної 

моторики, які дають пальцям повноцінний відпочинок, розвивають 

їх спритність, рухливість; вивчають та практикуються у 

використанні методики проведення пальчикової гімнастики; 

навчаються застосовувати елементи зображувальних завдань та 

орігамі у розвитку дрібної моторики; навчаються застосовувати 

ручну працю та графічні вправи у розвитку дрібної моторики; 

виготовляють наочний матеріал для розвитку тактильних відчуттів, 

дрібної моторики, уяви та сенсорної пам'яті дітей; вправляються у 

розробці ігор для дітей з особливим потребами, які спрямовані на 

розвиток координації рухів рук, просторового та логічного мислення, 

уваги, вольових якостей особистості (терпіння, посидючість, 

наполегливість) та активізацію мовлення. 

3, 4, 5, 6 семестр 

46.  Практикум з 

розвитку 

емоційного 

інтелекту в 

інклюзивному 

просторі 

 

 

Ольга МАЛИХІНА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти зі змістом поняття 

“емоційний інтелект”, з закономірностями  розвитку емоційного 

інтелекту у дітей з особливими освітніми потребами. 

Завдання:  

- формування уявлення про емоційний інтелект; 

- з’ясування критеріїв визначення  сформованості емоційного 

інтелекту як динамічної системи;  

-  сформувати у студентів уявлення про роль емоційного інтелекту 

як вирішального фактора успішності самореалізації дітей з 

особливими освітніми потребами. 

5, 6 семестр 

 

47.  Практикум з 

управління 

емоціями 

Тетяна 

СУЩИНСЬКА 

Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета вивчення курсу: навчити здобувачів вищої освіти 

застосовувати психологічні методи та методики дослідження 

емоційної сфери особистості; застосовувати отримані знання для 

глибокого розуміння власної емоційної сфери та навичок управління 

емоціями в процесі навчання та життєдіяльності; надавати практичні 

5, 6 семестр 



рекомендації щодо подолання несприятливих емоційних станів, 

підвищення емоційної компетентності, стресостійкості та 

саморегуляції. 

Під час вивчення дисципліни здобувачі: 

- Навчаться розуміти причини,  встановлювати причинно-

наслідкові зв'язки та визначати тригери емоцій, дій та вчинків. 

- Ознайомляться з техніками роботи з тривогою, страхами, 

почуттям провини, образи, сорому, агресії, з техніками на 

встановлення внутрішнього балансу та генерацію внутрішньої 

радості. 

- Дізнаються про причини тривожних думок, навчаться 

виявляти настанови, що підвищують тривогу; засвоять методи 

профілактики та корекції тривожних станів. Ознайомляться із 

нейрофізіологією, функціями, видами страхів. Опанують техніками 

релаксації для роботи з тривогою та страхами. 

- Дізнаються про нейрофізіологію та функції суму, про 

складні емоції, в основі яких лежить сум. Опанують техніками 

управління та безпечного вираження суму. 

- Навчаться визначати, що заважає радіти життю, опанують 

техніками генерації внутрішньої радості. 

- Ознайомляться зі стратегіями та техніками роботи психолога 

з почуттям провини; образи. Дізнаються про джерела формування 

сорому; навчаться проводити діагностику проблеми; дізнаються про 

етапи роботи з соромом та терапію малих кроків.  

48.  Психологічна 

допомога людині у 

стані 

невизначеності 

Ольга СЕРБОВА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Метою вивчення навчальної дисципліни є розкриття 

психологічних характеристик ситуації невизначеності в життєвому 

просторі особистості. 

Актуальність: Формування професійної компетентності в умовах 

перехідного періоду розвитку України характеризується швидкою 

змінністю і невизначеністю. В контексті всезростаючої складності 

сучасного світу, 

що характеризується динамікою і невизначеністю, здатність до 

прийняття ситуації невизначеності та конструктивного способу 

виходу із такого типу ситуацій, має не тільки професійне формування 

професійно компетентного фахівця, але і особистісне значення – 

успішна адаптація до умов сучасного суспільства, підвищення рівня 

психічного і фізичного здоров’я, особистісне зростання, 

самоактуалізація. 

Основні питання навчальної дисципліни є: 

 Проблема організації життєвого простору особистості в умовах 

невизначеності. 

Основні характеристики ситуації невизначеності: суб’єктивність 

сприйняття, особистісного ставлення до невизначеності, здатність 

впливати на психоемоційний стан особистості. Невизначеність у всіх 

5, 6 семестр 



сферах життєдіяльності особистості: економічній, політичній, 

соціальній, культурній, професійній, особистій, сфері власного 

здоров’я тощо. 

Сильні емоційні переживання: хвилювання, сумнів, невпевненість, 

дискомфорт, тривога, страх, паніка, розгубленість, які 

дисгармонізують особистість та викликають душевні страждання. 

Причини ситуації невизначеності:  ситуації вибору та прийняття 

певного рішення в житті, наявність декількох варіантів та 

неможливість вибрати серед них; суперечність внутрішніх інстанцій 

особистості, позицій та пріоритетів, боротьба в ціннісно-смисловій 

та мотиваційній сфері особистості, нерозуміння себе, 

неусвідомлення власних бажань, можливостей, цілей; відсутність 

плану дій, неточність у планах, нерозуміння того, що і як зробити, 

неможливість передбачати результат і наслідки дій; невідомість 

самої ситуації або недовіра до інформації, загадковість, таємничість 

подій, невідповідність уявленням про ситуацію; невизначеність 

майбутнього, нестабільність; відсутність життєвого досвіду в певних 

ситуаціях та поява нових соціальних ролей. 

Суб’єктивне сприйняття особистістю власних життєвих ситуацій, 

рівень усвідомленості особистістю власних життєвих ситуацій, 

здатність диференціювати поняття та адекватно оцінювати власну 

поточну життєву ситуацію.  

49.  Психолого-

педагогічний 

супровід дітей з 

розладами 

аутистичного 

спектра  в 

закладах освіти 

Ольга СЕРБОВА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Вивчення дисципліни спрямоване на ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з методами допомоги дітям з розладами аутистичного 

спектра з доведеною ефективністю. 

Зміст курсу розкриває основні концептуальні засади оптимального 

розвитку дітей з РАС в умовах освітнього середовища. 

Мета курсу: опанування здобувачами освіти навичками створення 

умов для ефективної підготовки дитини з розладами аутистичного 

спектра  до закладу освіти, а також застосування системи відповідних 

прийомів, методів та засобів.  

Основні теми: 

Оцінка стану сформованості дитини з аутизмом у відповідності до 

етапів закономірного розвитку. 

Нормалізація психофізіологічного стану дитини Становлення 

основ соціального інтелекту у дитини з РАС (структурована гра, 

візуальна підтримка). 

Головні умови ефективної підготовки аутичної дитини до 

освітнього процесу. 

Курс передбачає знайомство з технологіями психолого-

педагогічного супроводу дитини з РАС в освітньому закладі, 

адаптацію та модифікацію освітнього процесу для дітей з РАС, з 

індивідуальною програмою розвитку дитини та шляхами 

впровадження її в життєдіяльність дитини, а також зі системною 
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корекційно-розвивальної роботи з дітьми з РАС в освітньому 

просторі. 

50.  Розвиток дрібної 

моторики у дітей 

дошкільного віку з 

особливими 

освітніми 

потребами в 

продуктивних 

видах діяльності 

Тетяна ЄСЬКОВА Кафедра дошкільної 

освіти 

Практикум спрямовано на: 

– ознайомлення із теоретичними основами використання 

продуктивних видів діяльності для розвитку дрібної моторики у 

дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами та 

методикою ознайомлення дошкільників з ними;  

– ознайомлення із технічними особливостями використання 

малювання. ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці для 

розвитку дрібної моторики у дітей дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами; 

– оволодіння здобувачами практичними навичками виготовлення 

та художнього оформлення робіт, їх використанням в оформленні 

інтер’єру закладів дошкільної освіти та ігровій діяльності дітей; 

– розвиток у здобувачів творчих здібностей, художнього смаку, 

любові до мистецтва, бажання творчо працювати з дітьми 

дошкільного віку з особливими потребами; 

– розкриття можливостей використання продуктивних видів 

діяльності для розвитку дрібної моторики у дітей дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами в організації гурткової роботи в 

ЗДО та взаємодії з родиною. 

Проходження бакалаврами дисципліни «Розвиток дрібної 

моторики у дітей дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами в продуктивних видах діяльності» завершується заліком. 

4 семестр 

51.  Розвиток 

загально-

моторного 

праксису у дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Наталя 

АНАСТАСОВА 

Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Метою курсу є: ознайомлення здобувачів вищої освіти з  з 

особливостями розвитку та формування загально-моторного 

праксису у дітей з особливими освітніми потребами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі 

знайомляться з видами та поняттями праксисів, їх значенням для 

розвитку дитини; формуються навички діагностики праксису та 

врахування порушень праксису в розробці корекційно-розвиткового 

плану роботи з дитиною з ООП; знайомляться та практично 

випробовують вправи, завдання, методи, прийоми для розвитку 

різних видів диспраксій в корекційно-розвитковій роботі з дітьми з 

ООП. 

6, 7, 8 семестр 

52.  Система М. 

Монтессорі в 

корекційно - 

розвивальній 

роботі з дітьми 

дошкільного віку 

Наталя 

ГРИГОР’ЄВА 

Кафедра дошкільної 

освіти 

Метою дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

можливостями використання  системи М.Монтессорі в корекційно - 

розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку. Передбачається 

вивчення таких тем: Педагогіка М.Монтессорі: від Е. Сегена до 

інклюзивного навчання. Теоретичні основи концепції розвитку 

сенсомоторної культури. Соціалізація особистості дитини в процесі 

виховання. Лікувальна педагогіка Марії Монтессорі та дитяча 

реабілітологія. Роль педагога в Монтессорі-педагогіці. Теоретичні 

засади застосування математичних Монтессорі-матеріалів в 

5 семестр 



інклюзивних групах ЗДО та спеціальних корекційних закладах. 

Теоретичні засади застосування мовленнєвих Монтессорі-матеріалів 

у інклюзивних групах закладів дошкільної освітита спеціальних 

корекційних закладах. Підготовлене середовище і дидактичний 

матеріал М. Монтессорі, Основні навчальні розділи в педагогічній 

системі М. Монтессорі. Презентація матеріалу й урок номенклатури. 

Вправи в повсякденному житті та соціальній поведінці. Вправи для 

розвитку сенсомоторної культури. Вправи з математичним 

матеріалом. Вправи з мовленнєвим матеріалом 

53.  Спеціальна 

методика роботи 

гувернера-

дефектолога з 

дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Наталя 

АНАСТАСОВА 

Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета вивчення курсу - засвоєння здобувачами вищої освіти 

певного обсягу теоретичних відомостей про основні напрями, 

форми, методи, прийоми, засоби роботи гувернера-дефектолога в 

сім’ях із дітьми з особливими потребами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти ознайомлюються з нормативно-правовою базою діяльності 

гувернера-дефектолога; світовою та українською історією розвитку 

гувернерства; ознайомлюються з професіограмою гувернера-

дефектолога; вивчають аспекти навчально-виховної діяльності 

гувернера-дефектолога; розроблюють індивідуально-корекційні 

програми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 

обгрунтовують методики роботи гувернера-дефектолога з різних 

видів виховної діяльності; ознайомлюються з особливостями 

взаємодії гувернера-дефектолога з батьками вихованців; 

розвиваються професійно-особистісних якості дефектолога; 

вивчають та обґрунтовують гуманно-естетичних засади роботи 

гувернера-дефектолога у процесі педагогічної діяльності. 

6, 7, 8 семестр 

54.  Тренінг 

конкурентноздатн

ості та лідерства 

Ольга МАЛИХІНА Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета: розвинути конкурентноздатність   та сформувати лідерські 

компетенції студентів. 

Завдання  

– ознайомлення з основними видами лідерства та їх проявами у 

різних сферах життєдіяльності особистості та суспільства; 

– розширення уявлення студентів про власний потенціал лідера, як 

основи конкурентоздатності;  

– розвиток навичок аналітичного і критичного мислення, творчого 

генерування нових ідей; 

– формування у студентів чіткої системи уявлень про психологічну 

складову особистісної та  професійної успішності;  

– формування індивідуальної траєкторії конкурентноздатності.  

7, 8 семестр 

55.  Тренінг розвитку 

професійної 

ідентичності 

Наталя ЦИБУЛЯК Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета навчального курсу - сприяти розвитку професійної 

ідентичності студентів. 

Після опанування курсом студенти зможуть: 

- знати та розуміти професійний образ себе як професіонала, 

власні професійні можливості, внутрішні смисли своєї професії; 

7, 8 семестр 



- визначати та аналізувати внутрішні ресурси та шляхи 

професійного зростання та самовдосконалення, долати професійні 

утруднення; 

- складати програму професійного саморозвитку та 

вибудовувати власний професійний бренд; 

- презентувати себе як професіонал через складання 

ефективного CV, на співбесідах, соціальних мережах, публічних 

виступах тощо. 

56.  Тренінг 

самопізнання та 

ефективного 

спілкування 

Наталя ЦИБУЛЯК Кафедра прикладної 

психології та логопедії 

Мета навчального курсу - сприяти самопізнанню та адекватній 

самооцінці, розвитку умінь та навичок ефективного спілкування, 

активного слухання, підвищення рівня емпатії, конструктивного 

вираження своїх думок і почуттів, попередження та вирішення 

конфліктів. 

Після опанування курсом студенти зможуть: 

- визначити власні сильні та слабкі сторони, розкрити власний 

особистіний потенціал; 

- застосовувати прийоми ефективного міжособистісного 

спілкування;  

- складати програму саморозвитку та самовдосконалення. 

3, 4 семестр 

 

 

  КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

57.  Актуальні 

проблеми 

зайнятості 

населення 

(3 кредити) 

Анастасія ПОПОВА Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

зайнятості населення» є розкриття проблем зайнятості населення в 

Україні та виокремлення можливих шляхів їх вирішення, оволодіння 

знаннями й навичками щодо здійснення соціальної роботи у сфері 

зайнятості. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити здобувачів із 

методологічними засадами теорії і практики соціальної роботи у 

сфері зайнятості; сформувати у здобувачів систему основоположних 

категорій, понять, положень та засад методології та методів 

соціальної роботи у сфері зайнятості як науки та навчальної 

дисципліни; обґрунтувати актуальність та необхідність оволодіння 

знаннями з методики проведення соціальної роботи у сфері 

зайнятості; забезпечити систему мотивації застосування соціальної 

інформації у практиці соціальної роботи. 

8 семестр 

58.  Арт-терапевтичні 

оздоровчі 

технології у роботі 

фахівця соціальної 

сфери 

(3 кредити) 

Наталя 

МИХАЙЛЕНКО 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Арт-терапевтичні 

оздоровчі технології у роботі фахівця соціальної сфери» є 

забезпечення теоретичної та практичної підготовки майбутніх 

фахівців до використання корекційно-терапевтичного потенціалу 

методів арт-терапії у роботі з різними категоріями клієнтів, розвиток 

здатності до самовираження та самопізнання. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з сутністю, напрямками, принципами арт-терапії, 

особливостями здійснення індивідуального та групового                                  

5 семестр 



арт-терапевтичного процесів; формування та вдосконалення вміння 

обирати ефективні арт-терапевтичні технології в конкретних умовах 

взаємодії з клієнтом, аналізувати чужий і рефлектувати власний 

терапевтичний досвід, визначати шляхи професійного зростання. 

59.  Документування у 

соціальній роботі 

(3 кредити) 

Наталя ЗАХАРОВА  Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Документування у 

соціальній роботі» є ознайомлення майбутніх соціальних 

працівників з організацією документаційного забезпечення 

службової діяльності на основі чинного законодавства, сучасних 

вимог, правил документування та роботи з документами; 

формування загальної базової теоретичної та практичної основ із 

діловодства. 

Завданнями вивчення дисципліни є: формування навичок 

опанування прийомами раціональної роботи з документами;  

складання, опрацювання та оформлення основних видів 

документації; умінь вибирати необхідну лексичну, граматичну 

форми при складанні документів; виконувати технічні операції, 

пов’язані із документообігом, контролем за виконанням документів. 

5 семестр 

60.  Ігрові 

просвітницько-

профілактичні 

технології у роботі 

з дітьми та 

молоддю 

(3 кредити) 

Катерина  

ПЕТРОВСЬКА 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Ігрові просвітницько-

профілактичні технології у роботі з дітьми та молоддю» є 

сформувати готовність майбутніх фахівців до використання ігрової 

діяльності в попередженні та розв’язанні соціально-педагогічних 

проблем дітей та молоді. 

Завданнями вивчення дисципліни є: оволодіння методикою 

організації ігрової діяльності та застосування ігрових інтерактивних 

методів у своїй професійній діяльності; навчання використовувати 

просвітницько-профілактичні настільні ігри  в роботі з дітьми та 

молоддю; розвиток креативності (уяви, творчих здібностей, творчого 

мислення тощо) майбутніх фахівців. 

8 семестр 

61.  Кейс-технології 

(4 кредити) 

Катерина 

ПЕТРОВСЬКА 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кейс-технології» є 

розвиток здатності опрацьовувати різні проблеми і знаходити їх 

рішення, навчання працювати з інформацією. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: навчитися 

поєднувати теорію з практикою і знання з компетенціями; 

синтезувати проблемне навчання, інформаційно-комунікативні 

технології та метод проектів; брати на себе відповідальність та 

здійснювати дії в напрямі поставлених цілей. 

6 семестр 

62.  Маркетинг в 

соціальній роботі 

(3 кредити) 

Анастасія ПОПОВА  Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг в 

соціальній роботі» є формування у здобувачів навичок застосування 

концептуальних основ і технологій маркетингової діяльності в 

соціальній сфері і соціальній роботі, принципів соціальної 

відповідальності та компетентності, методів соціального 

партнерства, формування маркетингової культури соціальних 

працівників. 

4 семестр 



Завданнями вивчення дисципліни є:  освоєння здобувачами 

сучасних маркетингових концепцій і технологій; ознайомлення 

здобувачів з особливостями соціального маркетингу в комерційній 

та некомерційній сферах; освоєння інноваційних маркетингових 

технологій в соціальній сфері і соціальній роботі; набуття 

практичних навичок соціальної компетентності в прийнятті рішень; 

освоєння вмінь застосовувати на практиці методи дослідження 

соціальної сфери, еволюційних соціальних процесів і 

використовувати отримані знання в управлінні маркетингом 

комерційних і некомерційних організацій. 

63.  Менторська 

підтримка дітей та 

молоді 

(3 кредити) 

Наталя ЗАХАРОВА Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Менторська підтримка 

дітей та молоді» є: оволодіння компетентностями з надання 

менторської підтримки з використанням менторських інструментів. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів із 

менторингом, його метою, завданням , принципами, інструментами; 

ознайомити студентів з сферами застосування менторської 

підтримки у соціальній роботі з дітьми та молоддю; відпрацювати у 

студентів практичні навички щодо здійснення менторської 

підтримки дітей та молоді при вирішенні складних задач у соціальній 

сфері; відпрацювати навички складання програм менторської 

підтримки дітей та молоді. 

7 семестр 

64.  Методика 

організації форум-

театру 

(3 кредити) 

Анастасія 

ТУРГЕНЄВА 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика організації 

форум-театру» є оволодіння теоретичними знаннями щодо 

організації та проведення форум- 

театру; формування умінь «приміряти» на себе ту чи іншу проблемну 

ситуацію, експериментувати, «змінювати хід подій»; виокремлення 

можливих шляхів вирішення існуючої проблеми, зміна ставлення до 

неї або до «героїв», які потрапляють в різні життєві ситуації.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: отримання знань 

щодо методичного інструментарію та систематизації теоретичних 

уявлень про форум-театр; ознайомлення із загальними принципами 

та методами просвiтницько-профiлактичної роботи; відпрацювання 

вміння самостійної організації та проведення форум-театру та 

професійного зворотного зв'язку (супервiзiї) від експертів та колег. 

8 семестр 

65.  Основи 

критичного 

мислення  

(3 кредити) 

Анастасія ПОПОВА Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи критичного 

мислення» є розвиток когнітивних компетенцій майбутніх фахівців, 

формування інтелектуальної мобільності шляхом опанування 

навичок адекватного сприймання, об’єктивного оцінювання та 

грамотного опрацювання інформації, шляхом формування навичок 

формулювати аргументовані судження і генерувати нові ідеї у 

професійній діяльності. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити здобувачів із 

змістом поняття «критичне мислення» та «контекстне мислення»; 

опанування принципових засад аргументації власних суджень; 

3 семестр 



формування основ ораторської майстерності; вивчення типології 

питань; усвідомлення особливостей процесу прийняття рішень. 

66.  Правова 

соціалізація дітей 

та молоді  

(4 кредити) 

Ірина СИЗОНЕНКО Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правова соціалізація 

дітей та молоді» є розширення знань здобувачів освіти з питань 

правової соціалізації дітей та молоді, формування уявлень про 

соціально-педагогічні механізми правової соціалізації, розвиток 

умінь використовувати їх у практичній соціально-педагогічній 

діяльності.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення 

здобувачів освіти із змістом та структурою правової соціалізації 

особистості, основами законодавчого забезпечення процесу правової 

соціалізації дітей та молоді, аналіз структур поля правової 

соціалізації особистості, розвиток вміння використовувати 

соціально-педагогічні механізми, принципи та напрями правової 

соціалізації, формування навичок створення соціально-педагогічних 

умов процесу правової соціалізації учнівської молоді. 

5 семестр 

67.  Соціальна 

геронтологія 

(3 кредити) 

Анастасія 

ТУРГЕНЄВА 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна 

геронтологія» є сформувати мотиваційну, когнітивну та операційну 

складові готовності здобувачів вищої освіти до реалізації соціальної 

роботи з геронтологічною групою клієнтів.  

Завданнями вивчення дисципліни є: формування у здобувачів 

вищої освіти цілісного уявлення про соціальну геронтологію як 

науку, вміння застосовувати знання на практиці при роботі з людьми 

похилого віку, враховуючи фізіологічні, вікові та психологічні 

особливості людей цієї категорії. 

7 семестр 

68.  Соціальна робота 

з молодіжною 

субкультурою та 

неформальними 

рухами 

(3 кредити) 

Катерина  

ПЕТРОВСЬКА 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна робота з 

молодіжною субкультурою та неформальними рухами» є розкриття 

теоретико-методологічної бази з основ професійної діяльності 

майбутнього фахівця з молодіжною субкультурою та 

неформальними об’єднаннями. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення з 

особливостями та соціально-психологічною характеристикою 

найбільш масових сучасних неформальних рухів (панків, готів, емо, 

реперів, рольовиків та ін.); усвідомлення негативних сторін 

субкультур та можливих шляхів їх подолання; ролі та місця 

молодіжних неформальних об’єднань в соціалізації дітей та молоді; 

формування професійно-орієнтованого світогляду; позитивного 

ставлення до різних об’єднань та рухів; оволодіння теоретичними 

знаннями та практичними уміннями, необхідними для надання їм 

допомоги у вирішенні питань організації життєдіяльності. 

3 семестр 

69.  Соціальна та 

демографічна 

Анастасія ПОПОВА  Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна та 

демографічна статистика та моніторинг» є формування системи 

знань про відтворення населення та його основні закономірності; про 

закономірності й тенденції, що складаються у соціальній сфері життя 

6 семестр 



статистика та 

моніторинг  

(4 кредити) 

суспільства; вивчення масових соціальних явищ і процесів; 

опанування методів їх кількісної оцінки й аналізу; встановлення й 

вимірювання взаємозв’язків демографічних і соціальних процесів; 

набуття навичок їх моделювання й оцінки перспектив, а також 

впливу на суспільний розвиток. 

Завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння здобувачами вищої 

освіти основних положень демографії, соціальної статистики та 

моніторингу соціальних процесів з метою практичного застосування 

отриманих знань; опанування навичками аналізу та прогнозування 

демографічних явищ, процесів; оволодіння знаннями та навичками, 

необхідними для здійснення статистичного дослідження в умовах 

професійної діяльності. 

70.  Технології 

softskills 

(3 кредити) 

 

Анастасія ПОПОВА  Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології softskills» є 

забезпечити теоретичну підготовку та сформувати основні навички 

21 століття (softskills) як таких, що допомагають реалізовувати власні 

життєві плани та досягати життеві цілі, побудувати кар'єру, 

ефективно реагувати на нові виклики. Навички 21 століття 

допомагають людині зробити життя ефективним, цікавим, 

комфортним, займатись власним навчанням та саморозвитком. 

Завданнями вивчення дисципліни: сприяння у здобутті 

здобувачами вищої освіти загальних теоретичних знань з питань 

необхідності розвитку навичок softskills протягом усього життя; 

сприяння формуванню основних навичок 21 століття («soft-skills»): 

критичного мислення, лідерських якостей, креативності, 

спілкування, співробітництва, які сприятимуть ефективній роботі з 

різними сучасними джерелами інформації, її критичному аналізу та 

осмисленню; озброюватимуть новітніми методами дослідження 

реальності майбутнього фахівця; акцептувати увагу на ролі навичок 

21 століття для саморозвитку, самоосвіті кожної особистості; 

сприяти набуття досвіду навчання у співпраці та кооперації з 

іншими; створення та реалізації власних життєвих проєктів. 

4 семестр 

71.  Технології 

соціальної 

адвокації  

(4 кредити) 

Анастасія ПОПОВА  Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціальної 

адвокації» є сприяти розвитку професійної компетентності, 

засвоєнню теоретичних знань з технологій соціальної адвокації, 

практичних умінь розробляти соціальні адвокаційні кампанії. 

Завданнями вивчення дисципліни є формування здатності 

добирати й застосовувати різні методи соціальної адвокації, 

розробляти програми адвокаційних кампаній; формування здатності 

застосовувати знання у практичних ситуаціях та приймати 

обґрунтовані рішення; сприяти формуванню здатності ініціювати 

соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту. 

6 семестр 

72.  Формування 

соціально-

Анастасія 

ТУРГЕНЄВА 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

Метою викладання навчальної дисципліни «Формування 

соціально-активної позиції молоді» є оволодіння технологією 

формування соціально активної позиції молоді. 

4 семестр 



активної позиції 

молоді 

(3 кредити) 

освіти Завданнями вивчення дисципліни є: розкриття факторів та етапів 

розвитку соціальної активності особистості; ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з методикою формування соціально 

активної позиції; оволодіння вміннями, необхідними для роботи з 

формування соціально активної позиції молоді. 

73.  Цифрові 

технології в 

соціальній сфері 

(3 кредити) 

Анастасія ПОПОВА Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цифрові технології в 

соціальній сфері» є забезпечення теоретичної й практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти до використання сучасних 

засобів цифрових технологій під час навчання та майбутньої 

професійної діяльності.   

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити здобувачів вищої 

освіти з теоретичними та практичними аспектами використання 

цифрових технологій; сформувати здібності для використання 

цифрових технологій та застосування їх в навчанні та роботі; навчити 

створювати освітні матеріали за допомогою цифрових технологій; 

сформувати у здобувачів вищої освіти готовність до максимального 

переходу на використання цифрових технологій в навчанні та роботі.  

4 семестр 

  ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

74.  Актуальні 

проблеми 

зайнятості 

населення 

 

Анастасія ПОПОВА  Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

зайнятості населення» є розкриття проблем зайнятості населення в 

Україні та виокремлення можливих шляхів їх вирішення, оволодіння 

знаннями й навичками щодо здійснення соціальної роботи у сфері 

зайнятості. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити здобувачів із 

методологічними засадами теорії і практики соціальної роботи у 

сфері зайнятості; сформувати у здобувачів систему основоположних 

категорій, понять, положень та засад методології та методів 

соціальної роботи у сфері зайнятості як науки та навчальної 

дисципліни; обґрунтувати актуальність та необхідність оволодіння 

знаннями з методики проведення соціальної роботи у сфері 

зайнятості; забезпечити систему мотивації застосування соціальної 

інформації у практиці соціальної роботи. 

5 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 

75.  Арт-терапевтичні 

оздоровчі 

технології у роботі 

фахівця соціальної 

сфери 

Наталя 

МИХАЙЛЕНКО 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Арт-терапевтичні 

оздоровчі технології у роботі фахівця соціальної сфери» є 

забезпечення теоретичної та практичної підготовки майбутніх 

фахівців до використання корекційно-терапевтичного потенціалу 

методів арт-терапії у роботі з різними категоріями клієнтів, розвиток 

здатності до самовираження та самопізнання. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з сутністю, напрямками, принципами арт-терапії, 

особливостями здійснення індивідуального та групового                                  

арт-терапевтичного процесів; формування та вдосконалення вміння 

обирати ефективні арт-терапевтичні технології в конкретних умовах 

5 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 



взаємодії з клієнтом, аналізувати чужий і рефлектувати власний 

терапевтичний досвід, визначати шляхи професійного зростання. 

76.  Ігрові 

просвітницько-

профілактичні 

технології у роботі 

з дітьми та 

молоддю 

 

Катерина  

ПЕТРОВСЬКА 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Ігрові просвітницько-

профілактичні технології у роботі з дітьми та молоддю» є 

сформувати готовність майбутніх фахівців до використання ігрової 

діяльності в попередженні та розв’язанні соціально-педагогічних 

проблем дітей та молоді. 

Завданнями вивчення дисципліни є: оволодіння методикою 

організації ігрової діяльності та застосування ігрових інтерактивних 

методів у своїй професійній діяльності; навчання використовувати 

просвітницько-профілактичні настільні ігри  в роботі з дітьми та 

молоддю; розвиток креативності (уяви, творчих здібностей, творчого 

мислення тощо) майбутніх фахівців. 

4 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 

77.  Міграція та крос-

культурні 

комунікації 

Анастасія ПОПОВА  Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Міграція та крос-

культурні комунікації» є надання теоретичних знань щодо 

особливостей міграційних процесів в Україні й світі, сформувати у 

здобувачів здатність до крос-культурного підходу у здійсненні 

професійної діяльності в сучасних умовах глобалізації з метою 

підвищення ефективності співпраці, ведення переговорів, а також 

управління персоналом в мультикультурних компаніях та 

організаціях.  

Завданнями вивчення дисципліни є: надання студентам основ 

знань щодо особливостей професійного спілкування з 

представниками різних країн; розгляд сприйняття часу і простору в 

різних культурах; вивчення стратегій і прийомів ефективної крос-

культурної комунікації; розвиток у студентів толерантного 

ставлення до представників різних культур; формування практичних 

навичок та вмінь подолання міжкультурних бар’єрів; ознайомлення 

з методами ділового спілкування у мультикультурному середовищі. 

6 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 

78.  Основи 

критичного 

мислення 

Анастасія ПОПОВА Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи критичного 

мислення» є розвиток когнітивних компетенцій майбутніх фахівців, 

формування інтелектуальної мобільності шляхом опанування 

навичок адекватного сприймання, об’єктивного оцінювання та 

грамотного опрацювання інформації, шляхом формування навичок 

формулювати аргументовані судження і генерувати нові ідеї у 

професійній діяльності. 

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити здобувачів із 

змістом поняття «критичне мислення» та «контекстне мислення»; 

опанування принципових засад аргументації власних суджень; 

формування основ ораторської майстерності; вивчення типології 

питань; усвідомлення особливостей процесу прийняття рішень. 

3 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 



79.  Правова 

соціалізація дітей 

та молоді  

 

Ірина СИЗОНЕНКО Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правова соціалізація 

дітей та молоді» є розширення знань здобувачів освіти з питань 

правової соціалізації дітей та молоді, формування уявлень про 

соціально-педагогічні механізми правової соціалізації, розвиток 

умінь використовувати їх у практичній соціально-педагогічній 

діяльності.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення 

здобувачів освіти із змістом та структурою правової соціалізації 

особистості, основами законодавчого забезпечення процесу правової 

соціалізації дітей та молоді, аналіз структур поля правової 

соціалізації особистості, розвиток вміння використовувати 

соціально-педагогічні механізми, принципи та напрями правової 

соціалізації, формування навичок створення соціально-педагогічних 

умов процесу правової соціалізації учнівської молоді. 

5 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 

80.  Стрес-менеджмент 

в соціальній сфері 

Ірина СИЗОНЕНКО Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Стрес-менеджмент в 

соціальній сфері» є формування знань з основ стрес-менеджменту, 

умінь та навичок подолання стресогенних професійних факторів та 

використання методів ефективного керування стресами у соціальній 

сфері. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни  є: ознайомлення з 

механізмами стресу на особистому та корпоративному рівні, 

формування вмінь та навичок стресостійкості, подолання стресових 

ситуацій, використання способів адаптивної саморегуляції стресу, 

технік керування стресом. 

4 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 

81.  Технології 

softskills 

 

Анастасія ПОПОВА  Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології softskills» є 

забезпечити теоретичну підготовку та сформувати основні навички 

21 століття (softskills) як таких, що допомагають реалізовувати власні 

життєві плани та досягати життеві цілі, побудувати кар'єру, 

ефективно реагувати на нові виклики. Навички 21 століття 

допомагають людині зробити життя ефективним, цікавим, 

комфортним, займатись власним навчанням та саморозвитком. 

Завданнями вивчення дисципліни: сприяння у здобутті 

здобувачами вищої освіти загальних теоретичних знань з 4.питань 

необхідності розвитку навичок softskills протягом ус5.ього життя; 

сприяння формуванню основних навичок 21 століття («soft-skills»): 

критичного мислення, лідерських якостей, креативності, 

спілкування, співробітництва, які сприятимуть ефективній роботі з 

різними сучасними джерелами інформації, її критичному аналізу та 

осмисленню; озброюватимуть новітніми методами дослідження 

реальності майбутнього фахівця; акцептувати увагу на ролі навичок 

21 століття для саморозвитку, самоосвіті кожної особистості; 

сприяти набуття досвіду навчання у співпраці та кооперації з 

іншими; створення та реалізації власних життєвих проєктів. 

4 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 



82.  Тьюторинг 

розвитку 

особистості 

Ірина СИЗОНЕНКО Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Тьюторинг розвитку 

особистості» є розгляд тьюторингу як сучасного тренду 

індивідуального супроводу розвитку особистості в соціальній та 

освітній сфері, формування навичок використання методів, 

принципів та тьюторських технологій. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування 

уявлень про тьюторство як форми супроводу руху особистості за 

індивідуальною траєкторією розвитку, вироблення навичок 

використання тьюторських інструментів для розвитку успішної 

особистості. 

3 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 

83.  Формування 

соціально-

активної позиції 

молоді 

Анастасія 

ТУРГЕНЄВА 

Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Формування 

соціально-активної позиції молоді» є оволодіння технологією 

формування соціально активної позиції молоді. 

Завданнями вивчення дисципліни є: розкриття факторів та етапів 

розвитку соціальної активності особистості; ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з методикою формування соціально 

активної позиції; оволодіння вміннями, необхідними для роботи з 

формування соціально активної позиції молоді. 

4 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 

84.  Цифрові 

технології в 

соціальній сфері 

Анастасія ПОПОВА Кафедра соціальної 

роботи та інклюзивної 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Цифрові технології в 

соціальній сфері» є забезпечення теоретичної й практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти до використання сучасних 

засобів цифрових технологій під час навчання та майбутньої 

професійної діяльності.   

Завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити здобувачів вищої 

освіти з теоретичними та практичними аспектами використання 

цифрових технологій; сформувати здібності для використання 

цифрових технологій та застосування їх в навчанні та роботі; навчити 

створювати освітні матеріали за допомогою цифрових технологій; 

сформувати у здобувачів вищої освіти готовність до максимального 

переходу на використання цифрових технологій в навчанні та роботі.  

4 семестр 
для інших 

спеціальностей 

університету 

  КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

85.  Self-брендінг та 

педагогічна 

ресурсність 

особистості 

Крістіна ПЕТРИК Кафедра початкової 

освіти 

Метою курсу є формування персонального іміджу майбутнього 

вчителя початкової школи з метою підвищення ефективності 

взаємодії з зовнішнім середовищем та досягнення цілей реалізації 

персональної стратегії, побудови кар’єри. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: актуалізація 

власної педагогічної ресурсності задля ефективної професійної 

діяльності майбутнього вчителя початкової школи; оволодіння 

знаннями щодо формування персонального іміджу майбутнього 

вчителя початкової школи; формування умінь оперувати власними 

педагогічними ресурсами та оновлювати їх на стратегічну 

перспективу; визначення формули досягнення успіху та уміння 

презентувати себе на ринку праці.  

3 курс, 6 семестр 



Даний курс розкриває основні засади створення власного іміджу, 

акцентує увагу на фундаментальних здібностях особистості 

майбутнього вчителя початкової школи, процесах гармонізації 

особистості, механізмах інтерпретації досвіду та актуалізації 

педагогічних ресурсів. Отримані знання та практичні навички щодо 

створення персонального іміджу, сприятимуть формуванню у 

студентів здібностей щодо покращення професійних навичок, 

розбудови нових контактів, умінь самоаналізу, системної рефлексії, 

оволодінню інструментарієм креативного підходу до формування 

власного іміджу та вміння себе позиціонувати у складних реаліях 

сьогодення, що сприятиме особистісній готовності до майбутньої 

професійної діяльності. 

86.  Soft skills 

майбутніх 

учителів 

початкової школи 

Лада ЧЕМОНІНА Кафедра початкової 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечити 

теоретичну підготовку і формування у студентів спеціальності 013 

Початкова освіта   інноваційних навичок 21 століття (soft skills), що 

забезпечить  реалізацію власних життєвих планів і досягнення 

поставлених цілей, успішне кар'єрне зростання, дозволить ефективно 

реагувати на нові виклики. Основними завданнями вивчення 

дисципліни є: підготувати майбутніх учителів початкової школи до 

педагогічної діяльності в умовах НУШ, сформувати сучасні «soft-

skills», а саме: критично мислити, бути креативними, уміти 

спілкуватися та працювати в команді, займатися самоосвітою та 

самовдосконаленням,  завойовувати авторитет, створювати нове 

оточення, новий освітній процес і власні проєкти, визначати 

нестандартні шляхи формування компетентностей у здобувачів 

початкової освіти, ураховуючи виклики сучасності; сформувати у 

свідомості майбутніх фахівців оновлений образ вчителя: 

консультанта, порадника, тьютора, дослідника, новатора, 

фасилітатора, що володіє певним комплексом “soft skills”, 

необхідним для здійснення ефективної професійно-педагогічної 

діяльності.  

3 курс, 5-6 

семестр, 

 або 4 курс, 7 

семестр 

87.  Актуальні 

проблеми 

початкового 

навчання 

Людмила КОВАЛЬ Кафедра початкової 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

готовності студентів до розв’язання актуальних професійних завдань 

під час навчання молодших школярів у контексті Нової української 

школи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення 

студентів з концептуальними засадами розвитку змісту методик 

початкового навчання в умовах державного суверенітету України та 

нової редакції Державного стандарту початкової освіти; особливості 

організації взаємодії учнів у процесі інтерактивного навчання; 

особливості здійснення диференційованого навчання на різних 

етапах уроку з врахуванням провідного каналу сприйняття 

молодшими школярами інформації та стилів навчальної діяльності 

школярів; підготовка студентів до формування загальнонавчальних 

4 курс, 7 семестр 

 



умінь і навичок у молодших школярів, зокрема ключової 

компетентності початкової освіти «уміння й бажання самостійно 

вчитися»; підготовка студентів до моделювання, проведення й 

аналізу уроків в контексті варіативності та в площині сучасного 

бачення процесу навчання в початковій школі. 

88.  Емоційний 

інтелект здобувача 

початкової освіти 

та методика його 

розвитку 

Марина 

НЕСТЕРЕНКО 

Кафедра початкової 

освіти 

Емоційний інтелект – це здатність розуміти та розпізнавати 

свої/чужі емоції, вміння керувати ними. Низький рівень розвитку 

емоційного інтелекту навіть за умови високих інтелектуальних 

здібностей може стати перешкодою в досягненні здобувачем успіху 

в освітній або професійній діяльності. 

У результаті опанування змісту курсу здобувачі вищої 

освіти:усвідомлюють особливості  афективної сфери особистості в 

онтогенезі;розуміють сутність емоційного інтелекту та важливість 

його розвитку;розрізняють види емоцій і почуттів дітей молодшого 

шкільного віку;володіють окремими методами дослідження 

емоційної сфери здобувачів початкової освіти;здатні консультувати 

батьків щодо розвитку емоційного інтелекту їх дітей; вміють 

здійснювати цілеспрямовану роботу з розвитку емоційної сфери 

здобувачів початкової освіти; володіють окремими техніками та 

методиками розвитку емоційного інтелекту здобувачів початкової 

освіти. 

2-8 семестр 

89.  Ноосферна освіта 

молодших 

школярів 

 

Алла КРАМАРЕНКО Кафедра початкової 

освіти 

Мета курсу формування готовності здобувачів вищої освіти до 

впровадження у цілісний освітній процес початкової школи 

технології становлення еколого орієнтованого здобувача початкової 

освіти. Під час опанування даним курсом здобувачі вищої освіти 

матимуть можливість ознайомитися із особливостями процесу 

формування еколого орієнтованої особистості майбутнього вчителя 

початкової школи в умовах ноосферної освіти, будуть здатні 

прогнозувати й визначати актуальні проблеми формування еколого 

орієнтованої особистості учня початкової школи в умовах 

ноосферної освіти;  аналізувати й добирати відповідні джерела з 

проблеми формування еколого орієнтованого молодшого школяра; 

проєктувати різні шляхи організації та здійснення екологічної та 

еколого-педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкової 

школи в умовах ноосферної освіти. 

3 курс, 6 семестр 

 

90.  Основи 

медіаосвіти та 

медіаграмотності 

майбутніх 

учителів 

початкової школи 

Лада ЧЕМОНІНА Кафедра початкової 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

готовності студентів до виконання основних професійних функцій у 

сфері забезпечення медіаосвіти молодших школярів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: підготувати 

майбутніх учителів початкової школи до педагогічної діяльності в 

умовах реформування сучасного загальноосвітнього навчального 

закладу, реалізації концепцій впровадження медіаосвіти в Україні та 

«Нова українська школа»; забезпечити засвоєння студентами 

системи теоретичних знань і професійних умінь, які допоможуть їм 

2 курс, 3 семестр 

 



формувати в учнів меді грамотну особистість молодшого школяра, 

виховувати свідомого громадянина України; учити студентів 

співвідносити теоретичні знання із практичними потребами сучасної 

початкової школи, втілювати нові методичні ідеї у практику 

викладання предметів І ступеня закладу освіти; розвивати в 

майбутніх фахівців пізнавальні інтереси, прагнення до 

вдосконалення своєї професійної підготовки. 

91.  Підручник для 

початкової школи 

Людмила КОВАЛЬ Кафедра початкової 

освіти 

Метою навчальної дисципліни є спроба з інтегрувати і поглибити 

знання студентів про теоретичні основи та практику 

підручникотворення в початковій освіті; ознайомити їх з доступними 

методами аналізу й оцінювання цього виду навчальної літератури; 

сформувати вміння організувати роботу з підручником на уроках у 

початковій школі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити 

студентів з теоретичними основами побудови підручника для 

початкової школи та процесом підручникотворення в галузі 

початкової освіти; учити грамотно аналізувати цей вид навчальної 

літератури з метою оцінювання його ефективності та підготовки до 

дидактично обґрунтованого вибору конкретного підручника; 

формувати вміння організувати роботу з підручником на уроках у 

початковій школі. 

4 курс, 8 семестр 

 

92.  Практикум з 

розв’язування 

задач в початковій 

школі 

 

Людмила КОВАЛЬ Кафедра початкової 

освіти 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з 

розв’язування задач в початковій школі» є формування в майбутніх 

учителів початкової школи методичної компетентності в навчанні 

розв’язування математичних задач. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практикум з 

розв’язування задач в початковій школі» є: ознайомлення студентів 

з: цілями, завданнями, змістом і особливостями побудови змістової 

лінії «Математичні задачі і дослідження». 

4 курс, 2 

скорочений 

8 семестр 

93.  Професійна 

адаптація 

майбутнього 

вчителя 

початкової 

школи» 

Марина 

НЕСТЕРЕНКО 

Кафедра початкової 

освіти 

Труднощів під час адаптації до роботи в початковій школи зазнає 

більшість випускників педагогічних ЗВО, що впливає на рівень їх 

задоволеності професією й, відповідно, ефективність діяльності. 

Курс спрямований на ознайомлення з можливими кризовими 

ситуаціями в роботі вчителя й оволодіння досвідом успішного їх 

подолання для забезпечення професійної самореалізації. 

Метою викладання освітньої компоненти «Професійна адаптація 

майбутнього вчителя початкової школи» єзабезпечення успішної 

адаптації здобувачів вищої освіти до професійної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:усвідомлення 

фізіологічних і психологічних особливостей механізму адаптації 

особистості до нових умов життєдіяльності;систематизація 

педагогічних, методичних і психологічних знань щодо особливостей 

успішної професійної діяльності вчителя початкової школи; 

розвиток професійно важливих особистісних якостей майбутніх 

2-8 семестр 



учителів початкової школи;формування в здобувачів навичок 

педагогічного тайм-менеджменту;ознайомлення з основами 

конфліктології та опанування практичних навичок попередження 

виникнення конфліктних ситуацій у системах вчитель/адміністрація, 

вчитель/учень, вчитель/батьки, учень/учень та ін.;виховання 

культури зовнішнього вигляду майбутніх учителів початкової школи 

та формування позитивного педагогічного іміджу;ознайомлення з 

феноменом професійного вигоряння вчителів початкової школи та 

розвиток вмінь попереджувати його виникнення;оволодіння 

сучасними стратегіями налагодження позитивної взаємодії зі 

здобувачами початкової освіти; мотивація здобувачів вищої освіти 

до професійного самовдосконалення. 

94.  Технологія 

проєктування в 

початковій школі  

Катерина 

СТЕПАНЮК 

Кафедра початкової 

освіти  

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія 

проєктування в початковій школі» є формування готовності 

здобувачів вищої освіти до організації проектної діяльності в Новій 

українській школі.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсу 

спрямований на формування таких програмних результатів навчання 

у майбутніх учителів початкової школи.  

Знати: сутність і зміст базових понять «проєкт», «проєктна 

діяльність»; види і типи, основні підходи до класифікації проєктів; 

етапи та алгоритм реалізації проєктної технології; види педагогічної 

взаємодії  зі здобувачами початкової освіти у проектній діяльності.  

Вміти: формувати у здобувачів початкової освіти здатність 

здійснювати проєктну діяльність; об'єктивно за вимогами 

формувального оцінювання, аналізувати  виконані молодшими 

школярами проєкти; розробляти банк проєктів за темами тематичних 

тижнів згідно з концепцією Нової української школи.  

5-6 семестр 

  КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ  

95.  Гендерна 

психологія  

Ольга ФРОЛОВА Кафедра психології Мета курсу:  знайомство студентів із основами гендерної психології та   

формування психологічних знань, умінь, навичок необхідних для 

студентів-психологів у їхній майбутній професійній діяльності: 

викладачів психології у навчальних закладах; практичних працівників з 

консультативно-реабілітаційної роботи.  

Завдання курсу: засвоєння теоретичних знань про психологічні 

механізми, закономірності та особливості ґендерного розвитку 

особистості; ознайомлення з існуючими вітчизняними та закордонними 

напрацюваннями гендерної теорії, розуміння важливості ґендерної 

методології, значення ґендерного аналізу та ґендерної освіти.  

5 семестр 

Факультети 

ФППОМ, 

ФДССО, ФФСК 

96.  Геронтопсихологія Олена ГОРЕЦЬКА Кафедра психології Мета курсу: ознайомлення студентів із основними завданнями 

геронтопсихології як міждисциплінарної науки, уявленнями про 

феномен старіння; з особливостями психічного, особистісного та 

соціального розвитку людей похилого віку; забезпечення 

7 семестр  

ФППОМ, 

ФДССО 



практичними навичками з основних напрямів надання соціально-

психологічної допомоги людям похилого віку та оволодіння 

методами професійної психотерапевтичної роботи з літніми людьми.  

Завдання курсу: ознайомлення студентів зі змістом 

геронтопсихології як науки; засвоєння студентами інформації про 

історію розвитку та особливості становлення геронтології та 

геронтопсихології, їх місце в системі наукового знання; 

ознайомлення студентів із віковими та соціально-психологічними 

особливостями людей похилого віку; ознайомлення студентів із 

необхідними й обов’язковими вимогами психологічної роботи з 

людьми похилого віку; опанування навичок використання 

діагностичних і психокорекційних методів надання психологічної 

допомоги людям похилого віку; актуалізація та розвиток емоційно-

ціннісного ставлення студентів до людей похилого віку, сталого 

інтересу до соціально-психологічних проблем старіння. 

97.  Диференційна 

психологія 

Віктор ЧУМАК Кафедра психології Мета курсу: оволодіння студентами знаннями у сфері 

індивідуальних розбіжностей психіки індивідів та груп людей і їх 

врахування у психологічній науковій та практичній діяльності. 

Завдання курсу: вивчення дисципліни «Диференційна психологія» 

є ознайомлення студентів із базовими поняттями диференційної 

психології (індивідуальність, темперамент, характер, здібності, 

життєвий стиль особистості та ін.); оволодіння навичками 

застосування психодіагностичних методик, які використовуються у 

диференційно-психологічних дослідженнях; формування 

диференційно-психологічного мислення, яке забезпечує врахування 

індивідуальних розбіжностей у науковій та практичній діяльності.  

3 семестр 

Факультети 

ФППОМ, 

ФДССО 

98.  Інженерна 

психологія 

Тетяна МАЛИХІНА  Кафедра психології Мета курсу: ознайомити здобувачів вищої освіти з 

основними закономірностями діяльності людини-оператора, 

взаємодії людини і техніки, проектування й експлуатації систем 

"людина - машина", оптимізація трудової діяльності оператора 

(групи операторів). 

Завдання курсу: формування уявлення про систему „людина-

машина”, функції та ролі людини в цій системі; розкриття 

психофізіологічних основ діяльності оператора; оволодіння 

інженерно-психологічними основами оцінки та проектування систем 

«людина-машина»; вивчення впливу психологічних факторів на 

ефективність СЛМ; 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 

99.  Основи 

психотерапії 

Олена КОЛПАКЧИ Кафедра психології Мета курсу: отримання здобувачами освіти системних знань про 

форми та основні моделі психотерапевтичної допомоги, 

методологічні основи психотерапевтичного впливу; засвоєння 

загальних засад психодинамічних, поведінкових, когнітивних та 

екзистенційно-гуманістичних напрямів психотерапії.  

Завдання курсу:  

8 семестр  

ФППОМ 



засвоєння теоретико-методологічних положень, які розкривають 

основні засади психотерапії; 

формування всебічних і глибоких знань про мету, завдання та базові 

принципи психотерапії, феномени психотерапевтичного процесу, 

універсальні психотерапевтичні процедури; 

засвоєння психологічних особливостей сучасних напрямів, 

інноваційних технік та методів психотерапії. 

100.  Психологічна 

експертиза 

Ірина ЧЕРЕЗОВА Кафедра психології Мета курсу: забезпечити загальну теоретичну та практичну 

підготовку студентів у галузі психологічної експертизи, яка 

слугуватиме основою їх професійної компетентності. 

Завдання курсу: активізувати базові наукові знання з дисциплін 

психологічного циклу; ознайомити з основами та методикою 

проведення психологічної експертизи у різних сферах 

життєдіяльності людини; показати можливості використання 

психологічних знань у сфері експертних досліджень; сформувати 

вміння та навички використання психологічних методик у різних 

галузях психологічної експертизи; сприяти усвідомленню 

психологічних особливостей експертної діяльності та шляхів її 

опанування; сприяти професійному самовизначенню та розвитку 

таких якостей особистості, що мають для майбутнього психолога 

професійне значення. 

 

7 семестр  

ФППОМ 

101.  Психологія 

життєвих криз 

особистості 

Ірина ЧЕРЕЗОВА Кафедра психології Мета курсу: забезпечити загальну теоретичну та практичну 

підготовку студентів у галузі психології життєвих криз особистості, 

що слугуватиме основою їх майбутньої професійної діяльності. 

Завдання курсу: опанування знаннями про психологічні 

особливості життєвих криз особистості; вивчення законів 

виникнення і перебігу кризових станів людини; усвідомлення 

механізмів функціонування психіки людини в умовах життєвих криз; 

оволодіння основними методами психологічної допомоги людині у 

кризових ситуаціях; сприяння професійному самовизначенню та 

становленню професійної компетентності.  

5 семестр 

Факультети 

ФППОМ, 

ФДССО, ФФСК, 

ГЕФ 

102.  Психологія 

особистісної 

саморегуляції 

Марина 

РАДІОНОВА 

Кафедра психології Мета курсу: ознайомлення зі змістом самопізнання як формою 

пошуку глибинної сутності індивідуальності, формування уявлення 

про основні підходи, методи самопізнання, саморозуміння, 

самодопомоги, саморегуляції. 

Завдання курсу: формування у здобувачів навичок пошуку гармонії 

в побудові життєвого світу особистості; усвідомлення та 

застосування внутрішньособистісних ресурсів для покращення 

психоемоційного стану; оволодіння методами саморегуляції (стани 

свідомості, самоаналіз, медитація, аутогенне тренування, дихальні 

техніки); розвиток вміння застосовувати самопізнання та 

саморегуляцію в процесі переживання психотравмуючих ситуацій; 

використовувати технологію спрямованого самоаналізу в пошуку 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 



ресурсів особистості; застосовувати психологічні установки 

самопізнання в процесі саморегуляції; розвимвати готовність до 

подальшої особистісної трансформації. 

103.  Психологія 

соціального 

впливу 

Ольга ФРОЛОВА Кафедра психології Мета курсу: формування у студентів знань про особливості та 

механізми психологічного впливу та навичок конструктивного 

використання цих знань у взаємодії. 

Завдання курсу: 

Ознайомити студентів із змістом та основними видами 

психологічного впливу, особливостями психологічного впливу в 

діловому спілкуванні; сформувати в студентів уявлення про методи 

конструктивного здійснення та протистояння впливу; ознайомити 

студентів з практичними методами розвитку особистісної здатності 

ефективно впливати на інших; сформувати у студентів навички 

конструктивного здійснення та протистояння впливу. 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 

104.  Психологія 

спілкування 

Ірина ЧЕРЕЗОВА   Кафедра психології Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти системних знань 

про спілкування як феномен психології; розвиток комунікативних 

умінь та навичок; формування комунікативної компетентності. 

Предметом вивчення дисципліни є психологічна специфіка процесів 

спілкування в системі «особистість-суспільство». 

Завдання курсу:  

Розкрити психологічні закономірності процесу спілкування; 

показати роль спілкування в майбутній професійній діяльності; 

сприяти комунікативній адаптації особистості в соціальних 

процесах; озброїти здобувачів вищої освіти техніками ефективного 

спілкування в міжособистісній взаємодії; формувати комунікативну 

компетентність здобувачів вищої освіти. 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Факультети  

ФФМКТО 

ФФСК 

ФФКСЗЛ 

ГЕФ 

ФДССО 

105.  Психологія 

спілкування 

Ольга ФРОЛОВА Кафедра психології Мета курсу: ознайомлення студентів  з основними соціальними та 

психологічними теоріями та технологіями спілкування, основними 

механізмами та закономірностями комунікації, дати можливість 

студентам навчитися найбільш ефективно використовувати 

комунікативні засоби, пізнати, розуміти і використовувати 

закономірності, секрети спілкування у всіх сферах життєдіяльності.  

Завдання курсу:  

- методичні  - пізнання, розуміння законів спілкування людей між 

собою; практика засвоєння мистецтва ефективної комунікації; 

- пізнавальні - розумітися в історії розвитку соціально-

психологічного знання в дослідженнях вітчизняних вчених, в 

закономірностях спілкування та взаємодії людей; знати способи 

ефективного спілкування в процесі групової взаємодії; 

- практичні – формування фахових умінь спілкування: розмовляти 

вільно та виважено, долати без напруження будь-які ускладнення, що 

виникають під час спілкування, використовувати мову тіла, щоб 

підсилити дію своїх слів, викладати складні предмети по пам’яті або 

з використанням мінімальної кількості записів; підвищення 

4, 5 семестр 

ФППОМ 



компетентності майбутніх спеціалістів в області розуміння, 

прогнозування та уміння адаптуватися в соціальних процесах, 

розвинути навички ефективного спілкування психолога, як 

професійної якості, необхідної для роботи в практиці, оволодіти 

практичними навичками діагностики та проведення практичних 

вправ тренінгового формату. 

106.  Психологія спорту Тетяна МАЛИХІНА Кафедра психології Мета курсу: ознайомити з системою основних понять психології 

спорту, з теорією і практикою психологічної підготовки спортсменів, 

сформувати уявлення про місце і роль відповідних методик в системі 

психологічної підготовки спортсменів 

Завдання курсу: ознайомлення студентів зі змістом та 

психологічними особливостями спортивної діяльності; розкриття 

соціально-психологічних особливостей спортивного колективу, як 

малої групи та особистості спортсмена; оволодіння навичками 

впливу на спортивний колектив та особистість спортсмена;  

формування навички використання методів психодіагностики в 

спорт. 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 

107.  Психологія стресу Наталія СЕРДЮК Кафедра психології Мета курсу: формування теоретичних знань про психологічну 

сутність стресу, причини виникнення та механізми розвитку, а також 

практичної підготовки  для забезпечення психологічної допомоги у 

напрямах: діагностики, психопрофілактики та корекції. 

Завдання курсу:  

засвоєння студентами різних підходів до поняття стресу та причин 

його виникнення; формування знань про різні форми стресу та  

динаміку їх прояву; ознайомлення із механізмами впливу стресу на 

поведінкові та емоційні прояви особистості; оволодіння прийомами 

комплексної діагностики особистості, психологічної корекції стресу, 

прийомами саморегуляції та індивідуальної профілактики стресу.  

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 

108.  Психологія 

управління 

Віктор ЧУМАК Кафедра психології Мета курсу: формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що 

дають змогу здійснювати управлінську діяльність, керуючи організаціями з 

урахуванням розвитку та ефективного використання їх кадрового 

потенціалу. 

Завдання курсу: створення умов для здобуття слухачами знань, 

вмінь та навичок практичного використання психологічних чинників 

і детермінант доцільного управління поведінкою особистості та 

соціальних груп, розуміння їх ролі при вирішенні організаційно-

управлінських проблем і завдань управлінської діяльності.  

4 семестр 

Всі факультети 

109.  Психосоматика Олена КОЛПАКЧИ Кафедра психології Мета курсу: ознайомлення студентів з базовими принципами 

теоріями, поняттями психосоматики; розкриття змісту, причин, 

механізмів, проявів та наслідків психосоматичних захворювань; 

формувати у майбутніх психологів навичок діагностичної, 

профілактичної та психологічної допомоги психосоматичним 

хворим. 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 



Завдання курсу: ознайомити студентів з причинами виникнення та 

перебігу основних психосоматичних захворювань в руслі різних 

напрямків; обґрунтувати роль та місце психотерапії при лікуванні 

розладів психосоматичного характеру; сформувати навички 

проведення психодіагностичної роботи з клієнтами з 

психосоматичними розладами;  

вивчення формування психосоматичних явищ в процесі 

індивідуального розвитку; вивчення психологічних механізмів 

утворення симптомів при психосоматичних розладах і роль 

особистісних чинників у цьому процесі; вивчення теоретичних основ 

надання психологічної допомоги. 

110.  Самоменеджмент 

особистості 

Марина 

РАДІОНОВА 

Кафедра психології Мета курсу: отримання здобувачами знань з організації 

самоменеджменту та набуття практичних навичок в управлінні 

власною поведінкою, ефективній організації власного часу для 

формування професійної майстерності та підвищення особистої 

конкурентоздатності. 

Завдання курсу: ознайомлення здобувачів із понятійно-

категоріальним апаратом, методологічними принципами, методами 

та основними тенденціями розвитку самоменеджменту; засобами 

діагностики рівня сформованості різних складових 

самоменеджменту особистості; формування навичок ефективного 

використання часу як ресурсу; вироблення навичок самоорганізації, 

мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, контролю і 

оцінки особистих показників діяльності; оволодіння методами 

організації життєвого та робочого часу, раціонального використання 

ресурсів; формування навичок самостійної, творчої роботи, вмінь 

організовувати свою працю. 

3,4,5,6,7,8 

семестр Всі 

факультети 

111.  Сучасні теорії 

глибинної 

психологія 

Олена ГОРЕЦЬКА Кафедра психології Мета курсу: розширення уявлень студентів про специфіку 

глибинної психології, її сучасний стан, прикладне значення, 

розкриття актуальних питань сучасних напрямів психоаналітичної 

терапії як професійної діяльності та процесу психологічної 

допомоги. 

Завдання курсу: озброєння майбутніх фахівців знаннями про 

прикладне значення психоаналізу, про сучасні напрями глибинної 

психотерапії, шляхи надання психологічної допомоги, конкретні 

психологічні методи та психотехніки, які використовуються у роботі 

з клієнтами в різних психологічних напрямах, оволодіння 

студентами уміннями та навичками застосування отриманих знань з 

основ психоаналізу у майбутній практичний діяльності. 

6 семестр  

ФППОМ, 

ФДССО 

112.  Техніки 

транзактного 

аналізу 

Тетяна МАЛИХІНА Кафедра психології Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти системних знань 

про базові положення трансакційного аналізу, як методу 

психотерапії. 

Завдання курсу:  ознайомлення з вихідними теоретичними 

положеннями трансакційного аналізу; розкриття можливостей 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 



транзактного аналізу в психодіагностиці; оволодіння навичками 

психологічного консультування з позицій трансакційного аналізу; 

формування уявлень про психотерапевтичні практики, що 

використовуються в трансакційний аналіз. 

113.  Тренінг 

особистісного 

зростання 

Марина 

РАДІОНОВА 

Кафедра психології Мета курсу: поглиблення здатності здобувачів вищої освіти до 

рефлексії та самоусвідомлення власної особистості; формування у 

здобувачів компетенцій, необхідних для мобілізації внутрішніх 

резервів психіки для особистісного розвитку,  вироблення навичок 

впевненої поведінки. 

Завдання курсу: систематизувати знання щодо способів 

ефективного саморозвитку та мобілізації внутрішніх резервів 

психіки, чинників, які спричиняють появу пригнічених 

(депресивних) станів; розвинути навички самопрезентації; оволодіти 

навичками ефективного міжособистісного спілкування; сприяти 

розкриттю власного особистісного потенціалу; підвищення 

емоційної стабільності, толерантності, здатності працювати у 

команді; сформувати вміння (навички): брати на себе 

відповідальність за створення особистого психологічного комфорту, 

користуватись ефективними способами подолання стресових 

ситуацій, користуватись техніками зниження тривожних станів; 

розвинути установки до: самоаналізу, соціальної відповідальності, 

особистої відповідальності, самоорганізації, критичного мислення. 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 

114.  Тренінг розвитку 

SOFT SKILLS 

Ольга ФРОЛОВА Кафедра психології Мета курсу: забезпечення теоретичної підготовки та формування у 

сучасних здобувачів вищої освіти soft skills як таких, що 

допомагають реалізовувати власні життєві плани та досягати 

життєвих (у тому числі професійних) цілей, ефективно реагувати на 

нові виклики. 

Навички ХХІ століття допомагають людині зробити життя 

ефективним, цікавим, 

комфортним, займатись власним навчанням та саморозвитком. 

Завдання курсу: активізувати механізми самопізнання і 

самовираження й розвивати лідерські якості, навички ефективного 

спілкування, вміння 

виступати публічно та керувати часом, працювати в команді, 

гнучкості й адаптивності. 

5, 6 семестр 

Всі факультети 

115.  Тренінг розвитку 

комунікативних 

навичок  

Марина 

РАДІОНОВА 

Кафедра психології Мета курсу: дати студентам уявлення про розвиток комунікаційних 

навичок, стилі та засоби управління комунікацією, проведення 

ділових переговорів, вдосконалення особистих навичок спілкування, 

формування навичок ефективної взаємодії. 

Завдання курсу: ознайомлення студентів з базовими категоріями 

спілкування та конфліктології; відпрацювання навичок ефективної 

взаємодії та ненасильницького спілкування; формування вмінь та 

навичок командної взаємодії та формування взаємної довіри; 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 



підвищення рівня рефлексивності, створення мотивації для 

подальшого саморозвитку. 

116.  Тренінг 

самопізнання та 

самовдосконалення 

Олена КОЛПАКЧИ Кафедра психології Мета курсу: поглиблення здатності здобувачів вищої освіти до 

рефлексії та самоусвідомлення власної особистості.  

Завдання спецкурсу: 

розвинути навички самопрезентації та самооналізу; 

оволодіти навичками ефективного міжособистісного спілкування; 

сприяти розкриттю власного особистісного потенціалу; підвищення 

емоційної стабільності, толерантності, здатності працювати у 

команді. 

3,4,5,6,7,8 

семестр 

Всі факультети 

  КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ  

117.  Гендерна 

педагогіка 

Лілія ЯРОЩУК Кафедра педагогіки «Ґендерна педагогіка» є складовою частиною дисциплін психолого-

педагогічного циклу. Її вивчення передбачає розв'язання низки 

завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців. Так, 

у змісті курсу з ґендерної педагогіки розкриваються якісні зміни 

розвитку педагогічної думки та шкільної практики з точки зору 

ґендерного підходу. Завдяки висвітленню педагогічних концепцій 

минулого аналізуються процеси зародження та формування 

жіночої освіти як в Україні, так і в інших частинах світу. 

Показано, що особливо важливою є роль школи зокрема та 

педагогіки в цілому в становленні ґендерної соціалізації та 

формуванні ґендерної ідентичності особистості. Програмою 

передбачено виклад ґендерної педагогіки в тісному зв’язку із 

історією розвитку освіти та людського суспільства. Розкрито роль 

сім’ї у вихованні ґендерно-рольових поглядів. Проаналізовано 

результати досліджень та роботи з ґендерної проблематики 

видатних педагогів, психологів і соціологів. 

Мета вивчення курсу: ознайомити студентів із основами ґендерної 

педагогіки заради розуміння ґендерних стереотипів та сприяти 

формуванню педагогічних знань, умінь, навичок, необхідних для 

студентів-педагогів у їхній майбутній професійній діяльності 

викладача з метою подолання ґендерної асиметрії в навчальних 

закладах будь-якого рівня акредитації. 

Завдання курсу: 
- засвоєння теоретичних знань про механізми, закономірності 

та особливості ґендерного розвитку особистості; 

- ознайомлення з вітчизняними та закордонними напрацюваннями 

в галузі ґендерної теорії; 

- розвиток розуміння важливості розробки ґендерної методології, 

значення ґендерного аналізу та ґендерної освіти; 

- освоєння технік, що дозволяють працювати з ґендерними 

проблемами як у дослідницьких проектах, так і у викладацькій 

діяльності. 

7 семестр 



У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні 

знань із таких питань: предмет і завдання ґендерної педагогіки; 

основні етапи розвитку жіночої освіти; методи діагностики 

ґендерної культури школярів; внесок видатних педагогів минулого 

(як вітчизняної, так і світової педагогіки) у розробку ґендерної 

теорії, їх основні ідеї та праці з цієї тематики; специфіка  

розвитку національної освіти, національної педагогічної думки; 

основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної педагогіки та 

можливості впровадження принципів ґендерно-чутливої 

педагогіки в Україні. 

Практика викладання курсу «Ґендерна педагогіка» передбачає 

використання системи лекційних, практичних занять. Методика 

ґендерної педагогіки передбачає спільну творчість викладача та 

студента, діалог, групові дискусії, самодіагностику, рольові ігри. 

Під час семінарських занять, індивідуальної  навчально-

дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння 

та навички: 
- Аналізувати політику Української держави щодо розвитку 

ґендерної освіти в історичній ретроспективі. 

- Працювати з першоджерелами, конспектувати педагогічні праці. 

Вести тезові записи. 

- Складати структурно-логічні схеми з окремих змістових питань. 

- Робити історико-культурний порівняльний аналіз ґендерних 

підходів та педагогічних течій. 

- Систематизувати і класифікувати знання з ґендерних питань, 

давати об’єктивну оцінку поглядам і явищам з цієї проблематики, 

аналізувати, використовувати теоретичні підходи, процеси та 

методи статево-рольового виховання, бачити та оцінювати 

тенденції його розвитку. 

Оволодівати навичками ефективної самостійної роботи з 

першоджерелами, науковою історико-педагогічною літературою, 

культури усних виступів, формулювання висновків та узагальнень 

118.  Культурно-

дозвіллєва 

діяльність у 

початковій школі 

Анжеліка ЛЕСИК Кафедра педагогіки Метою викладання навчальної дисципліни «Культурно-дозвіллєва 

діяльність у початковій школі» є ознайомлення з теоретичними 

основами організації роботи у сфері дозвілля, проектування та 

проведення різних форм організації дозвілля, формування 

принципово нового підходу до культурнодозвіллєвої діяльності 

2с, (3 або 4 

семестр) 

119.  Організація 

виховання в 

освітньому 

середовищі 

закладу загальної 

середньої освіти 

Андрій МАЛИХІН Кафедра педагогіки Мета і завдання навчальної дисципліни «Організація виховання в 

освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти»: 

сформувати у майбутніх педагогів знання про загальні підходи до 

здійснення виховної роботи з учнями закладів загальної середньої 

освіти, ознайомити здобувачів вищої освіти з ефективним 

застосування сучасних методів виховання з урахуванням умов 

конкретної педагогічної ситуації, а також з урахуванням вікових і 

6 семестр 



індивідуальних особливостей учнів. Сформувати вміння 

здійснювати педагогічну діагностику, планувати виховну роботу з 

класом, обирати найбільш доцільні методи виховання, готувати і 

проводити виховні справи. 

120.  Організація 

освітнього процесу 

в ГПД 

Олена ГОЛУБ Кафедра педагогіки Навчальна дисципліна «Організація освітнього процесу в ГПД» 

ознайомить студентів з теоретичними основами роботи в групі 

подовженого дня як з одним із засобів професійної підготовки 

майбутніх учителів, розширить і систематизує знання про 

особливості освітнього процесу в групі подовженого дня та розкриє 

умови його організації, визначить роль ГПД у освітньому процесі. 

5-6 семестр 

121.  Організація 

позакласної 

виховної роботи в 

початковій школі 

Олена ГОЛУБ Кафедра педагогіки Навчальна дисципліна ознайомить студентів з теоретичними 

основами позакласної виховної роботи у початковій школі, 

розширить і систематизує знання про особливості освітнього 

процесу в початковій школі, визначить роль позакласної роботи в 

освітньому процесі. 

5-8 семестри 

122.  Організація та 

методика роботи в 

дитячих 

оздоровчих 

таборах 

Анжеліка ЛЕСИК Кафедра педагогіки Мета навчальної дисципліни «Організація та методика роботи в 

ДОТ» орієнтувати студентів щодо змісту педагогічної діяльності, її 

сутності та ролі в сучасному суспільстві, основних шляхів і методів 

набуття педагогічного досвіду, надання майбутнім фахівцям 

необхідного мінімуму знань з теорії і практики виховної роботи в 

літніх оздоровчих таборах. Завдання дисципліни: придбання вмінь і 

навичок самостійної роботи з дитячим колективом у режимі літнього 

відпочинку; формування професійних умінь і навичок, необхідних 

для успішного здійснення оздоровчо-виховного процесу; оволодіння 

змістом, формами й методами організації дозвілля й оздоровлення 

дітей в умовах літнього табору; охорона життя й здоров’я дітей і 

підлітків; формування готовності до педагогічної творчості; 

виховання стійкого інтересу до професійної діяльності; розвивати 

педагогічні здібності студентів; виховувати відповідальне ставлення 

до обраної професії. 

6 семестр 

123.  Організація та 

режисура 

виховних заходів 

Олександр ГОЛІК Кафедра педагогіки Мета навчальної дисципліни «Організація та режисура виховних 

заходів» − отримання студентами практичних умінь і навичок для 

організації та проведення виховних заходів, формування загального 

уявлення про виховні заходи як складової частини соціальної сфери 

життєдіяльності людини; ознайомлення зі змістом підготовки та 

створенням сценарію виховних заходів; особливостей режисерсько-

постановчої діяльності. 

5-6 семестр 

124.  Основи етикету та 

методика 

навчання 

школярів 

етикетним нормам 

Надія ЩЕРБАКОВА Кафедра педагогіки Метою викладання навчальної дисципліни «Основи етикету та 

методика навчання школярів етикетним нормам» є підготовка 

майбутніх учителів до формування моральних цінностей і чеснот 

особистості, знань про історію виникнення, загальні тенденції 

розвитку етикету, його сутність і значення в сучасному суспільстві, 

особливості педагогічного етикету, формування у школярів 

важливих поведінкових навичок у різних життєвих ситуаціях. 

6 семестр 



125.  Основи 

нейропедагогіки 

Андрій МАЛИХІН Кафедра педагогіки Мета навчальної дисципліни «Основи нейропедагогіки»: 

сформувати у майбутніх педагогів знання про загальні основи 

нейропедагогіки, особливості застосування положень 

нейропедагогіки в практиці роботи сучасного закладу загальної 

середньої освіти. Сформувати вміння використовувати положення 

нейропедагогіки в практичній діяльності вчителя початкової школи, 

вчителя-передметника. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

нейропедагогіки» є: 

- формування у студентів цілісної системи знань про нейропедагогіку 

як галузі педагогічної науки; 

- формування знань про різноманіття методів нейропедагогіки; 

- формування знань про особливості застосування положень 

нейропедагогіки в практиці сучасної школи; 

- формування вмінь застосовувати положення нейропедагогіки в 

практичній діяльності. 

6 семестр 

126.  Основи 

педагогічних 

вимірювань та 

моніторингу 

якості освіти 

Лілія ЯРОЩУК Кафедра педагогіки Метою навчальної дисципліни «Основи педагогічних вимірювань та 

моніторингу якості освіти» є формування професійних 

компетентностей майбутніх педагогічних працівників з питань 

педагогічного оцінювання, ознайомлення з методиками складання та 

використання тестового інструментарію для оцінки якості освіти за 

сучасними програмами та результатами національних і міжнародних 

порівняльних досліджень якості освіти. 

Завдання курсу: 

1. Забезпечити засвоєння майбутніми вчителями основних понять та 

категорій педагогічної діагностики, тестування та моніторингу 

якості освіти. 

2. Сформувати вміння розробляти та аналізувати навчальні тести 

різних видів зі свого предмета та використовувати їх у навчальному 

процесі. 

3. Сформувати вміння проводити контроль, оцінку і моніторинг 

якості освіти з використанням тестових засобів. 

7 семестр 

127.  Основи 

педагогічної 

творчості 

Андрій МАЛИХІН Кафедра педагогіки Метою навчальної дисципліни «Основи педагогічної творчості» є 

розкриття закономірностей і специфіки творчої педагогічної 

діяльності вчителя, методик та технологій організації творчої 

діяльності учнів у освітньому  процесі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогічної 

творчості» є: 

- формування у студентів цілісної системи знань про педагогічну 

творчість вчителя; 

- формування знань про різноманіття методів вивчення та організації 

творчої діяльності вчителя та учнів у освітньому процесі; 

- розкриття методології творчої педагогічної діяльності вчителя; 

8 семестр 



- розкриття специфічних ознак, притаманних творчий діяльності 

вчителя. 

128.  Основи 

педагогічної 

творчості вчителя 

початкової школи 

Андрій МАЛИХІН Кафедра педагогіки Метою навчальної дисципліни «Основи педагогічної творчості 

вчителя початкової школи» є розкриття закономірностей і специфіки 

творчої педагогічної діяльності вчителя, методик та технологій 

організації творчої діяльності учнів у освітньому процесі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогічної 

творчості вчителя початкової школи» є: 

- формування у студентів цілісної системи знань про педагогічну 

творчість вчителя початкової школи; 

- формування знань про різноманіття методів вивчення та організації 

творчої діяльності вчителя та учнів ПШ у освітньому процесі; 

- розкриття методології творчої педагогічної діяльності вчителя; 

- розкриття специфічних ознак, притаманних творчий діяльності 

вчителя ПШ. 

8 семестр 

129.  Педагогічна 

діагностика 

Лариса ЛІСІНА Кафедра педагогіки На сучасному етапі розвитку освіти, щоб професійно займатися 

педагогічною діяльністю, майбутнім учителям необхідно оволодіти 

основами педагогічної діагностики, яка є основою планування 

навчально-виховної роботи. Курс має прикладну спрямованість. 

Після осмислення сутності і функції педагогічної діагностики, на 

лекційних і практичних заняттях розглядаються: педагогічні основи 

діагностики та застосування кваліметричного підходу при 

оцінюванні рівня розвитку діяльності, компетентностей суб‘єктів 

освітнього процесу; теоретичні та експериментальні методи 

педагогічної діагностики, методи, що формують. При вивченні 

суб‘єктів педагогічної діагностики велика увага приділяється 

діагностиці та самодіагностиці вчителя та його діяльності, зокрема, 

оцінюванню його навчальної та педагогічної діяльності; функціям 

діагностики в роботі з батьками, діагностичному інструментарію при 

підготовці і проведенні батьківських зборів та застосуванню 

діагностики в плануванні спільної діяльності батьків, дітей і 

вчителів. Школяр як суб‘єкт педагогічної діагностики. Розглядається 

на основі трьохрівневої моделі особистості. При аналізі змісту 

діагностики учнівської групи визначається алгоритм постановки 

завдань. 

8 семестр 

130.  Педагогічна 

ергономіка 

Надія ЩЕРБАКОВА Кафедра педагогіки Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна 

ергономіка» є опанування здобувачами вищої педагогічної освіти 

інформацією про психолого-педагогічні та ергономічні підходи до 

організації освітнього процесу в сучасній початковій школі; 

формування вмінь та професійного досвіду майбутніх учителів 

створювати умови для організації сенсорно-пізнавального та 

інформаційно-предметного середовища, яке забезпечуватиме 

виховання працездатності учнів, їх емоційного благополуччя та 

збереження здоров’я. 

6-7 семестр 



Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- засвоєння теоретичних знань п р о  сутність та зміст педагогічної 

ергономіки як науки;  

- розвиток та поглиблення загальних уявлень про шляхи і 

перспективи ергономізації початкової освіти; 

- оволодіння технікою реалізації ергономічного підходу до створення 

освітнього середовища в сучасній початковій школі; 

- оволодіння професійними уміннями створювати емоційно-

інтелектуальний фон освітнього середовища; 

- накопичення професійного досвіду в організації ергономіко-

продуктивної комунікації; 

- уміння раціонально прогнозувати й планувати педагогічні дії на 

основі врахування теорії поколінь. 

Вивчення даного курсу дозволить сформувати у здобувачів вищої 

педагогічної освіти цілісне уявлення про педагогічну ергономіку як 

науку та предмет вивчення. 

131.  Педагогічна 

майстерність 

Олександр ГОЛІК 

або 

Лариса ЛІСІНА 

Кафедра педагогіки Навчальна дисципліна «Педагогічна майстерність» є інтегративним 

курсом, що поєднує в собі знання з психологічних і педагогічних 

курсів. Курс має прикладну спрямованість. Після осмислення 

структури педагогічної майстерності на лекційних і практичних 

заняттях розглядаються механізми самовдосконалення, основні 

елементи та засоби педагогічної техніки, специфічні особливості 

формування педагогічного авторитету. При вивченні педагогічного 

спілкування та його особливостей велика увага приділяється 

конфліктам в системі «вчитель-учні», «вчитель-батьки» (причини 

конфліктів і ситуацій, їх аналіз, способи розв’язання, вибір стилю 

поведінки, відповідного конфліктній ситуації). Майстерність 

організації педагогічної взаємодії у навчанні вивчається на основі 

порівняльної характеристики пасивної, активної та інтерактивної 

моделей навчання. Проводиться аналіз умов організації 

багатосторонньої комунікації та проблем, які виникають в 

інтерактивному дидактичному процесі. 

5-6 семестр 

132.  Риторика Олександр ГОЛІК Кафедра педагогіки Мета навчальної дисципліни «Риторика» − дати знання про види 

красномовства; правила культури виступу оратора, навчити 

характеризувати основні види красномовства; зміст, форми і методи 

публічного виступу, визначати основні критерії публічного виступу; 

планувати свій виступ. 

5-6 семестр 

133.  Сенсорний 

розвиток 

молодшого 

школяра 

Ірина БАРБАШОВА Кафедра педагогіки Метою навчальної дисципліни «Сенсорний розвиток молодшого 

школяра» є забезпечення засвоєння студентами теоретичних основ 

удосконалення чуттєвих процесів учнів, формування вмінь 

застосовувати отримані знання в практиці навчання школярів 

перцепції; розвиток у студентів критичного педагогічного мислення; 

виховання професійно значущих якостей майбутніх фахівців». 

4 семестр 



Завдання навчальної дисципліни «Сенсорний розвиток молодшого 

школяра»: сформувати поняття про сенсорний розвиток дитячої 

особистості та сенсорне вміння як його специфічну одиницю; 

ознайомити з ґенезою проблеми вдосконалення чуттєвої сфери дітей 

і учнів у зарубіжній та вітчизняній дидактичній думці; розкрити 

сенсорно-розвивальний потенціал сучасної початкової освіти. 

134.  Соціальна 

педагогіка 

Анжеліка ЛЕСИК Кафедра педагогіки Мета викладання навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» – 

допомогти студентам у вивченні теоретичних основ соціальної 

педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, 

досвіду вітчизняної і світової соціально-педагогічної практики. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є допомогти 

студентам оволодіти знаннями теоретичних основ соціальної 

педагогіки і уміннями, які необхідні для ефективної організації 

практичної діяльності; закласти основи педагогічного мислення 

студентів; навчити приймати оптимальні та аргументовані рішення 

в різних ситуаціях; опанувати навичками спілкування, 

комунікабельності, толерантності. 

7 семестр 

135.  Судове 

красномовство 

Олександр ГОЛІК Кафедра педагогіки Метою викладання навчальної дисципліни «Судове красномовство» 

є оволодіння студентами основними способами переконання, 

ефективними формами мовного впливу на аудиторію з урахуванням 

її особливостей, виховання вмілого промовця, який би володів 

прийомами ораторського мистецтва та судового красномовства. 

5-6 семестр 

136.  Сучасні 

педагогічні 

технології в 

методичній 

підготовці вчителя 

трудового 

навчання та 

технологій 

Андрій МАЛИХІН Кафедра педагогіки Курс «Сучасні педагогічні технології в методичній підготовці 

вчителя трудового навчання та технологій» є логічним 

продовженням методичної підготовки вчителя трудового навчання 

та технологій, в основі якого знаходиться педагогіка і теорія та 

методика трудового навчання, які є провідними у системі 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців освітньої 

галузі «Технології». Навчальний курс покликаний сприяти 

оволодінню майбутніми учителями трудового навчання та 

технологій новітніми теоретичними та методичними знаннями, 

формувати у них педагогічне мислення, навчити майбутніх фахівців 

аналізувати педагогічну дійсність. 

Зміст курсу розкривається у 2 двох змістових модулях. У першому 

модулі висвітлюються сучасні підходи до теоретико-методологічних 

основ методичної підготовки вчителя трудового навчання та 

технологій, її поняттєво-категоріальний апарат. Другий модуль 

присвячений висвітленню сутності сучасних технологій методичної 

підготовки фахівців освітньої галузі «Технології». 

7 семестр 

137.  Сучасні системи 

навчання 

фізкультурної 

освітньої галузі 

Анжеліка ЛЕСИК Кафедра педагогіки Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні системи 

навчання фізкультурної освітньої галузі» є засвоєння студентами 

теоретичних знань і методичних навичок в організації та проведенні 

різних форм занять в системі фізичного виховання України. 

Оволодіння та вдосконалення теоретичних знань з основ сучасних 

2с, (3 або 4 

семестр) 



систем фізичного виховання, методичних навичок у проведенні 

занять і доступних видів спортивних заходів, ознайомлення  з 

особливостями фізичного виховання дітей. 

138.  Сучасні технології 

виховання в 

освітньому 

середовищі 

закладу загальної 

середньої освіти 

Андрій МАЛИХІН Кафедра педагогіки Мета і завдання навчальної дисципліни «Сучасні технології 

виховання в освітньому середовищі закладу загальної середньої 

освіти»: сформувати у майбутніх педагогів знання про сучасні 

технології виховання, особливостями організації виховної роботи з 

учнями закладів загальної середньої освіти, ознайомити здобувачів 

вищої освіти з ефективним застосуванням сучасних технологій 

виховання з урахуванням умов конкретної педагогічної ситуації, а 

також з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів. 

6 семестр 

139.  Технологія 

виховної роботи 

Андрій МАЛИХІН Кафедра педагогіки Мета і завдання навчальної дисципліни «Технологія виховної 

роботи»: сформувати у майбутніх педагогів знання про загальні 

підходи до здійснення виховної роботи з учнями загальноосвітніх 

шкіл, ознайомити студентів з ефективним застосування методів 

виховання з урахуванням умов конкретної педагогічної ситуації, а 

також з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів. 

Сформувати вміння виконувати педагогічну діагностику, планувати 

виховну роботу з класом, обирати найбільш доцільні методи 

виховання, готувати і проводити виховні заходи. 

6 семестр 

140.  Управління 

освітнім процесом 

початкової школи 

Анжеліка ЛЕСИК Кафедра педагогіки Метою викладання навчальної дисципліни «Управління освітнім 

початкової школи» є ознайомлення студентів з організацією, 

змістом, принципами й методами управління початковою школою. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: забезпечити умови 

для опанування студентами основними поняттями, змістом і 

принципами побудови  

управління в загальноосвітньому навчальному закладі, основними 

документами про функціонування і  

розвиток початкової освіти, методикою методичної роботи і 

наукової організації праці в умовах школи першого ступеня; 

ознайомити майбутніх учителів початкової школи з основними 

проблемами і шляхами вдосконалення внутрішньошкільного 

управління в початковій школі; сформувати вміння організації 

методичної роботи й створення педагогічного середовища для  

наукової організації праці учнів і вчителів в умовах початкової ланки 

освіти; вивчати, узагальнювати й впроваджувати перспективний  

педагогічний досвід, раціонально прогнозувати й планувати свою 

професійну діяльність. 

6 семестр 

  КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН  

141.  STEM-освіта в 

хореографії 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та  

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання ОК за вибором «STEM-освіта в хореографії» 

є ознайомлення здобувачів освіти з науково-теоретичними 

аспектами, досвідом впровадження, перспективами розвитку STEM-

освіти в хореографічному навчанні школярів. 

Спеціальність 

014 Середня 

освіта 



Основним завданнями вивчення ОК є: надання інформації про 

актуальність і перспективність STEM-освіти в Україні: (досвід, 

ресурси); засвоєння практичних кроків до реалізації ідей STEM-

освіти в хореографії; проектування регіональної моделі STEM-освіти 

(шкільний курс хореографії); засвоєння цифрової підтримки STEM-

освіти; формування вмінь розробки інтегрованих занять на 

встановлення міжпредметних зв’язків тощо. 

(Хореографія) 6-

8 семестри 

142.  Анатомія танцю Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою дисципліни є удосконалення техніки танцю майбутнього 

хореографа з анатомічним аналізом рухів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання базових 

знань з анатомії людини; розширення знань щодо принципів 

побудови тренувальних занять, роботу м’язів для досягнення 

гармонійного руху; засвоєння комплексу фізичних вправ з 

використанням різних груп м’язів; удосконалення техніки танцю 

майбутнього хореографа на основі комплексу фізичних вправ з 

анатомічним аналізом рухів. 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

3 курс 

 

143.  Англомовний 

контент теорії 

музики  

Оксана ХАЛАБУЗАР 

Віра БУРНАЗОВА  

кафедра мистецьких 

дисциплін та методики 

викладання; 

кафедра іноземних мов 

і методики 

викладання. 

Основна мета інтегрованого курсу «Англомовний контент теорії 

музики» полягає у застосуванні нестандартних форм та методів 

навчання, що матимуть результатом подальший розвиток 

лінгвістичної компетентності студентів-музикантів; у формуванні 

комунікативної компетентності у сфері професійної діяльності 

студентів-музикантів, удосконалення вміння роботи з автентичними 

джерелами, з актуальними інтернет-виданнями, медіа-контентом, 

офіційною документацією. 

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує сформованість знань: 

- відповідного матеріалу з теорії музики, що викладений українською 

та англійською мовами; 

- принципів застосування лексико-граматичних трансформацій у 

контексті професійної діяльності; 

умінь: 

- створювати, редагувати та перекладати тексти у контексті 

професійної діяльності; 

- підтримувати дискусію у контексті професійної діяльності; 

- працювати з автентичними джерелами. 

5-6 семестр 

144.  Балетна 

гімнастика 

 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою ОК за вибором «Балетна гімнастика» є удосконалення 

професійної підготовки майбутніх фахівців для подальшої 

професійної діяльності (виконавської, педагогічної). 

Основними завданнями вивчення ОК є: ознайомлення з основами 

балетної гімнастики в партері (методика Б. Князева); ознайомлення з 

основними вправами тренажу балетної гімнастики, їх 

характеристикою, технікою виконання та методикою навчання; 

ознайомлення зі зразками балетної гімнастики; формування вміння 

аналізувати, трансформувати та використовувати матеріал для 

Спеціальності 

024 

Хореографія, 

014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 3-

4 семестри 



розробки власних комплексів балетної гімнастики, проводити окремі 

фрагменти; розвиток сили та еластичності різних груп м’язів, творчої 

ініціативності та самостійності мислення при розробці комплексів 

гімнастичних вправ; виховання витримки, сили волі, 

дисциплінованості, прагнення до професійного самовдосконалення. 

145.  Бойовий гопак Руслан ПАВЛЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Мета дисципліни-надати здобувачам загальне уявлення про 

різновид українського  

козацького традиційного бойового мистецтва, ознайомити на 

базовому рівні з теоретичними та практичними засадами. 

Завдання: 
- навчити вільно володіти своїм тілом; 

-збагатити загальну рухову та фізичну підготовку; 

 -зміцнити систему моральних цінностей та переконань; 

-виховання почуття патріотизму; 

-ознайомити та надати базові знання з основ «Бойового Гопака»; 

- надати майбутнім вчителям комплекс знань для роботи з дітьми в 

дошкільних, шкільних та позашкільних закладах освіти.     

Без обмежень 

146.  Дитяча музична 

література 

Світлана 

СЕРГІЄНКО 

Кафедра теорії  та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Запропонована дисципліна передбачає засвоєння студентами знань з 

історії української та зарубіжної дитячої музики в контексті світової 

художньої культури. Уміння  аналізувати джерела української 

музичної культури, музику давніх слов’ян та особливості дитячого 

музичного фольклору; досягнення вокально-хорової,  фортепіанної,  

симфонічної та музики синтетичних жанрів  для дітей у творчості 

українських та зарубіжних  композиторів; 

Без обмежень 

147.  Дитяча 

хореографія 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання ОК за вибором «Дитяча хореографія» є 

розширення педагогічно-творчої компетентності майбутніх 

хореографів. 

Основними завданнями вивчення ОК є: розширення знань про 

мету і завдання дитячої хореографії, про вимоги до дитячих танців; 

формування креативного підходу до розробки хореографічних 

занять та дитячого репертуару побудованого на лексиці сучасного, 

народного, бального та класичного танців. 

Без обмежень 

148.  Дитяча 

хореографія: 

танець+англійська 

мова 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання ОК за вибором «Дитяча хореографія: 

танець+англійська мова» є підготовка конкурентноспроможнього 

фахівця здатного задовольнити освітні потреби батьків і синтезувати 

вивчення основ хореографії та англійської мови. 

Основним завданнями вивчення ОК є: ознайомлення з 

особливостями інтеграції танцювальних рухів і англійської мови 

задля мотивації дітей до музично-рухової активності та вивчення 

англійських слів на основі постановки дитячих танців під англомовні 

дитячі пісні; розкриття творчих здібностей та креативного мислення 

студентів; формування вміння керувати часом та працювати в 

команді; розробляти та презентувати командний проєкт на основі 

вивченого матеріалу 

Без обмежень 



149.  Дуетний танець 

(партнерінг) 

 

Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання навчальної дисципліни «Партнерінг» є 

удосконалення танцювальної майстерності студентів-хореографів за 

допомоги імпровізації, яка будується навколо точки контакту з 

партнером.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Партнерінг» є: 

ознайомлення з історією виникнення та шляхами розвитку 

контактної імпровізації; оволодіння основними принципами 

контактної імпровізації; розвиток просторового мислення; 

оволодіння роботи в парі, трійці та групі; розвиток креативного 

мислення та творчої індивідуальності; виховання взаємоповаги, 

вміння відчувати один одного, прагнення до самовдосконалення та 

саморозвитку. 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

4 курс 

 

150.  Зразки сучасного 

танцю 

 

Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання навчальної дисципліни «Зразки сучасного 

танцю» є розширення знань з сучасної хореографії, набуття 

підготовленості до відтворення шедеврів сучасного танцю видатних 

балетмейстерів України та зарубіжжя. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Зразки сучасного 

танцю» є: знайомство зі зразками сучасного танцю видатних 

балетмейстерів (М. Бежар, П. Бауш, Р. Поклітару, Т.  Денисова, К.  

Томільченко, Є.  Дружинін, Мігель, А. Духова та ін.); оволодіння 

вміннями аналізувати та відтворювати зразки сучасного танцю; 

розвиток балетмейстерсько-репетиторських навичок; виховання 

танцювальної культури та інтересу до сучасного хореографічного 

мистецтва. 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

2 курс 

3 курс 

 

 

151.  Інструментознавст

во 

Юрій 

СМАКОВСЬКИЙ 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання навчальної дисципліни “Інструментознавство” є 

надати майбутнім учителям музичного мистецтва певні знання про 

розвиток інструментального виконавства, побудову інструментів, їх 

діапазони, технічні особливості, тембральні та акустичні 

характеристики; навчити грамотно інструментувати твори будь-яких 

музичних жанрів, стилів та напрямків. 

 

7 семестр 

152.  Історія музично-

хореографічної 

культури 

Анетта 

ОМЕЛЬЧЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Мета і завдання цієї дисципліни – опанувати специфіку художнього 

відображення дійсності в образах і формах музично-хореографічного 

мистецтва, ознайомити із закономірним процесом змін художніх 

напрямків та стилів, особливостями музично-хореографічних 

жанрів, життям і творчістю видатних західноєвропейських та 

українських митців минулого і сучасності, їх основними творами. 

Без обмежень, 

починаючи з ІІІ 

семестру 

153.  Історія 

театрального 

мистецтва 

Світлана 

СЕРГІЄНКО 

Кафедра теорії  та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Запропонована дисципліна передбачає засвоєння студентами  

системи знань про виникнення театрального мистецтва, його 

еволюцію, особливості театральних систем різних епох і етносів, 

основні поняття з історії й теорії драми, а також зв'язок театрального 

мистецтва з іншими формами й видами мистецтва, тобто уявлення по 

нього як про синтетичне мистецтво. Уміння проводити, 

культурологічну та просвітницьку роботу серед учнів щодо 

 

 

Без обмежень 



зародження та  розвитку театрального мистецтва у світовій та 

вітчизняній культурі; добирати  матеріал для проведення різних 

театралізованих заходів з учнями в школі; організувати шкільний 

театр. 

154.  Квест-технології в 

мистецькій освіті 

 

Віра БУРНАЗОВА Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Мета – формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

музичного мистецтва, що ґрунтується на вивченні теоретичних основ 

квест-технологій, етапів організації квестів, упровадження та 

застосування квестів в освітньому процесі ЗЗСО в рамках практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти та під час виконання ними 

самостійної роботи. 

Завдання – допомога майбутнім учителям музичного мистецтва 

впроваджувати інноваційні форми навчання – квест-технології в 

освітній простір завдяки самоосвіті та самореалізації, які сприяють 

формуванню загальних та фахових компетентностей, досягненню 

цілей  та програмних результатів навчання, підвищенню фахової 

майстерності. 

5-8 семестр 

155.  Класичний танець 

у дитячому 

хореографічному 

колективі 

 

Тетяна 

ФУРМАНОВА  

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Дисципліна «Класичний танець у дитячому хореографічному 

колективі» передбачає поглиблене вивчення методики навчання 

основам класичного танцю. Програма дисципліни включає розвиток 

навичок роботи на початковому етапі навчання та  засвоєння підходів 

до поступового ускладнення матеріалу; розвиток практичних 

навичок роботи з концертмейстером; практику зі створення 

танцювальних етюдів та хореографічних композицій із 

застосуванням лексики класичного танцю.  

Спеціальність 

014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

 

156.  Контактна та 

безконтактна 

імпровізація 

Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання навчальної дисципліни «Контактна та 

безконтактна імпровізація» є формування готовності застосовувати 

теоретичні знання та  практичні навички з організації та проведення 

контактної та безконтактної імпровізації. 

Основні завдання дисципліни: послідовна і гармонійна система 

розвитку та вдосконалення  м’язового апарату – тіла танцюриста; 

опанувати танцювальну техніку та оволодіти вмінням імпровізувати; 

формувати вміння моделювати та презентувати творчі завдання на 

контактну та безконтактну імпровізацію, проектувати танцювальні 

перформанси; вміння імпровізувати сольно та в контакті; розвивати 

творчу уяву та фантазію, креативність; виховувати пластичну 

культуру руху, взаємодовіру та взаємоповагу. 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

3 курс 

 

 

157.  Курс прикладної 

гармонії 

Павло КОСЕНКО  Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Мета навчальної дисципліни – наближення змісту результатів 

навчання з основного курсу гармонії до реальних практичних 

ситуацій, які виникають у роботі вчителя музичного мистецтва, 

шляхом оволодіння теоретичними і практичними основами 

імпровізаційної гармонізації, що орієнтують навчання у музично-

слуховий бік. 

 Основними завданнями курсу є: 

Без обмежень 



- отримання навичок підібрати і виконувати акомпанемент до 

заданої мелодії; 

- набуття вмінь робити гармонізацію мелодій по слуху; 

- навчання гармонічному аналізу інструментальних і вокальних 

творів; 

- оволодіння способами спрощення і ускладнення партії 

акомпанементу; 

- розширення кола гармонічних засобів, які вивчались в основному 

курсі гармонії; 

- розвиток міжпредметних зв’язків між гармонією, співом і грою на 

музичному інструменті. 

158.  Методика аналізу 

хорових творів 

Вікторія 

ГРИГОР`ЄВА 

Кафедра теорії  та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Курс «Методика аналізу хорових творів» є теоретико-практичним 

доповненням до фахової дисципліни «Хорове диригування». У змісті 

курсу розкривається питання комплексного аналізу хорових творів у 

практиці майбутнього вчителя музичного мистецтва-хормейстера; 

обґрунтовується процес теоретичного і практичного вивчення 

хорового твору як результату творчої та аналітичної роботи 

диригента.  

Зміст дисципліни полягає в ознайомленні майбутніх фахівців з 

науково-теоретичними основами аналізу хорового твору, 

систематизації та  удосконаленні знань, набутих в курсі практичного 

диригування, прищепленні навичок до самостійної роботи з фаховою 

літературою.  

 

 

 

159.  Методика 

викладання джаз-

модерн танцю 

Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою дисципліни є удосконалення професійної підготовки 

майбутніх фахівців для подальшої професійної діяльності в напрямі 

сучасної хореографії «джаз-модерн танець». 

Основними завданнями дисципліни є: удосконалення знань з основ 

джаз-модерн танцю; оволодіння вміння виконувати комбінації уроку 

джаз-модерн танцю; розвиток вмінь та навичок викладання джаз-

модерн танцю в хореографічному колективі; виховання інтересу до 

джаз-модерн танцю та методика його викладання, прагнення до 

самовдосконалення. 

 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

3 курс 

4 курс 

 

160.  Методика 

навчання 

класичного танцю 

в дитячих 

хореографічних 

колективах 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання ОК за вибором «Методика навчання 

класичного танцю в дитячих хореографічних колективах» є 

уточнення та розширення знань студентів про методику навчання 

здобувачів позашкільної освіти класичному танцю відносно 

традиційних та інноваційних підходів. 

Основним завданнями вивчення ОК є: закріплення теоретичної 

бази з основ класичного танцю, термінології; ознайомлення зі 

змістом навчання класичному танцю вихованців основного рівня 

навчання (аналіз навчальних програм); повторення традиційних 

підходів навчання дітей класичному танцю та розгляд авторських 

Без обмежень 



методик; формування методичних компететностей розробки та 

проведення занять класичного танцю з дітьми; удосконалення 

виконавських навичок, вміння співпрацювати з концертмейстером. 

161.  Методика 

формування умінь з 

медіаграмотності на 

заняттях з 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» в 

НУШ 

Віра  

БУРНАЗОВА 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Основна мета курсу – допомогти здобувачам опанувати підходи до 

інтеграції медіаграмотності в курсі «Мистецтво» в початковій освіті. 

Розкрити основи медіаграмотності, методики та практичні завдання 

в сфері екранних мистецтв та візуальної грамотності. Курс прагне 

поглибити фахові компетентності та програмні результати навчання,  

урізноманітнити уроки музичного мистецтва, зробити їх більш 

цікавими для учнів, розвиваючи медіаграмотність і візуальну 

культуру. 

5-8 семестр 

162.  Мистецькі 

проекти в ЗЗСО 

Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання дисципліни є формування вмінь та навичок 

проектування  та організації мистецької діяльності здобувачів у 

закладах загальної середньої освіти. 

Основними завданнями дисципліни є:  теоретичне опанування 

понятійного апарату проектної діяльності; ознайомлення зі зразками 

мистецьких проектів; формувати вміння створювати та здійснювати 

мистецький проект здобувачів освіти ЗЗСО; розвиток вміння 

працювати в команді (колективний проект) для старшокласників; 

виховувати прагнення до самовдосконалення та саморозвитку. 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

4 курс 

163.  Музикотерапія в 

освітньому процесі 

Анетта 

ОМЕЛЬЧЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Навчальний курс містить 3 кредита, які включають такі теми: Історія 

музичної терапії, традиційні та інноваційні техніки в галузі освіти; 

Застосування музикотерапії в роботі з різними суб’єктами освітнього 

процесу; МТ-потенціал української народної пісні. 

7 або 8 семестри 

164.  Музична 

інформатика 

Юрій 

СМАКОВСЬКИЙ 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Основне завдання дисципліни «Музична інформатика» – сформувати 

у студентів уміння та навички користування сучасними 

комп’ютерними технологіями у роботі з музичним звуком та 

мультимедійними освітніми ресурсами, раціонального їх 

застосування в майбутній професійній діяльності. 

Навчальна дисципліна включає в себе як ряд теоретичних знань і 

навичок: базові складові мультимедійного комп’ютера і їх 

класифікація, MIDI-технології, нотографії, музичне програмне 

забезпечення, фізика звуку і акустика музичних інструментів, а 

також основи звукорежисури; так і достатня кількість практичних 

навичок.  

2 семестр 

165.  Музична культура 

Запорізького краю 

Анетта 

ОМЕЛЬЧЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Даний курс (3 кредити) розглядає історичні передумови появи 

музичної культури Запорізького краю, характеризується сучасний 

стан культурного та музичного життя, аналізується творчість 

композиторів та їх музичний доробок. 

7 або 8 семестри 

166.  Навчання 

хореографії дітей з 

особливими 

освітніми 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання ОК за вибором «Навчання хореографії дітей 

з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі» 

є підготовка фахівця здатного навчати хореографії дітей з 

особливими освітніми потребами 

 



потребами в 

інклюзивному 

середовищі 

Основним завданнями вивчення ОК є: ознайомлення з 

понятійним апаратом дисципліни, з нормативно-правовою базою з 

питань інклюзивного навчання в Україні, з міжнародним досвідом 

сфери інклюзивного навчання, з категоріями дітей з особливими 

освітніми потребами, з методичним супроводом щодо навчання 

«особливих дітей» хореографії;  вивчення досвіду роботи 

випускників спеціальності «Хореографія» в інклюзивному 

середовищі (залучення фахівців до практичних занять); набуття 

практичних навичок розробки індивідуальної програми навчання для 

дітей з особливими освітніми потребами, конспекту хореографічного 

уроку для інклюзивного класу в ЗЗСО, конспекту хореографічного 

заняття для інклюзивної групи танцювального гуртка в ЗПО, вміння 

аналізувати роботу хореографа в інклюзивному класі, вирішувати 

проблемні питання. 

167.  Основи музичної 

критики 

Павло КОСЕНКО  Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою навчальної дисципліни є теоретичне вивчення основних 

жанрів музичної критики та практичне оволодіння прийомами їх 

створення; формування аналітичних навичок, вмінь цікаво і 

змістовно висловлювати власне ставлення до явищ музичного життя; 

стимуляція до творчої діяльності. 

Основні завдання дисципліни:  

- ознайомити зі специфікою музичної критики як феномену 

культури; 

- дати уявлення про її жанрову систему; 

- навчити методиці роботи над різноманітними критичними 

публікаціями; 

- розширити коло творчих можливостей майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. 

Без обмежень 

168.  Підвищення 

хореографічної 

майстерності 

Марина 

ПОГРЕБНЯК 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Предметом навчальної дисципліни є хореографічна майстерність.  

 Міждисциплінарні зв’язки: курс є пов'язаним з вивченням 

дисциплін: «Теорія та методика викладання класичного танцю», 

«Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», 

«Теорія та методика викладання сучасного сценічного танцю», 

«Теорія та методика викладання contemporary dance», «Історико-

побутовий танець», «Віртуозна техніка», «Хореографічний 

ансамбль». 

Метою навчальної дисципліни «Підвищення хореографічної 

майстерності» є вдосконалення техніки виконання окремої 

хореографічної лексики і хореографічних текстів -- фрагментів 

балетних вистав, м'юзиклів, шоу-програм, побудованих засобами 

різних стильових напрямків сценічного (театрального) танцю.  

Основними завданнями дисципліни  «Підвищення хореографічної 

майстерності» є:  

1. ознайомлення та відпрацювання техніки виконання  

хореографічних текстів різної складності з балетних вистав, 

Спеціальність 

024 

Хореографія, 

галузі знань 02 

Культура і 

мистецтво 



м'юзиклів, концерних номерів шоу-програм, побудованих засобами 

різних стильових напрямків сценічного (театрального) танцю; 2. 

набуття практичних навичок виконавської майстерності при роботі в 

дуетній формі та у складі ансамблю;  

3. удосконалення практичних навичок індивідуальної та групової 

пластичної імпровізації;  

4. засвоєння прийомів лексичних новоутворень у галузі нових 

напрямків сучасного театрального танцю;  

5. вдосконалення акторської майстерності; розвиток творчої 

індивідуальності студента, його художньої схильності, виконавських 

можливостей.  

 

169.  Підвищення 

хореографічної 

майстерності 

 

Тетяна 

ФУРМАНОВА  

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Дисципліна «Підвищення хореографічної майстерності» передбачає 

розвиток виконавчих навичок засобами класичного танцю. Програма 

дисципліни включає роботу над методикою виконання  класичних 

вправ та вивчення нових танцювальних рухів; відпрацювання різних 

видів обертань, середніх та великих стрибків тощо; розвиток 

музичності, акторської майстерності під час вивчення та виконання 

розгорнутих танцювальних комбінацій, етюдів на лексиці 

класичного танцю. 

Спеціальності 

024 Хореографія 

170.  Підвищення 

хореографічної 

майстерності з 

сучасного танцю 

Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання дисципліни «Підвищення хореографічної 

майстерності з сучасного танцю» 

Основними завданнями дисципліни є: удосконалення  виконавської 

компетентності з сучасного танцю; розвиток вміння створювати 

танцювальні комбінації, етюди та постановки з сучасного танцю, 

вміння працювати в команді; виховання танцювальної культури та 

прагнення до самовдосконалення та саморозвитку з сучасного 

танцю. 

 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

3 курс 

171.  Постановка 

концертних 

номерів 

 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання ОК за вибором «Постановка концертних 

номерів» є розширення танцювального досвіду майбутніх 

хореографів, удосконалення їх виконавської майстерності з метою 

участі в концертних заходах. 

Основними завданнями вивчення ОК є: підвищення рівня 

професійної діяльності; формування умінь та навичок сценічного 

виконання (танцювальності, акторської виразності, виконавської 

техніки та манери виконання); удосконалення хореографічної 

майстерності шляхом вивчення тематичних концертних номерів; 

розвиток творчого потенціалу майбутніх хореографів; виховання 

почуття колективізму, охайності, відповідальності. 

Без обмежень 

172.  Початковий курс 

музичної 

композиції 

Павло КОСЕНКО  Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення з комплексом 

технічних прийомів музичної композиції, розширене вивчення 

структурно-функціональної будови і граматики музичної мови, 

Без обмежень 

 

 



 

 

 

 

активізація музичної уяви, розвиток художнього смаку та почуття 

форми. 

Основні завдання дисципліни:  

теоретичне та практичне засвоєння технологій музичного мистецтва; 

ініціативно-творче вивчення музичних творів; 

оволодіння елементами композиторської техніки; 

поглиблення знань, умінь і навичок, набутих з аналізу музичних 

творів. 

173.  Практикум з 

ритмічної та 

музичної 

імпровізації 

Олена 

ЄМЕЛЬЯНОВА 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання курсу «Практикум з ритмічної та музичної 

імпровізації» є розвиток спеціальних музичних і творчих здібностей 

кожного здобувача освіти на основі власної продуктивної діяльності 

та формування вмінь і навичок із імпровізації на музичному 

інструменті.   

Основними завданнями вивчення данного курсу є:  

-ознайомлення з системами  музично-ритмічного виховання Ж. 

Делькроза, К. Орфа;  

-розвиток координації рухів;  

-оволодіння навичками вільно читати і відтворювати одноголосний 

ритмічний малюнок;  

-оволодіння прийомами імпровізації з ритмічними блоками;  

-створювання мелодійних імпровізацій на основі музичної інтонації-

теми;  

-складання  акомпанементу до пісні або мелодії та вміння 

зафіксувати його у вигляді партитури;  

-використання в підборі гармонічних послідовностей естрадної и 

джазової музики;  

-застосовувати фактурні варіанти акомпанементу до мелодій. 

 

174.  Практикум 

шкільного 

репертуару 

Світлана 

СЕРГІЄНКО 

Кафедра теорії  та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Запропонована дисципліна передбачає розвиток у студентів навичок 

аналізу та виконання вокально-хорового та інструментального 

шкільного репертуару, різних за стильовими особливостями, 

фактурою викладення. Уміння володіти методикою аналізу творів, 

що виконуються; методикою виконання творів на фортепіано; 

прийомами транспонування  творів у зручну для учнів тональність, 

читання з листа. 

6 або7 семестр 

175.  Режисура, 

постановка та 

художнє 

оформлення 

культурно-

дозвіллєвих 

заходів  

Світлана 

СЕРГІЄНКО 

Кафедра теорії  та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Запропонована дисципліна передбачає засвоєння студентами 

теоретичних  

знань з режисури, сценарного мистецтва та  основ сценічної 

культури. Уміння  аналізувати традиційні та сучасні дитячі 

культурно-дозвіллєві заходи,  володіти методикою їх підготовки та 

проведення з використанням принципів художнього, музичного й 

технічного оформлення тощо. 

Без обмежень 



176.  Соціальні танці Юлія ПАВЛЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальні танці» є 

ознайомлення майбутніх фахівців з сучасними соціальними танцями 

(сальса, бачата, меренге). 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальні танці» є: 

ознайомлення з популярними соціальними танцями, історією 

виникнення та розвитку цих танців; ознайомлення з базовими 

танцювальними рухами; розвиток вміння працювати в команді та 

досягати поставленої мети; розвиток творчих здібностей здобувачів 

вищої освіти, їх пізнавальної активності та прагнення до 

професіоналізму. 

Без обмежень 

177.  Стилі сучасного 

танцю  

 

Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання навчальної дисципліни «Стилі сучасного танцю» 

є ознайомлення з різновидами стилів сучасного танцю, розвиток 

виконавських умінь та розширення танцювального досвіду. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стилі сучасного 

танцю» є: ознайомлення з історією виникнення та розвитку  

фанкових стилів сучасного танцю (Locking (шокінг), 

Poppin(паппінг)), клубних танцювальних стилів (Vogue (вог), 

Waacking (вікінг), Jazz Funk (джаз-фанк); ознайомлення з провідними 

танцівниками та педагогами даних стилів сучасного танцю; 

засвоєння основних рухів фанкових стилів сучасного танцю (Locking 

(шокінг), Poppin(паппінг)), клубних танцювальних стилів (Vogue 

(вог), Waacking (вікінг), Jazz Funk (джаз-фанк) та техніки їх 

навчання; ознайомлення з характерними особливостями музичних 

творів з урахуванням специфіки певного сучасного стилю та 

принципами добору до окремих комбінацій та етюдних форм; 

розвиток творчої уяви, фантазії, вміння складати навчальні та 

розгорнуті танцювальні комбінації на основі вивченого матеріалу; 

виховання інтересу до стилів сучасного танцю та до професійного 

зросту. 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

2 курс 

4 курс 

 

 

178.  Сучасні орієнтири 

НУШ у 

викладанні 

музичного 

мистецтва 

Фахівець-практик Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Основна мета курсу – підготовка сучасного вчителя музичного 

мистецтва , який володіє художньо-педагогічними знаннями, 

уміннями та навичками; вміє формувати ключові та предметні 

компетентності в учнів; проявляти готовність до фахового зростання 

та саморозвитку; викладати на високому рівні як моно-курси 

(«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво»), так й 

інтегрований курс «Мистецтво». Підготувати майбутнього фахівця, 

який вміє об’єднувати навчальний матеріал обох уроків в тематичні 

блоки і здійснювати інтеграцію на основі наступних категорій: 

загальномистецьких («стиль», «жанр», «форма», «композиція» 

тощо); художньо-виражальних («гармонія», «ритм», «рівновага», 

«динаміка», «нюанс» тощо); емоційно-почуттєвих («емоція», 

«почуття», «враження» тощо). Метою інтеграції є розвиток в учнів 

початкової школи цілісного сприймання навколишнього світу через 

вивчення навчального матеріалу, що може здійснюватись як на 

5-8 семестри 



уроках мистецтва, так і на уроках навчальних предметів із інших 

галузей освіти. 

179.  Сценічна 

акробатика і 

трюки 

Наталя КРИВУНЬ Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою освоєння дисципліни «Сценічна акробатика і трюки» є 

оволодіння акробатичними вправами і трюками, оволодіння 

майбутніми викладачами-хореографами методичними та 

практичними основами різних трюкових елементів, оволодіння 

практичними навичками самостійного складання яскравих, образних 

трюкових елементів і хореографічних комбінацій. 

Без обмежень 

180.  Сценічний 

бальний танець 

Юлія ПАВЛЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сценічний бальний 

танець» є оволодіння базовими рухами сучасного бального танцю та 

формування вмінь застосовувати вивчений матеріал в професійній 

діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сценічного бального 

танцю» є: формування у студентів теоретичних знань і практичних 

умінь сучасного бального танцю; удосконалення виконавської 

майстерності та розширення танцювального досвіду; розвиток 

творчої активності, координації та техніки правильного дихання; 

формування вмінь розробляти розгорнуті танцювальні комбінації  на 

основі вивчених рухів та інформації з інтернет-джерел, майстер-

класів тощо; виховання витривалості, інтересу до сучасного бального 

танцю, прагнення до професійного самовдосконалення. 

 

181.  Танцювальна 

терапія 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання ОК за вибором  «Танцювальна терапія» є 

формування комплексного погляду майбутніх фахівців на свою 

професійну діяльність, надання здобувачам вищої освіти базового 

обсягу знань, умінь та навичок з танцювально-терапевтичної 

педагогічної діяльності, спрямованої на усунення психологічних 

дискомфортів та стресів соціально-педагогічного походження. 

Основними завданнями вивчення ОК є: ознайомлення з основами 

естетотерапії та танцювальної терапії, історією виникнення та 

розвитку танцтерапіїї та сучасними підходами до її застосування; 

ознайомлення із особливостями застосування різних видів 

естетотерапії в практиці роботи хореографа; формування вмінь 

користуватися в практичній діяльності методами танцювальної 

терапії, самостійно добирати види рухів та вправ терапевтичної 

спрямованості; розвиток творчих здібностей здобувачів вищої 

освіти, їх пізнавальної активності та прагнення до професіоналізму. 

Без обмежень 

182.  Танцювальні 

проєкти 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання ОК за вибором «Танцювальні проєкти» є 

формування у майбутніх фахівців власного виконавського стилю, 

розвиток креативного мислення та готовності застосовувати в 

професійні діяльності нестандартні хореографічні знахідки. 

Основними завданнями вивчення ОК є: ознайомлення з поняттям 

«перформанс», «флеш-моб», «хеппенінг» авторськими роботами 

сучасних перформерів; колективне створення танцювального 

проєкту на актуальну соціальну тему з використанням методів 

Без обмежень 



експериментального танцю; розвиток індивідуального 

виконавського почерку, бажання до самовираження, пошуку 

нестандартної хореографії, вміння працювати в творчій команді 

183.  Теорія і методика 

contemporary 

dance 

 

Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика 

contemporary dance» є засвоєння пластичних прийомів 

хореографічної мови contemporary dance та формування вміння їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і методика 

contemporary dance» є: ознайомлення з основними техніками та 

методиками, які використовуються у напрямку contemporary dance, 

структурою уроку та характерними особливостями кожної частини 

уроку; оволодіння теорією і методикою contemporary dance; розвиток 

вміння розробляти та проводити урок contemporary dance, 

розробляти тренінгові та танцювальні комбінації цього напрямку; 

розвиток творчості та креативності мислення, індивідуальності; 

виховання інтересу до contemporary dance, взаємоповаги, прагнення 

до професійного росту. 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

4 курс 

 

184.  Теорія і методика 

джазового танцю 

Юлія ТАРАНЕНКО Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання дисципліни «Теорія і методика джазового 

танцю» є розширення уявлення про джазовий танець, його види, 

оволодіння технікою виконання джазового танцю з методикою його 

навчання. 

Основними завданнями дисципліни «ТМ джазового танцю» є: 

засвоєння теоретичних основ джазового танцю, ознайомлення з 

видами джазового танцю (афро-джаз, бродвей джаз, ліричний джаз 

та ін.), засвоєння основних технічних принципів джазового танцю; 

опанування технікою виконання комбінацій у різних видах 

джазового танцю; розвиток творчості емоційного сприйняття образу; 

виховання прагнення до професіоналізму. 

Спеціальності 

024 Хореографія 

та 014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 

Освітній ступінь 

бакалавр 

3 курс 

4 курс 

 

185.  Теорія і методика 

роботи з дитячим 

хоровим 

колективом 

 

Вікторія 

ГРИГОР`ЄВА 

Кафедра теорії  та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Навчальна дисципліна «Теорія і методика роботи з дитячим хоровим 

колективом» є доповненням та логічним продовженням дисципліни 

«Теорія і методика музичної освіти». Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є формування знань про принципи організації 

дитячих вокально-хорових колективів, методи вокальної роботи з 

дітьми та її специфіку під час колективного співу. Зазначена 

дисципліна розкриває питання організаційної, навчальної, 

репетиційної та концертної діяльності хормейстера. 

Окрім цього дисципліна озброює студентів системою навичок 

керівництва дитячим хоровим колективом в умовах 

загальноосвітньої школи та у позашкільній освіті. 

Дисципліна забезпечує розвиток загальних та спеціальних 

здібностей, необхідних майбутньому хормейстерові. 

 

 

 



186.  Український 

народний танець в 

сучасній обробці 

Олена 

МАРТИНЕНКО 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою викладання ОК за вибором «Український народний 

танець в сучасній обробці» є ознайомлення з методами осучаснення 

(стилізації) українського народного танцю, розвиток пошукових 

вмінь, креативності мислення, бажання вивчати та пропагувати 

український народний танець. 

Основним завданнями вивчення ОК є: закріплення знань про 

регіональні особливості українського народного танцю, про 

особливості роботи балетмейстера в народній хореографії; 

ознайомлення з методами осучаснення українського народного 

танцю; розвиток вміння застосовувати набуті знання під час 

створення стилізованої версії українського народного танцю; 

закріплення вмінь створювати танцювальні номери, співпрацювати з 

виконавцями, публічно презентувати створену постановку. 

Спеціальності:  

024 

Хореографія,  

014 Середня 

освіта 

(Хореографія) 5-

8 семестри 

187.  Фортепіано. 

Інтенсивний курс 

 

Олена 

ЄМЕЛЬЯНОВА 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою курсу «Фортепіано. Інтенсивний курс» є розвиток музично-

ритмічних здібностей здобувачів освіти та формування вмінь і 

навичок музикування, підбору по слуху, імпровізації, виразного 

виконання музичних творів, що підвищує ефективність оволодіння 

кожним навиком окремо і забезпечує цілісний, системний підхід до 

оволодіння елементів мистецтва фортепіанної гри. 

Основними завданнями вивчення даного курсу є: 

-інтенсивне навчання гри на фортепіано; 

-розвиток творчих виконавських та імпровізаційних здібностей; 

-формування навичок самостійної роботи; 

-ознайомлення з основними елементами музичної мови та їх 

взаємозв’язок; 

-ритмічними групами та ритмічними послідовностями; 

-гармонічними послідовностями естрадної и джазової музики; 

-оволодіння навичками читання з аркуша; 

-співати та акомпанувати; підбирати та транспонувати знайомі 

мелодії на слух; 

-оволодіння прийомами імпровізації; 

-оволодіння навичками застосовувати фактурні варіанти 

акомпанементу до мелодій; робити образно-емоційний аналіз 

музичних творів; 

-ознайомлення зі зразками фортепіанної музики різних епох, стилів, 

жанрів. 

 

188.  Функціональний 

тренінг 

Наталя КРИВУНЬ Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою освоєння дисципліни «Функціональний тренінг» є 

ознайомлення з фітнесом високої інтенсивності, в роботі, якого 

залучені всі м’язи тіла. Розвиток усіх фізичних якостей (сила, 

витривалість, швидкість, спритність, гнучкість) і рухових здібностей 

(аеробна витривалість і потужність, анаеробна витривалість і 

потужність і максимальна швидкість). 

Без обмежень 



189.  Чирлідинг Наталя КРИВУНЬ Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Метою освоєння дисципліни «Чирлідинг» є практичне ознайомлення 

з одним із видів спорту – черлідинг, який поєднує в собі елементи 

видовищних видів спорту (танці, гімнастика, акробатика). 

Ознайомлення з видами черлідингу, такими як Чір, Данс і Стант. 

Без обмежень 

190.  Читання хорових 

партитур  

Анетта 

ОМЕЛЬЧЕНКО, 

Вікторія 

ГРИГОРЬЄВА 

Кафедра теорії та 

методики навчання 

мистецьких дисциплін 

Курс має 3 кредита. Мета навчального курсу «Читання хорових 

партитур» - опанувати теоретичні основи запису та читання хорової 

партитури, головні види партитурних позначень, оволодіти 

навичкою виконання дво-, три-, чотирирядкового викладення 

хорової партитури, опанувати складності виконання багатоголосних 

партитур, оволодіти навичкою виконання хорових партитур із 

складним тональним планом, фактурою викладу, динамічними та 

агогічними змінами. 

7 або 8 семестри 

  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ  

191.  Англійська для 

медіаграмотності 

Ярова О.Б. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Медіаграмотність – це ключова компетентність сучасної 

особистості. Для того, щоб самим не розгубитися в потоці 

інформації, що пропонують телеканали та вебсайти, та розвинути в 

учнів критичне мислення, майбутнім педагогам важливо розуміти 

актуальність питання та озброїтися арсеналом сучасних і цікавих 

активностей для уроків англійської мови та позакласної діяльності.  

Дослідження різних видів масмедіа, серед яких газети, журнали, 

телебачення та соціальні мережі, поглибить розуміння ролі медіа в 

нашому житті, розширить словниковий запас та дасть можливість 

сформувати мовні та мовленнєві компетентності, необхідні для 

аналізу того, що читають та дивляться здобувачі вищої освіти. 

Програма курсу навчить їх оцінювати власний рівень 

медіаграмотності, відокремлювати факти від поглядів масмедіа, 

визначати розбіжності між соціальними мережами та традиційними 

медіа, коментувати впливи реклами, характеризувати гендер та 

самовизначення в медіа. За допомогою власного фінального проєкту 

вони зможуть продемонструвати, як покращилась їх 

медіаграмотність та як розвивати критичне мислення школярів. 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

192.  Англійська 

лексикографія 

Каліберда О.О. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Дисципліна «Англійська лексикографія» знайомить з історією 

розвитку англійської лексикографії, базовими принципами 

укладання словників, їх жанровим різноманіттям, особливостями 

лексикографічного опису словникового складу англійської мови.  

Метою дисципліни є розширення мовної та професійної 

компетентності, усвідомлення того, що вивчення англійської мови, 

проведення наукового дослідження, успішна майбутня професійна 

діяльність неможливі без використання різних типів словників, що 

містять всеохоплюючу інформацію про мову, її словниковий склад, 

функціювання лексичних одиниць та їх сучасне вживання.  

Програма дисципліни передбачає ознайомлення з етапами 

формування англійської лексикографії, різними типами англомовних 

5 або 6 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 



лексикографічних довідників та принципами організації їх мега-, 

макро-, мікро- та медіоструктури.  

По завершенню здобувачі вищої освіти будуть обізнані з історією 

англійської лексикографії, впевнено орієнтуватись у всьому 

багатстві сучасної англомовної лексикографічної продукції, 

розуміти метамову словника та особливості презентації слів в 

лінгвістичних, енциклопедичних та спеціальних словниках. 

193.  Англійська мова 

ділового 

спілкування 

Нагай І.Д. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

 Англійська мова ділового спілкування спрямована на формування 

у здобувачів вищої освіти комунікативних професійних 

компетентностей, вдосконалення навичок аудіювання, читання, 

письма, говоріння, що матиме ефективне застосування у 

майбутньому професійному середовищі. Англійська мова ділового 

спілкування буде корисна майбутнім економістам, підприємцям, 

менеджерам туристичної діяльності, вчителям англійської мови, всім 

тим, хто бажає вдосконалити навички володіння англійською мовою.  

Вивчення дисципліни дає можливість оволодіти навичками 

спілкування діловою англійською мовою в типових ситуаціях (ділова 

розмова, ділова зустріч, ділова нарада, подорожі, співбесіда під час 

прийому на роботу тощо); ознайомитися з основними формами 

англійської ділової документації; навчитися укладати пакет 

документів для працевлаштування та здійснювати ділове 

листування; ознайомитися з культурними особливостями поведінки 

британців, американців та українців у ситуаціях ділового 

спілкування. 

3 або 4 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

для спеціальностей:  

073 менеджмент, 

081 право, 

 073 фінанси, 

банківська справа та 

страхування, 014 

середня освіта, 

історія, 032 історія і 

археологія, 051 

економіка 

194.  Англійська мова 

для публічних 

виступів 

Шиманович І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета викладання навчальної дисципліни “Англійська мова для 

публічних виступів” - ознайомити студентів з теоретичними 

засадами мистецтва красномовства, сформувати практичні навички 

укладання текстів виступів та їх проголошення англійською мовою, 

удосконалити норми і правила культури мовлення, її логіки, навчити 

моделювати процеси мовлення та спілкування. 

Завданнями курсу є: 

 Зрозуміти природу хвилювання і отримати від нього 

користь під час виступу. 

 Вивчити алгоритм підготовки до публічного виступу, чітко 

сформулювати мету і навчитися користуватися інструментами її 

досягнення. 

 Вивчити структуру ораторського мовлення та його стиль. 

 Навчитися встановлювати і підтримувати зоровий контакт. 

 Вивчити значення поз, жестів і голосу оратора та 

використовувати їх. 

 Навчитися залучати аудиторію і утримувати її увагу. 

 Навчитися відповідати на запитання аудиторії. 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)»; 

5 або 6 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 



 Навчитися користуватися метафорою як основним мовним 

інструментом оратора. 

195.  Англійська мова 

за професійним 

спрямуванням 

Халабузар О.А., 

Салюк Б.А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова за 

професійним спрямуванням” є практичне володіння іноземною 

мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного 

спілкування з метою одержання інформації. У процесі досягнення 

цієї мети студенти мають оволодіти достатнім рівнем комунікативної 

компетентності, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на 

основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок 

загального характеру, включаючи навички перекладу, реферування 

та анотування професійни текстів, а також підготовку до подальшої 

самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх 

запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової 

діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві компетентності (лінгвістичну, 

соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування в академічному та професійному 

середовищі; 

зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також 

їхнє позитивне ставлення до вивчення мови; сприяти становленню 

критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися. 

У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть: 

-  демонструвати знання професійного дискурсу, термінології 

свого фаху, джерел поповнення лексики іноземної мови; показувати 

уміння спілкуватися іноземною мовою у професійному середовищі, 

уміння дотримуватися етики ділового спілкування; аналізувати 

іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є 

необхідними для виконання професійних завдань та прийняття 

професійних рішень; 

- володіти комунікативною мовленнєвою компетентністю з 

англійської  мови на рівні В2, В2+ (соціокультурний, прагматичний 

компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із 

мовної освіти).  

Для усіх 

спеціальностей 

факультетів 

ФППОМ, ФМКТО, 

ФФКСЗЛ 

196.  Англійська як 

глобальна мова 

Каліберда О.О. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Вивчаючи цю дисципліни, ви дізнаєтесь відповіді на такі питання: 

що таке глобальна мова, які фактори впливають на трансформацію 

мови в глобальну, навіщо людству глобальна мова, чому саме 

англійська стала глобальною мовою сьогодення, майбутнє 

англійської як глобальної мови. 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 



197.  Видо-часові форми 

дієслова в 

англійській мові 

Панова Н.Ю., 

Хадабузар О.А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів знань 

про систему часових форм дієслова в англійській мові та 

вдосконалення навичок їх коректного вживання в мовленні.  

Курс сфокусовано на системі тренувально-контрольних вправ, що 

забезпечують відпрацювання навичок правильного утворення та 

вживання в мовленні видо-часових форм англійського дієслова. З 

метою автоматизації навичок на заняттях використовуються 

автентичні англомовні матеріали, зокрема відомі пісні, подкасти, 

відеоматеріали. 

5 або 6 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 

198.  Граматичний 

практикум з 

англійської мови 

Панова Н.Ю. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання курсу є удосконалення навичок граматично 

правильного мовлення для здійснення англомовної комунікації. 

Основним завданням дисципліни є систематизація і узагальнення 

знань здобувачів вищої освіти, набутих за попередні роки навчання.  

У результаті вивчення курсу вони будуть знати морфологічні та 

синтаксичні особливості сучасної англійської мови; вмітимуть 

застосовувати отримані знання з граматики в практичній діяльності; 

розрізняти граматичні конструкції у тексті; виявляти та коригувати 

граматичні помилки в писемному тексті та усному мовленні; 

ефективно і гнучко використовувати знання з граматики в 

різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та 

професійного спілкування. 

3 або 4 семестр для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 

199.  Ділова англійська 

мова 

Богдан В.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

У сучасних умовах євроінтеграції, глобалізації і, відповідно, 

виходу України в єдиний освітній, культурний та інформаційний 

простір володіння іноземними мовами, насамперед англійською, 

набуває особливої ваги. Ділова англійська практично стала 

міжнародною мовою наукової комунікації: ділової кореспонденції, 

наукових і практичних конференцій, публікацій. За допомогою 

англійської мови можна одержати доступ до більшості ресурсів 

світової інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. 

Мета курсу ─ навчити студентів основам ділового спілкування в 

усній і письмовій формах для подальшого використання в своїй 

практичній діяльності. 

Програма курсу передбачає набуття студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань у царині ділового 

спілкування. 

Після завершення цього курсу успішні студенти будуть знати 

базову ділову термінологію та різні аспекти культури та мовної 

поведінки у професійному середовищі; уміти ефективно 

спілкуватися в усній і письмовій формі у типових комунікативно-

мовленнєвих ситуаціях майбутньої професійної діяльності: 

знайомство, розмова по телефону, влаштування на роботу, ділова 

зустріч; написання ділових листів, заповнення документації тощо. 

7 або 8 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

Болгарська мова», 

 3 або 4 семестри 

для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання),  

3 або 4 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (ураїнська 

мова і література, 

англійська мова)» 

(скорочений термін 

навчання);  

7 або 8 семестр для 

ОПП Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова) 



200.  Ділова 

французька мова 

Мороз А.А., 

Полуляхов А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів 

професійної мовленнєвої компетентності.  

ЇЇ вивчення передбачає оволодіння навичками ділового письма та 

мовлення з опорою на вже існуючу загальну мовну підготовку 

здобувача; формування навичок та умінь спілкування на професійні 

теми, складання контрактів, ділових листів; вдосконалення навичок 

роботи із франкомовною пресою і фаховою літературою; розвиток 

навичок читання та аудіювання (проведення наукової презентації на 

конференції чи виступ з доповіддю). 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

201.  Домашнє читання 

англомовних 

художніх текстів 

 

Школа І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою курсу є вдосконалення навичок усного та писемного 

мовлення на основі читання автентичних творів англійських та 

американських письменників.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти будуть знати мовні зразки, типові моделі та кліше англійської 

мови; орфографічні, орфоепічні, граматичні та лексичні її норми; 

лексику прочитаних творів; принципи роботи з текстом; умітимуть 

доречно вживати мовні зразки, типові моделі та кліше англійської 

мови; дотримуватися її орфографічних, орфоепічних, граматичних та 

лексичних норм; вживати лексику прочитаних творів; працювати з 

автентичним текстом. 

3 і 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)»; 

3 і 4 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

202.  Домашнє читання 

німецькою мовою 

Ходикіна І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою курсу є вдосконалення навичок усного та писемного 

мовлення у процесі читання адаптованих німецькомовних текстів. 

Предметом курсу є лексика та граматика німецької мови.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти будуть знати мовні зразки, типові моделі та кліше німецької 

мови; орфографічні, орфоепічні, граматичні та лексичні норми 

німецької мови; лексику прочитаних творів; принципи роботи з 

текстом; умітимуть доречно вживати мовні зразки, типові моделі та 

кліше німецької мови; дотримуватимуться орфографічних, 

орфоепічних, граматичних та лексичних норм німецької мови; 

вживатимуть лексику прочитаних творів; працюватимуть з 

адаптованим текстом. 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)»; 

3 або 4 семестр для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

203.  Еволюція 

складнопідрядного 

речення з 

давнього до 

новоанглійського 

періоду 

Богдан В.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Складнопідрядні речення в українській та англійській мові 

різняться як за значенням, так і за будовою, що викликає 

зацікавленість ними з боку дослідників.  

Мета курсу – показати становлення та розвиток складнопідрядного 

речення від доісторичної доби до перших пам’яток германської 

писемності.  

Вивчення цієї дисципліни передбачає встановлення загальних 

тенденцій розвитку давньогерманського складнопідрядного речення 

й індивідуальних шляхів його еволюції.  

Опанувавши цей курс, здобувачі вищої освіти будуть знати теорію 

«двох шляхів» розвитку підрядності в давньогерманських мовах і 

умови введення в поверхневу структуру простого речення наявних у 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)», 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання); 

3 або 4 семестр для 

ОПП  



мові сполучних засобів; уміти аналізувати шляхи становлення 

підрядності в різні періоди історії германських мов, простежити 

зміни, які відбулися в кожному періоді розвитку складнопідрядного 

речення та наводити приклади цих змін, робити узагальнення про ті 

чи інші процеси та їхню роль в історії становлення англійського 

складнопідрядного речення. 

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

204.  Ефективна ділова 

писемна 

комунікація 

англійської мовою 

Богдан В.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

У сучасних умовах євроінтеграції, глобалізації і, відповідно, 

виходу України в єдиний освітній, культурний та інформаційний 

простір володіння іноземними мовами, насамперед англійською, 

набуває особливої ваги. Ділова англійська практично стала 

міжнародною мовою наукової комунікації: ділової кореспонденції, 

наукових і практичних конференцій, публікацій. За допомогою 

англійської мови можна одержати доступ до більшості ресурсів 

світової інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет.  

Мета курсу – навчити здобувачів вищої освіти основам ділового 

спілкування в усній і письмовій формах для подальшого 

використання в своїй практичній діяльності.  

Програма курсу передбачає набуття ними мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань у царині ділового 

спілкування.  

Вивчивши цей курс, здобувачі вищої освіти будуть знати базову 

ділову термінологію, різні аспекти культури та мовної поведінки у 

професійному середовищі; уміти ефективно спілкуватися в усній і 

письмовій формі у типових комунікативно-мовленнєвих ситуаціях 

майбутньої професійної діяльності (знайомство, розмова по 

телефону, влаштування на роботу, ділова зустріч; написання ділових 

листів, заповнення документації) тощо. 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

205.  Ігрові технології 

навчання 

іноземних мов 

Ярова О.Б. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Реалізація технологій ігрового навчання англійської мови 

передбачає створення на уроках ситуацій, які мають значний 

виховний та освітній потенціал, підтримують мотивацію навчання 

учнів й одночасно стимулюють їхню розумову активність, зокрема 

мислення, увагу, творчі здібності. У курсі «Ігрові технології 

навчання іноземних мов»здобувачі вищої освіти: 

ознайомляться з принципами й умовами організації дидактичних 

ігор на уроках англійської мови в початковій/основній/старшій 

школі, їх функціями, класифікацією, структурою; 

навчаться організовувати комунікативний простір у класній 

кімнаті, створювати психологічний комфорт на уроці, вибудовувати 

партнерські відносини у взаєминах із учнями; 

дізнаються, як ефективно поєднувати вправи та комунікативні 

завдання з метою результативного навчання англійської мови, 

застосовуючи навчально-методичні комплекси та додаткові 

інтернет-ресурси; 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)», 

3 або 4 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання), 3 або 4 

семестр для ОПП 

«Середня освіта 

(ураїнська мова і 

література, 

англійська мова)» 

(скорочений термін 

навчання); 5 або 6 

семестр для ОПП 

Середня освіта 



спробують розробити та провести практично-дослідницький 

проєкт, що включатиме аналіз ігрових (моделюючих) ситуацій та 

оцінювання власної педагогічної діяльності. 

(українська мова і 

література, 

англійська мова); 5 

або 6 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

206.  Інтерактивні  

методи вивчення 

англійської мови 

Халабузар О.А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою дисипліни «Інтерактивні  методи вивчення англійської 

мови» є  подальший розвиток лінгвістичної компетенції студентів, 

опанування здобувачами знаннями та навичками щодо застосування 

нестандартних форм та методів навчання (робота з мультимедійними 

автентичними англомовними джерелами на базі онлайн-платформ в 

умовах НУШ, мобільних застосунків; проведення інтерактивних 

тренінгів, дискусій, креативних індивідуальних та групових проєктів 

на онлайн-платформах, створення власного мультимедійного онлайн 

контенту, створення презентацій, коміксів, кросвордів, відеоблогів та 

відео-екскурсії; дублювання відеоматеріалів та ін.),  що матимуть 

результатом подальший розвиток лінгвістичної компетенції 

студентів, формування навичок логічної та послідовної англомовної 

комунікації; удосконалення логічності мислення та опанування 

softskills. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує 

сформованість: знань:відповідного теоретичного матеріалу щодо 

інтерактивних форм та методів оволодіння англійською 

мовою;принципів застосування лексико-граматичних трансформацій 

під час вирішення проблемних ситуаціях. Вивчення навчальної 

дисципліни забезпечує сформованість умінь:працювати з 

англомовним веб-контентом з метою удосконалення навичок 

аудіювання, читання, письма та говоріння;створювати, редагувати та 

перекладати тексти у контексті бізнес-комунікації;організовувати та 

підтримувати дискусію; працювати з автентичними англомовними 

джерелами. Дисципліна підкріплена опублікованим навчально-

методичним посібником. 

Для усіх 

спеціальностей 

факультету ФППОМ 

207.  Інтерактивні 

методи навчання 

англійської мови 

Халабузар О.А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти 

з нестандартними формами та методами навчання англійської мови, 

зокрема інтерактивні тренінги, дискусії, індивідуальні та групові 

проєкти на онлайн-платформах, презентації, комікси, кросворди 

відеоблоги та відео-екскурсії.  

Зміст освітнього компонента спрямовано на формування 

теоретичних і методичних знань про інтерактивні методи навчання. 

Значна увага приділяється діалогічно-дискусійним, ситуаційним, 

ігровим, фасилітаційним, інформаційно-комунікаційним 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)», 

3 або 4 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання), ОПП 



технологіям навчання, організаційно-методичним підходам до їх 

використання у загальноосвітній школі під час навчання англійської 

мови. 

«Середня освіта 

(ураїнська мова і 

література, 

англійська мова)» 

(скорочений термін 

навчання); 5 або 6 

семестр для ОПП 

Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова); 5 

або 6 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

208.  Історія та 

культура великої 

британії та сша 

Герасименко Ю.А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета курсу – навчити здобувачів вищої освіти орієнтуватися в 

соціокультурних аспектах життя соціуму Великої Британії та США; 

сформувати вміння адаптуватися в іншомовному середовищі та 

розуміти необхідність дотримуватися традиційних канонів, 

виявляючи повагу до ритуалів та стилю життя представників іншого 

культурного середовища; сприяти збереженню власної культурної 

ідентичності в іншомовному оточенні.  

Предметом навчальної дисципліни є закономірності розвитку та 

особливості історії, культури, традицій Англії та англомовних країн 

з часу їх заселення людьми та до наших днів.  

Метою викладання навчальної дисципліни є створення цілісного 

уявлення про історичний розвиток англомовних країн в цілому та 

Великобританії зокрема, а також про основні тенденції розвитку 

англійської культури; сприяти формуванню історичної свідомості, 

розумінню особливостей культури Англії та США.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є розкриття 

закономірностей історичного, соціально-економічного, культурного 

розвитку Англії та США; визначення ролі і місця англійської 

культури в сучасному світі; формування навичок критичного 

осмислення історичної інформації, роботи з джерелами і 

літературою; засвоєння наукової та культурологічної термінології.  

У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти будуть 

знати: основні етапи історії Великої Британії та США; основні 

особливості та закономірності розвитку англійської культури; 

поняття і категорії історії і культури англомовних країн; місце і роль 

історії Великобританії в загальному формуванні людської 

цивілізації; місце і роль англійської культури в розвитку світової 

5 або 6 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 



культури; основні персоналії видатних історичних осіб та діячів 

культури Великобританії та англомовних країн; основні історичні 

факти, події, явища, які відбувалися в процесі історичного розвитку 

Великобританії та США. 

209.  Комунікативний 

курс англійської 

мови 

Прядко Ю.П.,  

Салюк Б.А.,  

Школа І.В. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікативний курс 

англійської мови» є розвиток навичок комунікації, презентації та 

критичного мислення здобувачів вищої освіти через обговорення 

дискусійних тем і підготовку та виголошення промов. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікативний 

курс англійської мови» є: вдосконалення комунікативної 

компетентності через виконання завдань з аудіювання, говоріння, 

комунікації; поглиблення навичок співпраці, самопрезентації, 

критичного мислення; розширення знань зі стратегій презентації, 

рецепції і аналізу інформації; формування впевненості у 

використанні мови як засобу спілкування в академічній та 

професійній сферах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: 

стратегії рецепції та презентації інформації, критичного мислення та 

візуальної грамотності; можливості використання коротких фраз, 

часових ліній, інфографіки та ментальних карт, посилання на 

ключові терміни тощо під час дискусій, дебатів та презентацій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти: 

інтерпретувати, оцінювати, синтезувати, відображати та аналізувати 

інформацію, робити висновки; відрізняти факти від думок, наводити 

докази, увиразнювати кілька точок зору, підкреслити ключові деталі 

під час прослуховування та обговорення лекцій, інтерв’ю, подкастів, 

дискусій тощо; ефективно використовувати короткі фрази, факти, 

думки і символи, риторичні питання, підкреслювати важливу 

інформацію, розпізнавати та уникати повторів, висловлювати свою 

думку і т.д. під час дискусій, дебатів та презентацій; співпрацювати 

під час роботи в парах і міні-групах. 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)», 

3 або 4 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання), 3 або 4 

семестр для ОПП 

«Середня освіта 

(ураїнська мова і 

література, 

англійська мова)» 

(скорочений термін 

навчання); 3 або 4 

семестр для ОПП 

Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова)  

 

3 або 4 семестр всіх 

спеціальностей 

факультетів 

ФППОМ, ФДССО 

210.  Корективний 

фонетичний курс 

німецької мови 

Ходикіна І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти виконують 

комплекс вправ, спрямованих на формування правильної та чіткої 

вимови німецькою мовою, інтонації, формують навички виразного 

читання вголос.  

Опановуючи курс, здобувачі вищої освіти удосконалюють 

нормативну вимову; ознайомлюються з фоностилістичними 

варіантами німецької мови; розвивають фонематичний та 

інтонаційний слух; удосконалюють навички сприймати зв’язне 

мовлення, запам’ятовувати граматичні форми та моделі, лексичні 

конструкції та мовні кліше; набувають уміння правильно та виразно 

прочитати текст, передавати стилістичне забарвлення різних типів 

тексту; у процесі мовлення вчаться виявляти фонетичні явища, що 

притаманні німецькій мові; навчаються графічно відображати 

3 або 4 семестр для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 



інтонацію; формують фонетичні навички та вміння, що необхідні для 

подальшого використання німецької мови у певних мовленнєвих 

ситуаціях. 

211.  Корективний 

фонетичний курс 

французької мови 

Мороз А.А., 

Полуляхов А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

На заняттях з дисципліни здобувачі вищої освіти виконують 

комплекс вправ, спрямованих на формування правильної та чіткої 

вимови французькою мовою, інтонації, формують навички 

виразного читання вголос.  

Під час вивчення вони удосконалюють нормативну вимову; 

ознайомлюються з фоностилістичними варіантами французької 

мови; розвивають фонематичний та інтонаційний слух; 

удосконалюють навички сприймати зв’язне мовлення та 

запам’ятовувати і зберігати в пам’яті граматичні форми та моделі, 

лексичні конструкції та мовні кліше; формують уміння правильно та 

виразно прочитати текст, передавати стилістичні особливості різних 

типів тексту; вчаться виявляти фонетичні явища, що притаманні 

французькій мові в процесі мовлення; навчаються транскрибувати 

слова та відображати інтонацію за допомогою графіки; формують 

фонетичні навички та вміння, які необхідні для подальшого 

застосування французької мови у певних мовленнєвих ситуаціях. 

3 або 4 семестр для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 

212.  Країнознавство 

німецькомовних 

країн 

Ходикіна І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

соціокультурної компетентності та лінгвокраїнознавчої орієнтації 

здобувачів вищої освіти у процесі вивчення історії, культури, 

національних звичаїв та способу життя народу-носія німецької мови.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення їх з 

історією, економікою, культурою, способом життя, національними 

звичаями та традиціями народу-носія мови; систематизувати 

елементи країнознавчих знань, яких вони набули в процесі вивчення 

практичного курсу німецької мови; розвинути у них навички 

виділяти країнознавчу інформацію, без еквівалентну та фонову 

лексику в автентичних німецьких текстах; навчити їх порівнювати 

різні сфери життя суспільства німецькомовних країн та України 

шляхом критичного аналізу отриманої інформації. 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

213.  Країнознавство 

німеччини  

Ходикіна І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета курсу – формування соціокультурної обізнаності здобувачів 

вищої освіти щодо економіко-географічних, історичних, культурних, 

політичних аспектів та системи освіти Німеччини.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є узагальнення знань 

про географічне положення, історичні етапи розвитку, економіку, 

населення та політичний устрій Німеччини; систематизація і 

поглиблення знань про розвиток культури, освіти та науки країни; 

ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасним станом суспільства, 

звичаями, традиціями та життям молоді Німеччини; навчити 

здобувачів вищої освіти порівнювати життя суспільства у Німеччини 

та в Україні шляхом критичного аналізу вивченої інформації; 

розширити загальнокультурний кругозір здобувачів вищої освіти в 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)»;  

5 або 6 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 



галузі країнознавства, удосконалити комунікативно-пізнавальні 

уміння, спрямовані на систематизацію, розширення та поглиблення 

країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань про країну. 

214.  Країнознавство 

США 

Глазкова І.Я., 

Герасименко Ю.А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета курсу «Країнознавство США» – формування соціокультурної 

обізнаності здобувачів вищої освіти щодо економіко-географічних, 

історичних, культурних, політичних аспектів та системи освіти 

Сполучених Штатів Америки.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є узагальнення знань 

про географічне положення, історичні етапи розвитку, економіку, 

населення та політичний устрій США; систематизація і поглиблення 

знань про розвиток культури, освіти та науки країни; ознайомити 

здобувачів вищої освіти з сучасним станом суспільства, звичаями, 

традиціями та життям молоді США; навчити здобувачів вищої освіти 

порівнювати життя суспільства у США та в Україні шляхом 

критичного аналізу вивченої інформації; розширити 

загальнокультурний кругозір в галузі країнознавства, удосконалити 

комунікативно-пізнавальні уміння, спрямовані на систематизацію, 

розширення та поглиблення країнознавчих та лінгвокраїнознавчих 

знань про англомовні країни. 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання); 

3 або 4 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)»  

215.  Країнознавство 

франції 

Мороз А.А., 

Полуляхов А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої 

освіти уявлень та знань про історичний, політичний, економічний, 

суспільно-культурний розвиток Франції.  

Завдання курсу:  

- формування глибоких і систематичних знань про особливості 

історичного розвитку Франції;  

- ознайомлення із соціально-економічною ситуацією у Франції;  

- розкриття сутності політичного ладу Франції;  

- вивчення геополітичних, природо-кліматичних, 

етнодемографічних, культурно-цивілізаційних особливостей 

Франції.  

7 або 8 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 

216.  Лексичні 

труднощі 

англійської мови 

Прядко Ю.П., Салюк 

Б.А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Фокусом дисципліни є складні випадки вживання певних 

лексичних одиниць англійської мови. Зокрема, здобувачі вищої 

освіти навчаться розрізняти і коректно вживати синонімічні (ensure / 

insure / reassure / make sure / confirm) та омонімічні (isle - aisle) 

лексичні одиниці, правильно використовувати прийменники з 

різними частинами мови (eager for, infer from). Це дозволить набути 

навичок Use of English, необхідних для досконалого володіння 

англійською мовою. 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)»,  

 

3 або 4 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання),  

 

3 або 4 семестр для 

ОПП Середня освіта 

(українська мова і 



література, 

англійська мова); 

 

3 або 4 семестр для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

217.  Методика 

організації 

проектної 

діяльності на 

уроках англійської 

мови 

Ярова О.Б. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Проєктна технологія є комплексним методом, який передбачає 

використання цілої сукупності проблемних, дослідницьких, 

пошукових методів та інтерактивних прийомів: навчання у 

співробітництві, “мозкові штурми”, дискусії, евристичні бесіди, 

рольові ігри, драматизації, рефлексії тощо. Тому реалізація 

навчальних проєктів на уроках англійської мови в школі може 

викликати певні труднощі. Курс «Методика організації проєктної 

діяльності на уроках англійської мови» розроблений на допомогу 

майбутнім учителям і має завданнями: 

- ознайомити з теоретичними основами проєктної технології 

(ознаки й характеристики проєкту, типологія проєктів у навчанні 

іноземних мов, вимоги щодо використання проєкту, етапи 

проєктування, ймовірні труднощі, моделі організації освітнього 

процесу з іноземної мови на основі проєктної технології, контроль та 

оцінювання іншомовної проєктної діяльності учнів); 

- навчити розробляти й реалізовувати навчальні проєкти 

відповідно до дидактичних цілей, матеріальної бази, рівня 

іншомовної підготовки учнів, їхніх вікових особливостей та 

інтересів. 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)», 

3 або 4 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання), 3 або 4 

семестр для ОПП 

«Середня освіта 

(ураїнська мова і 

література, 

англійська мова)» 

(скорочений термін 

навчання); 5 або 6 

семестр для ОПП 

Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова); 5 

або 6 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

218.  Міжнародні тести 

з англійської мови 

Шиманович І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета вибіркового курсу "Міжнародні тести з англійської мови" - 

покращити знання та мовленнєві навички з англійської мови, 

необхідні для успішної підготовки та проходження міжнародного 

тесту з англійської мови IELTS рівня Academic (IELTS Academic 

Test). Протягом курсу увага буде зосереджуватись на удосконаленні 

відповідних англомовних навичок з аудіювання, читання, письма та 

говоріння, відповідно до специфіки і структури тесту IELTS. 

7 або 8 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

Болгарська мова»; 

 7 або 8 семестри 

для ОПП  Філологія 



Наприкінці курсу усі слухачі матимуть можливість пройти 

підсумковий тест, змодельований за зразком IELTS, із наданням 

індивідуального детального аналізу та рекомендацій стосовно 

подальшого розвитку англомовних компетентностей та стратегій 

успішного складання міжнародних тестів. Мова викладання - 

англійська. 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

219.  Німецька мова 

(Рівен А 2) 

Ходикіна І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Дисципліна «Німецька мова (рівень А2)» – це курс з вивчення 

німецької мови на рівні А2, що спрямований на формування 

комунікативної компетентності у здобувачів вищої освіти, а відтак 

зможуть використовувати німецьку мову в різноманітних соціально-

побутових ситуаціях. Курс є логічним продовженням дисципліни 

«Німецька мова А1». 

Під час вивчення дисципліни студенти: 

- опановують лексику в обсязі, необхідному для ситуативного 

спілкування німецькою мовою на рівні А2; 

- вдосконалюють навички правильної вимови; 

- поглиблюють володіння німецькою мовою через аудіювання, 

письмо, читання; 

- удосконалюють навички усного та письмового перекладу і 

практикуються у читанні і перекладі неадаптованих художніх текстів 

та статей 

- можуть самостійно використовувати німецьку мову в 

різноманітних ситуаціях повсякденного життя. 

5 і 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

 

220.  Німецька мова 

(Рівень А1) 

Ходикіна І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Дисципліна «Німецька мова (рівень А1)» – це курс з вивчення 

німецької мови на рівні А1, що спрямований на формування 

комунікативної компетентності у здобувачів вищої освіти, а відтак 

зможуть використовувати німецьку мову в різноманітних соціально-

побутових ситуаціях. 

Під час вивчення дисципліни студенти: 

- опановують лексику в обсязі, необхідному для ситуативного 

спілкування німецькою мовою на рівні А1; 

- навчаються правильної вимови; 

- вивчають граматичні правила, що дозволяє самостійно 

формулювати короткі тексти, виражати бажання та емоції, а також 

вести діалоги в межах вивченої тематики; 

- навчаються читати і розуміти на слух німецькомовні тексти; 

- вчаться писати німецькою мовою короткі тексти; 

- практикуються у перекладі елементарних конструкцій. 

3 і 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

 

3 і 4 семестри для 

спеціальності 013 

Початкова освіта 

221.  Організація 

позаурочної 

діяльності з 

англійської мови в 

Школа І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою курсу є ознайомлення з сучасними формами, методами та 

технологіями роботи з дітьми в позаурочний час, оскільки навчання 

англійської мови не лише дає знання, але й допомагає учням 

розвивати ключові життєві уміння, а саме вміння вчитися, критично 

мислити, розв'язувати проблеми, працювати в команді, спілкуватися, 

а також навчати способів роботи з інформацією та бути креативним. 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)», 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 



закладах загальної 

середньої освіти 

Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти 

опановуватимуть способи створення сприятливих умов для учіння, 

віддаючи перевагу особистісно-зорієнтованому підходу та 

добираючи сучасні технології, методи та прийоми. 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання),   

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (ураїнська 

мова і література, 

англійська мова)» 

(скорочений термін 

навчання);  

7 або 8 семестр для 

ОПП Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова);  

5 або 6 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

222.  Переклад 

публіцистичних 

текстів 

Мороз А.А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета курсу – ознайомити з особливостями публіцистичних текстів 

та розвинути навички і вміння їх перекладу. Завданням курсу є 

формування вміння здійснювати переклад текстів різного жанро-

видового наповнення; оформлювати текст перекладу відповідно до 

вимог, пропонованих для матеріалів цього виду на мові перекладу; 

розвиток уміння оцінювати переклад з точки зору його відповідності 

встановленим перекладацьким нормам, а також проводити 

редагування тексту перекладу та доперекладацький аналіз, обирати 

загальну перекладацьку стратегію.  

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти буде 

вміти використовувати на практиці перекладацькі прийоми для 

здійснення адекватного перекладу; долати стилістичні труднощі при 

перекладі; здійснювати повний письмовий переклад публіцистичних 

текстів; складати реферат або анотацію до опрацьованих матеріалів 

статей, журналів та інтерв’ю. 

7 або 8 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

Болгарська мова»; 

 7 або 8 семестри 

для ОПП   Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 

223.  Переклад 

художніх текстів 

Полуляхов А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання навчальної дисципліни є відпрацювання на 

практиці теоретичних засад перекладу художнього тексту та 

формування навичок виконання літературного адекватного 

перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматургічного 

текстів першотвору.  

Курс спрямований на ознайомлення із сучасними теоріями та 

підходами до перекладу художніх творів; з видами, жанрами і 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 



композиційною структурою художніх творів, принципами, методами 

і моделями перекладу різних текстових жанрів на всіх етапах 

здійснення перекладацької діяльності: від попереднього 

перекладацького аналізу тексту вихідної мови через перекладацькі 

трансформації та когнітивні процедури перекладу до редагування і 

експертизи перекладеного тексту цільової мови; виконання 

літературних перекладів текстів чи фрагментів текстів художніх 

творів (прози та поезії).  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти навчиться: здійснювати комплексний порівняльний аналіз 

перекладу і оригіналу із врахуванням об'єктивних вимог до якості 

перекладу; оцінювати адекватність художнього перекладу з 

урахуванням якісних і кількісних критеріїв; виділити сюжетну лінію, 

сильні позиції, інформаційні вузли та визначати  

ступінь необхідності збереження їх у тексті перекладу; визначити 

стилістичні засоби, що створюють образність тексту оригіналу; 

застосувати доречні семантичні трансформації при перекладі для 

збереження образності тексту оригіналу; добирати влучні методи 

відтворення ідейного змісту твору, збереження етнонаціонального 

забарвлення твору оригіналу у перекладній версії; перекладати 

фрагменти поетичних, прозових і драматичних текстів із англійської 

мови на українську та навпаки. 

224.  Письмовий 

переклад 

Полуляхов А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти фонових знань, необхідних для успішного здійснення 

письмового перекладу; забезпечення їх необхідною лексичною та 

граматичною базою, призначеною для полегшення та збільшення 

продуктивності робочого процесу письмового перекладача.  

Основними завданнями курсу є формування у здобувачів вищої 

освіти фонових знань, термінологічних еквівалентів з відповідної 

тематики; розвиток їх здатності виконувати перекладацькі дії на рівні 

автоматизму; ознайомлення здобувачів з особливостями оформлення 

письмового перекладу. 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

225.  Порівняльна 

типологія 

англійської та 

української мов 

Шиманович І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета викладання дисципліни “Порівняльна типологія англійської 

мови” — навчити майбутніх філологів-вчителів визначати і 

самостійно й ефективно використовувати у своїй професійній 

діяльності спільні та відмінні риси в системі фонетичних 

(фонологічних), лексичних, граматичних і стилістичних явищ 

іноземної та української мов. У процесі перекладу дуже важливо 

запобігти помилок, що виникають через схожі, а насправді відмінні 

явища в межах кожного аспекту іноземної та рідної мов. Отже, 

вивчення курсу порівняльної типології покликане запобігти 

інтерференції української мови в англійську і навпаки. 

У процесі вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• основні поняття та коло проблематики дисципліни; 

7 або 8 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

Болгарська мова»;  

7 або 8 семестр для 

ОПП Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова); 

 7 або 8 семестри 

для ОПП  Філологія 



• новітні тенденції в сучасному мовознавстві та мовознавчі школи; 

• ізоморфні та аломорфні риси на кожному мовному рівні. 

У процесі вивчення дисципліни студент повинен уміти: 

• пояснити зміст категорій, якими визначається сутність мовних 

явищ; 

• застосовувати здобуті теоретичні знання при аналізі мовних 

явищ, мовлення; 

• розпізнавати та пояснювати мовні засоби різних рівнів і 

використовувати здобуті знання при перекладі. 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

226.  Практикум з 

англійської мови 

(аудіокурс) 

Школа І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Основним фокусом дисципліни «Практикум з англійської мови: 

аудіокурс» є вдосконалення мовленнєвих навичок на основі роботи з 

аутентичними аудіо та відео матеріалами. Різноманіття peaльних 

життєвих ситуацій та цікаві відео про життя людей в 

найвіддаленіших куточках світу з відповідним нaбopoм cyчacнoї 

лeксики і пpoдyмaнa пoдaчa гpaмaтичнoгo мaтepіaлy poблять пpoцec 

oвoлoдіння ycнoю і пиcьмoвoю мoвoю захоплюючим і, відтак, 

ефективнішим. 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)»; 

5 або 6 семестр для 

ОПП Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова); 5 

або 6 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

227.  Практикум з 

англомовного 

письма 

Шиманович І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Навчальна дисципліна «Практикум з англомовного письма» 

спрямована на формування комунікативної компетенції шляхом 

формування у студентів уявлень та навичок реалізації моделі 

академічного письма іноземною мовою у стандартних жанрах 

професійно орієнтованої взаємодії у гуманітарній предметній галузі, 

а також ознайомлення студентів із теоретичними основами 

створення наукових письмових праць та їх практичне 

відпрацювання. 

Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток базових 

навичок побудови й написання англійською мовою текстів різних 

жанрів; вироблення стратегії оволодіння письмом як видом 

комплексної діяльності, що має соціальні, когнітивні та власне мовні 

аспекти. 

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує сформованість: 

знань: специфіки, типології і видів письма; принципів і прийомів 

створення письмового тексту в ряді основних його модифікацій; 

правил побудови письмових текстів різних жанрів і підстилів 

(власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний і ін.); 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)», 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання), ОПП 

«Середня освіта 

(ураїнська мова і 

література, 

англійська мова)» 

(скорочений термін 

навчання); 5 або 6 

семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 



умінь: редагувати, вносити корективи та об’єктивно оцінювати 

власний науковий твір; презентувати аудиторії результати та 

висновки власного наукового дослідження; готувати пропозиції, тези 

та наукові статті до друку. 

друга – німецька)» 

228.  Практична 

граматика 

німецької мови  

Ходикіна І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання курсу є удосконалення навичок граматично 

правильного мовлення для здійснення німецькомовної комунікації. 

Основними завданням курсу є систематизація і узагальнення знань 

здобувачів вищої освіти з граматики німецької мови.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни вони будуть знати 

морфологічні та синтаксичні особливості сучасної німецької мови; 

умітимуть застосовувати отримані знання з граматики в практичній 

діяльності; розрізняти граматичні конструкції у тексті; виявляти та 

коригувати граматичні помилки в писемному тексті та усному 

мовленні; ефективно і гнучко використовувати знання з граматики в 

різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та 

професійного спілкування. 

3 і 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)»; 

3 або 4 семестр для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

229.  Практична 

граматика 

французької мови 

Полуляхов А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання курсу є удосконалення навичок граматично 

правильного мовлення для здійснення німецькомовної комунікації. 

Основними завданням дисципліни є систематизація і узагальнення 

знань студентів з граматики французької мови.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: 

морфологічні особливості сучасної французької мови; синтаксичні 

особливості сучасної французької мови.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти: 

застосовувати отримані знання з граматики в практичній діяльності; 

розрізняти граматичні конструкції у тексті; виявляти та коригувати 

граматичні помилки в писемному тексті та усному мовленні; 

ефективно і гнучко використовувати знання з граматики в 

різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та 

професійного спілкування. 

5 або 6 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 

230.  Практичний курс 

перекладу 

німецької мови 

Ходикіна І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Мета курсу полягає у формуванні навичок адекватного перекладу 

текстів (письмових та усних) газетно-публіцистичного та офіційно-

ділового стилю, підготовки фахівців, які володіють знаннями, 

вміннями й навичками в галузі письмового і усного перекладу з 

німецької мови рідною та навпаки.  

Завдання викладання дисципліни – навчити здобувачів вищої 

освіти здійснювати адекватний переклад текстів середнього рівня 

складності; сформувати у них навички перекладацького аналізу 

тексту; виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних 

одиниць; виробити навички застосування лексико-граматичних 

трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з німецької 

мови на українську і навпаки.  

До завдань курсу практики перекладу входить також засвоєння 

мінімуму практичних знань і навичок з організації праці 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 



перекладача, оформлення перекладацької документації. Курс 

передбачає виховання у здобувачів почуття відповідальності, 

розвитку політичного і загальнокультурного світогляду. 

231.  Складні 

синтаксичні 

одиниці 

текстового рівня 

Богдан В.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Аналіз шкільних програм показав, що вивчення складних 

синтаксичних одиниць текстового рівня (приєднувальна конструкція 

(ПК), парцельоване речення (ПР)) не передбачено ні в звичайних 

загальноосвітніх навчальних закладах, ні в спеціалізованих школах з 

поглибленим вивченням іноземних мов.  

Проте ці синтаксичні одиниці широко вживаються і в усному, і в 

писемному мовленні в автентичних текстах різних жанрів. Отже, 

ознайомлення з такими засобами експресивного синтаксису як ПК і 

ПР є необхідним і актуальним.  

Мета курсу – ознайомити здобувачів вищої освіти з особливостями 

будови та семантики цих складних синтаксичних одиниць та їх 

функціями.  

Опанувавши цю дисципліну, здобувачі вищої освіти будуть знати, 

що є одиницею текстового рівня й особливості її будови, семантики, 

та які функції виконують ПК і ПР; уміти розрізняти ці синтаксичні 

одиниці, давати їм оцінку з погляду нормативності та практики 

вживання, синонімічних і стилістичних можливостей. 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

232.  Сталі 

словосполучення 

англійської мови 

Прядко Ю.П., Салюк 

Б.А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Сталі словосполучення або collocations становлять вагому частину 

англійської мови, відіграють важливе значення для природного 

звучання мови, а тому варті уваги. Їх варто знати якомога більше, аби 

говорити природно і fluently, легше запам'ятовувати лексику, 

точніше висловлюватись. Під час курсу ви дізнаєтесь про види 

collocations, вивчите найцікавіші та попрактикуєтесь у їх вживанні. 

Тож, let’s drive a bargain and fill with joy від співпраці та вивчення 

сталих словосполучень! 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)», 

3 або 4 семестр для 

ОПП Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова);  

3 або 4 семестр для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

233.  Теоретичний курс 

французької мови 

Мороз А.А., 

Полуляхов А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичний курс 

французької мови» є опанування здобувачами вищої освіти як 

традиційних, так і новітніх теоретичних і практичних проблем 

теоретичної граматики, лексикології та стилістики з точки зору 

наукових досягнень сучасного вітчизняного та зарубіжного 

мовознавства, формування у майбутніх філологів основ наукового 

мислення.  

7 або 8 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 



Основними завданнями вивчення дисципліни є висвітлення 

теоретичних аспектів граматичної будови сучасної французької 

мови; ознайомлення з етимологічною структурою словникового 

складу французької мови, продуктивними шляхами словотвору, 

принципами класифікації словникового складу, функційними 

стилями та стилістичними засобами, характерними для кожного з 

них; сформувати уміння використовувати різноманітну наукову та 

довідкову літературу. 

234.  Теорія і практика 

навчання 

англійської мови 

молодших 

школярів 

Школа І.В. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою курсу «Теорія і практика навчання англійської мови 

молодших школярів» є ознайомлення з сучасними методиками 

навчання англійської мови в початковій школі. 

Предметом курсу є методи, прийоми, форми і засоби навчання 

англійської мови в початковій школі у чотирьох видах мовленнєвої 

діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: 

- традиційні та інноваційні методи навчання ІМ у початковій 

школі; 

- особливості навчання усіх видів мовленнєвої діяльності в 

початковій школі; 

- форми, прийоми і засоби навчання і контролю; 

- цифрові засоби навчання ІМ; 

- основи планування освітнього процесу з англійської мови в 

початковій школі. 

- У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде 

вміти: 

- визначати і застосовувати методи навчання ІМ відповідно до 

умов і цілей; 

- складати плани-конспекти уроку та тематичного юніту; 

- аналізувати, обирати та створювати й ефективно 

використовувати вправи різних типів і видів; 

- ефективно використовувати цифрові та ігрові технології 

навчання ІМ. 

7 або 8 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

Болгарська мова»;  

7 або 8 семестр для 

ОПП Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова);  

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

 

7 або 8 семестр для 

спеціальності 013 

Початкова освіта 

235.  Теорія та 

практика 

перекладу з 

англійської мови 

Мороз А.А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

«Теорія і практика перекладу з англійської мови» як самостійна 

наукова дисципліна розглядає базові категорії письмового, усного й 

машинного перекладу, вивчає принципи переробки вихідного тексту 

(оригіналу), спрямовані на досягнення розуміння, взаєморозуміння і 

співпраці різних етносів у сфері загального й спеціального 

господарювання, окреслює й моделює перекладацькі дії на різних 

мовних рівнях – фонетичному, морфемному, лексичному, 

граматичному (морфологічному й синтаксичному), текстовому, 

пояснює трансформаційні зміни під час переходу з мови в мову, з 

культури в культуру, зі стилю у стиль. 

Сучасне перекладознавство ґрунтується на узагальненому 

розумінні категорії тексту як певної «мовної картини світу» 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)», 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання) 



(вербалізація національної концептуалізації дійсності) та досліджує 

специфіку самоорганізуючої системи мовних елементів (змістово-

формально-суспільних за своїм характером), які структурно укладені 

у висловлювання і денотативні ситуації вихідного й кінцевого 

текстів, визначає прихильність автора й перекладача до мовних 

текстових перетворень. 

Завдання пропонованого курсу – познайомити здобувачів вищої 

освіти із основними теоретико-методологічними засадами теорії і 

практики перекладу, сформувати в них навички практичної 

діяльності в галузі художнього перекладу, сприяти формуванню 

їхнього індивідуального стилю перекладача художньої англомовної 

літератури, згідно соціальних потреб розвитку українського 

суспільства, стимулювати їх до самостійного мислення, 

віднаходження відповідей на численні питання у галузі 

перекладознавства. 

236.  Технології 

оцінювання в 

навчанні 

іноземних мов 

Ярова О.Б. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Навчальна дисципліна «Технології тестування й оцінювання в 

навчанні іноземних мов» є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки майбутнього вчителя англійської мови, яка 

входить до циклу професійної підготовки як дисципліна вільного 

вибору. Метою курсу є удосконалення оцінювальної компетентності 

майбутнього вчителя шляхом ознайомлення здобувачів вищої освіти 

з європейськими стандартами в галузі моніторингу іншомовної 

освіти, теоретичними основами тестування та оцінювання; розвитку 

критичного розуміння основних принципів і загальноприйнятої 

практики мовного тестування та оцінювання; формування 

практичних навичок та вмінь у складанні тестових завдань та 

оцінюванні якості їх змісту, що сприяє грамотній організації та 

мотивації навчальної діяльності, об’єктивного оцінювання 

навчальних досягнень учнів, гармонізації психоемоційного та 

пізнавального вимірів навчання. 

Вивчення цього теоретично-практичного курсу поглиблює 

методичну підготовку майбутніх учителів, сприяє критичному 

осмисленню основних теоретичних принципів та особливостей 

оцінювання навчальних досягнень учнів ЗЗСО відповідно до 

Державних стандартів і концепції НУШ. 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

237.  Усний переклад Полуляхов А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

 Метою вивчення навчальної дисципліни є розширення 

галузевих блоків перекладу, з якими знайомляться здобувачі вищої 

освіти під час навчання; формування у них знань, необхідних для 

успішного здійснення усного перекладу; ознайомлення з 

особливостями цього перекладу та з інструментами для полегшення 

роботи усного перекладача.  

Основними завданнями курсу є визначення ролі усного перекладу 

в діяльності сучасного перекладача; оволодіння здобувачами вищої 

освіти уміннями чітко та послідовно викладати думки, логічно 

7 або 8 семестри для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 



членувати текст; розвиток навичок перекладацького скоропису; 

практичне закріплення нових перекладацьких інструментів. 

238.  Фольклорна 

матриця 

автентичних 

англомовних 

творів  

Халабузар О.А. 

 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою викладання навчальної дисципліни “Фольклорна матриця 

автентичних англомовних творів” є розвиток навичок практичної 

професійної діяльності на базі теоретичних знань, формування і 

систематизація знань студентів стосовно фольклорної матриці 

автентичних англомовних творів за допомогою автентичних джерел 

і веб-контенту. 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

239.  Фонетичні 

особливості 

варіантів сучасної 

англійської мови 

Мороз А.А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Під час занять з цієї дисципліни здобувачі вищої освіти 

ознайомлюються з фонетичними особливостями варіантів сучасної 

англійської мови, удосконалюють навички артикуляції звуків, 

акцентують увагу на варіативних відмінностях, різних типах 

інтонаційних моделей за допомогою прослуховування та вивчення 

віршів, прислів’їв, приказок та інтонування англомовних текстів. У 

результаті її вивчення в них формується здатність розрізняти 

особливості варіантів сучасної англійської мови на фонетичному 

рівні, удосконалюються артикуляційні та інтонаційні навички. 

5 або 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)»;  

3 або 4 семестр для 

ОПП  

 Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 

240.  Формування 

логічного 

мислення у 

контексті 

вивчення 

англійської мови 

 

Халабузар О.А. 

 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою дисципліни є розкриття поняття культури логічного 

мислення у контексті вивчення англійської мови; формування уміння 

аргументувати свої думки, брати участь у навчально-пізнавальній 

дискусії англійською мовою; активізація навчально-пізнавальної 

діяльності студентів в цілому, розвиток навичок логічної 

англомовної комунікації, формування у студентів логічних умінь та 

навичок, розширення та систематизація теоретичних знань студентів 

у окресленій галузі, забезпечення логіко-методологічного рівня 

досліджень при підготовці спеціалістів, ознайомлення студентів з 

правилами і законами логічного мислення, враховуючи особливість 

фахової підготовки та послуговуючись автентичними англомовними 

матеріалами. 

Після вивчення курсу «Формування логічного мислення у 

контексті вивчення англійської мови», студенти повинні: 

знати: світоглядний потенціал законів логіки, категорій, 

особливості логічного пізнання, його методику й форми, сучасні 

моделі логіко-дискурсивних досліджень, їх наукові можливості та 

недоліки, структуру й логіку роботи з поняттями, судженнями, 

основними законами логіки, умовиводу, логічними основами теорії 

аргументації, доведення на матеріалі англомовних автентичних 

текстів. 

вміти: на основі отриманих знань та навичок глибоко розуміти й 

правильно використовувати логіку дослідження під час англомовної 

комунікації, володіти системою аргументації, доведення, вирішення 

проблем протиріччя під час англомовної комунікації, активізувати 

7 або 8 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

Болгарська мова»; 

3 або 4 семестр для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно),  

перша – англійська, 

друга – німецька)» 



творчий процес, робити висновки практичного значення у подальшій 

професійній діяльності. 

Навчальна дисципліна викладається за допомогою 

мультимедійних технологій, інтерактивних форм роботи, спирається 

на рекомендований МОН опублікований посібник. 

241.  Фразові дієслова 

та ідіоми 

англійської мови 

Салюк Б.А. Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

For donkey's years люди урізноманітнюють своє мовлення, 

використовуючи вирази у переносному значенні. В англійській мові 

за це відповідають ідіоми та фразові дієслова, які є і залишатимуться 

hot potato. При вивченні цієї дисципліни ви дізнаєтеся про різновиди 

ідіом та фразових дієслів, практикуватиметесь у коректному їх 

вживанні і, відповідно, розширите свій словниковий запас. 

So, if you are taken with learning idioms and phrasal verbs, if you don’t 

wait when pigs fly and ready to be as busy as a bee, then have a tiger by 

the tail and choose this course! 

5 і 6 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)»; 

3 або 4 семестри для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання), 

 3 або 4 семестри 

для 

ОПП «Середня 

освіта (ураїнська 

мова і література, 

англійська мова)» 

(скорочений термін 

навчання);  

5 або 6 семестр для 

ОПП Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова) 

242.   Французька мова 

(рівень а1)  

Мороз А.А., 

Полуляхов А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Французька мова» 

(рівень А1) є формування мовленнєвих навичок (аудіювання, 

читання, письмо, говоріння), що має забезпечити уміння ефективно і 

гнучко використовувати французьку мову в різноманітних 

соціально-побутових ситуаціях.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування 

правильної вимови; розвиток стійких мовленнєвих навичок та вмінь, 

що є необхідними для свідомого володіння французькою мовою; 

опанування основними видами комунікативної діяльності 

(діалогічне та монологічне мовлення, читання та розуміння текстів); 

формування навичок письма; вироблення початкових навичок 

роботи з текстом при перекладі.  

У результати вивчення дисципліни здобувач  

- при аудіюванні буде розуміти окремі знайомі слова й дуже прості 

фрази під час повільного та чіткого мовлення в ситуаціях 

повсякденного спілкування, коли говорять про нього, його 

родину та найближче оточення;  

3 і 4 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 



- при читанні буде розуміти знайомі імена, слова, а також дуже 

прості фрази в оголошеннях, на плакатах або в каталогах;  

- при говорінні (діалог) зможе брати участь у діалозі, якщо його 

співрозмовник повторює на його прохання в уповільненому 

темпі свій вислів або перефразовує його, а також допомагає 

сформулювати те, що здобувач вищої освіти намагається сказати, 

ставити прості запитання та відповідати на них у межах відомих 

або цікавих для нього тем;  

- при говорінні (монолог) буде вміти, використовуючи прості 

фрази й речення, розповідати про місто, де мешкає, та людей, 

яких знає;  

- при письмі буде вміти писати прості листівки (наприклад, 

поздоровлення зі святом), заповнювати формуляри, вносити своє 

прізвище, національність, адресу в реєстраційний лист у готелі.  

243.  Французька мова 

(рівень а2)  

Мороз А.А., 

Полуляхов А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Дисципліна «Французька мова» (рівень А2) є логічним 

продовженням дисциплін «Французька мова» (рівень А1).  

У результаті вивчення дисципліни здобувач  

- при аудіюванні – буде розуміти окремі фрази й найбільш уживані 

слова у висловлюваннях, що стосуються важливих для нього тем 

(наприклад, основна інформація про себе та свою сім'ю, про 

покупки, про місто, у якому мешкає, про роботу); буде розуміти, 

про що йде мова в простих, чітко вимовлених і невеликих за 

розміром повідомленнях і оголошеннях;  

- при читанні буде розуміти дуже короткі прості тексти, зможе 

знайти конкретну, легко передбачену інформацію в текстах 

повсякденного спілкування: у рекламах, проспектах, меню, 

розкладах, розуміти прості листи особистого характеру;  

- при говорінні (діалог) буде вміти спілкуватися в простих типових 

ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в 

межах знайомих тем і видів діяльності, зможе підтримувати 

досить коротку розмову на побутові теми;  

- при говорінні (монолог) зможе, використовуючи прості фрази й 

речення, розповісти про свою сім'ю та інших людей, умови 

життя, навчання, теперішню або колишню роботу;  

- при письмі буде вміти писати прості короткі записки й 

повідомлення, зможе написати нескладний лист особистого 

характеру.  

5 і 6 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 

244.  Французька мова 

(рівень в1) 

Мороз А.А., 

Полуляхов А. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Дисципліна «Французька мова» (рівень В1) є логічним 

продовженням дисциплін «Французька мова» (рівні А1, А2).  

У результаті вивчення дисципліни здобувач  

- при аудіюванні буде розуміти чітко вимовлені висловлення у 

межах літературної мови на відомі йому теми, з якими 

доводиться мати справу на роботі, в школі, на відпочинку тощо, 

розуміти, про що йде мова в більшості радіо- й телепрограм про 

7 і 8 семестри для 

ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 



поточні події, а також у передачах, пов'язаних із його особистими 

або професійними інтересами (мовлення тих, хто говорить, має 

бути при цьому чітким і відносно повільним);  

- при читанні буде розуміти тексти, побудовані на матеріалі 

повсякденного й професійного спілкування, розуміти описи 

подій, відчуттів, намірів у листах особистого характеру;  

- при говорінні (діалог) буде уміти спілкуватися в більшості 

ситуацій, що виникають під час перебування в країні, мова якої 

вивчається, зможе без попередньої підготовки брати участь у 

діалогах на знайому тему (наприклад, «сім'я», «хобі», «робота», 

«подорож», «поточні події» тощо);  

- при говорінні (монолог) буде вміти будувати прості зв'язні 

висловлювання про свої особисті враження, події, розповідати 

про свої мрії, надії та бажання, зможе коротко обґрунтувати й 

пояснити свої погляди та наміри, розповісти історію або викласти 

сюжет книжки й фільму та висловити своє ставлення стосовно 

них;  

- при письмі буде вміти писати прості зв'язні тексти на знайомі або 

цікаві для нього теми, листи особистого характеру, 

повідомляючи в них про свої переживання та враження.  

245.  Цифрові 

технології в 

умовах змішаного 

навчання 

Салюк Б.А.,  

Школа І.В. 

Кафедра іноземних 

мов і методики 

викладання 

Метою дисципліни є формування цифрової компетентності 

здобувачів через ознайомлення із різними цифровими інструментами 

організації індивідуальної, парної та групової роботи учнів в умовах 

змішаного навчання. У процесі навчання здобувачі зможуть: 

1. Розуміти особливості використання таких цифрових 

інструментів, як Jamboard, Telegram, Wander.me, Gather.town, 

GoogleDocs та ін. для організації роботи учнів; 

2. Аналізувати та створювати різні види завдань для 

індивідуальної, парної та групової роботи в умовах змішаного 

навчання; 

3. Застосовувати цифрові інструменти (Jamboard, Telegram, 

Wander.me, Gather.town, GoogleDocs тощо) для організації різних 

видів діяльності учнів в умовах змішаного навчання 

(онлайн/офлайн). 

7 або 8 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

Болгарська мова»,  

3 або 4 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (англійська 

мова і література)» 

(скорочений термін 

навчання),  

3 або 4 семестр для 

ОПП «Середня 

освіта (ураїнська 

мова і література, 

англійська мова)» 

(скорочений термін 

навчання);  

7 або 8 семестр для 

ОПП Середня освіта 

(українська мова і 

література, 

англійська мова);  

7 або 8 семестри для 



ОПП  Філологія 

(германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська, друга – 

німецька)» 

  КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СЛАВІСТИКИ  

246.  Актуальні 

проблеми 

сучасного 

синтаксису 

Світлана ГЛАЗОВА Кафедра української 

мови та славістики 

Дисципліна «Актуальні проблеми сучасного синтаксису» 

ознайомлює здобувачів вищої освіти з новітніми напрацюваннями 

української мовознавчої науки в галузі синтаксису. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

сучасного синтаксису» є формування у студентів-словесників умінь 

і навичок аналізу актуальних проблем синтаксичної науки, 

поглиблення розуміння базових категорій сучасної синтаксичної 

теорії; зосередження увагу на важливих питаннях комунікативного 

та прагамтичного синтаксису. 

Завдання: закріпити попередньо набуті знання з синтаксису; 

розкрити і схарактеризувати основні тенденції та напрями сучасних 

синтаксичних досліджень; розглянути  систему синтаксичних 

одиниць із позицій функційно-категорійної граматики. 

2 курс 

247.  Варіантність 

відмінкових 

закінчень 

іменників 

Валентина 

ЮНОСОВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Проблема варіантності закінчень іменників гостро постала в 

україністиці зараз, що зумовлено дедалі ширшим використанням 

української мови у зв’язку з її державним статусом у різних сферах 

суспільного, виробничого, наукового та культурного життя. Як 

засвідчує мовна практика, рекомендації і правила, викладені в 

чинному правописі 2019 р. видання, нерідко порушуються. З одного 

боку, спостерігається намагання відновити в деяких відмінкових 

формах іменників суто національні, давні варіантні закінчення. З 

іншого боку, відчутне небажання змінювати граматичні норми, 

зафіксовані у правописах після 1928–29 року. У кінці ХХ  – на 

початку  ХХІ ст. з’явилося чимало часописних видань, які подекуди 

не дотримуються норм чинного “Українського правопису”, 

допускаючи вживання варіантних форм під впливом українського 

діаспорного або діалектного мовлення. Це свідчить про виняткову 

актуальність проблеми варіантності відмінкових закінчень 

іменників у сучасних умовах і, отже, про необхідність курсу 

«Варіанти відмінкових закінчень іменників». 

 Мета курсу – навчити студентів вільно володіти варіантними 

закінченнями іменників, вказати на найновіші тенденції їх 

використання в сучасній українській літературній мові. 

Завдання курсу: 

 ознайомити студентів з мовною нормою та  проблемою 

варіантності на морфологічному рівні; 

2 курс 



 простежити історичний розвиток варіантних закінчень 

іменників, з’ясувати причини їх виникнення;     

 формувати вміння аналізувати  відмінкові закінчення 

іменників на сучасному етапі розвитку української мови; 

виробити практичні навички  використання варіантних 

відмінкових закінчень іменників у різних стилях сучасної 

української літературної мови. 

248.  Ділове мовлення 

(російське) 

Світлана ГЛАЗОВА Кафедра української 

мови та славістики 

Мета: оволодіти навиками російської писемності та усного 

мовлення в сучасному діловодстві 

Завдання: опрацювати систему діловодства (у його усній та 

письмовій формі) відповідно до основної мети дисципліни 

(сформувати навики володіння стилем ділового мовлення). 

В результаті вивчення курсу студент повинен знати мовні та 

мовленнєві особливості офіційно-ділового стилю, основні види 

ділових паперів, а також особливості їхнього перекладу на 

українську мову, знати типовий зміст та сталу структуру текстів 

відповідних документів (їх жанрів), а також вміти складати та 

аналізувати різні ділові папери, здійснювати безпосереднє та 

опосередковане спілкування у сфері ділового мовлення, тобто 

використовувати навики діловодства. 

3 курс 

249.  Ділові папери та 

професійна 

компетенція 

Світлана ГЛАЗОВА Кафедра української 

мови та славістики 

Дисципліна «Ділові папери та професійна компетенція» 

допомагає здобувачів вищої освіти опанування правилами 

оформлення та редагування документів, оволодіння основами 

офіційноділового стилю української мови, що забезпечить 

професійне спілкування на належному мовному рівн. 

Метою викладання навчальної дисципліни  є формування в 

студентів необхідних теоретичних знань та практичних умінь усної 

та письмової ділової комунікації; навчити презентувати себе як 

фахівця. 

Завдання: ознайомлення зі знаннями про мову ділового 

спілкування, формування навичок користування мовними засобами 

для спілкування в різних ситуаціях, оформлення документів різних 

видів, вироблення умінь та навичок правильно висловлювати свої 

думки під час усної/писемної ділової комунікації, засвоєння етикету 

ділової кореспонденції, бесіди та ділової телефонної розмови. 

2 курс 

250.  Загальне 

мовознавство 

Ганна ВУСИК Кафедра української 

мови та славістики 
Метою викладання навчальної дисципліни 

«Загальне мововзнавство» є вивчення закономірностей 

розвитку і функціонування мови в її багатоаспектних 

зв’язках з людиною, суспільством, історією, культурою з 

урахуванням методів дослідження та опису мови, а також 

здобутків лінгвістики за багато віків її розвитку. 

3-4 курс 



Основним завданням вивчення дисципліни «Загальне 

мовознавство» є : 

теоретичні: розширити загальнолінгвістичну підготовку 

словесника, а також поглиблено вивчити проблеми, які не могли бути 

висвітлені в попередніх курсах, ознайомити студентів з 

філософськими основами сучасного, здобутками вітчизняного, 

європейського і світового мовознавства; формувати сучасні погляди 

на проблеми мовознавства, спираючись на історію розвитку 

вітчизняного, європейського і світового мовознавства; озброїти 

майбутнього філолога методами наукового дослідження мови; 

практичні: розвивати уміння й навички аналізувати й 

застосовувати основні положення лінгвістичних теорій у практичній 

діяльності. 

251.  Історична 

граматика 

російської мови 

Лариса 

АЛЄКСЄЄВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Мета викладання навчальної дисципліни «Історична граматика 

російської мови» – показати процес виникнення та розвиток 

російської мови, формування її фонетичної і фонологічної систем, 

граматичної будови – морфології і синтаксису, зміни лексичного 

складу і фразеології. Також мета полягає у допомозі студентові 

засвоїти основні процеси формування і становлення російської мови, 

засвідчити її безперервний історичний розвиток та вдосконалення, 

з’ясувати взаємодію між окремими структурними мовними 

явищами, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови. 

Вивчаючи «Історичну граматику російської мови» студенти 

набувають теоретичних знань історії фонетичної, граматичної та 

синтаксичної систем російської мови від формування 

праслов’янської мови до сучасного стану, засвоюючи при цьому 

принцип хронологічної послідовності, у межах кожного з 

синхронних зрізів оволодівають змінами у системах вокалізму і 

консонантизму. Аналізуючи давні писемні пам’ятки та фіксацію у 

них різних мовних явищ, порушення в закономірностях змін, 

студенти опановують принцип відносної хронології. Кінцевою 

метою курсу слід вважати розуміння п’яти особливостей сучасного 

стану російської мови з огляду на їх походження – це завдання 

майбутнього вчителя-словесника. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Історична граматика 

російської мови»: 

1) дати уявлення про особливості староросійської мови, етапи її 

існування, значення в культурному житті; 

2) сформувати стійкі навички аналізу мовних явищ усіх її рівнів: 

графічного, фонетичного, лексичного, морфологічного, 

синтаксичного; 

3) дати уявлення про еволюцію елементів фонетичного, 

морфологічного, синтаксичного мовних рівнів. 

4) озброїти студентів науковою методологією пізнання 
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історичних мовних явищ. 

252.  Історична 

граматика 

української мови 

Вікторія ЛІПИЧ Кафедра української 

мови та славістики 

Мета курсу – допомогти студентові засвоїти основні процеси 

формування і становлення української мови, засвідчити її 

безперервний історичний розвиток та вдосконалення, з'ясувати 

взаємодію між окремими структурними мовними явищами, 

зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови.  

Загальнотеоретичні цілі курсу історичної граматики полягають в 

тому, щоб:  

 зрозуміти головні процеси виникнення, формування і розвитку 

української мови;  

 глибоко осмислити мовні явища;  

 пізнати дію внутрішніх законів мови;  

 усвідомити зв'язок між окремими структурними мовними 

явищами;  

 зрозуміти мову як суспільне явище.  

Практичні цілі курсу історичної граматики вбачаємо в тому, що 

він допоможе:  

 усвідомити факти сучасної української літературної мови, 

зокрема історію фонологічних чергувань, орфоепічних норм та 

традиційної орфографії, уживання паралельних форм та ін.;  

 глибше засвоїти курс історії літературної мови;  

 осмислено сприймати курс давньої української літератури;  

 фахово аналізувати мовні явища і засвоювати історичні норми 

сучасної української мови;  

 правильно читати і розуміти зміст давніх писемних пам'яток;  

 пояснювати використання архаїзмів у текстах сучасних творів 

на історичну тематику. 

Завдання курсу "Історична граматика української мови" – 

показати процес виникнення та розвиток української мови, 

формування її фонетичної і фонологічної систем, граматичної 

будови – морфології і синтаксису, зміни лексичного складу і 

фразеології. Історична основа дасть змогу глибоко зрозуміти і 

науково пояснити явища сучасної української мови. 

3 курс 

253.  Історія російської 

літературної мови 

Лариса 

АЛЄКСЄЄВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Мета викладання навчальної дисципліни «История русского 

литературного языка» – дати знання про основні процеси виникнення 

і формування російської літературної мови, уявлення про 

закономірності та основні тенденції її розвитку, удосконалення й 

збагачення, вироблення її структурно-функціональних стилів, 

фонетичних, граматичних, лексичних і правописних норм. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «История русского 

литературного языка» є: засвоєння студентами теоретичних знань про 
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походження російської мови, про розвиток і збагачення літературної 

мови з урахуванням історичних та соціальних процесів. 

Завдання курсу:  

– визначити місце дисципліни в системі підготовки студентів-

філологів, її узагальнений характер та практичне значення;  

– з’ясувати провідні тенденції в розвитку російської літературної 

мови від ІХ ст. до наших днів;  

– простежити, як на різних історичних етапах змінювалося поняття 

«літературна мова»;  

– охарактеризувати етапи формування російського правопису;  

– проаналізувати основні лексикографічні джерела в різні періоди 

історії російської літературної мови;  

– активізувати знання про функціональні стилі російської мови та 

жанри літератури;  

– завершити загальний філологічний розвиток студентів, показати 

історичну перспективу розвитку системи російської мови в її 

зв’язку з іншими слов’янськими та індоєвропейськими мовами. 

254.  Історія 

українського 

правопису 

Валентина 

ЮНОСОВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Національна орфографія, починаючи з алфавіту й закінчуючи 

правилами вживання розділових знаків, є важливим складником 

етнічної культури і невід’ємним її зовнішнім атрибутом. Єдиний 

правопис консолідує національну культуру, етнос. Безладне 

розхитування орфографічних правил призводить до дестабілізації всіх 

норм літературної мови, дезорієнтує її носіїв, знижує грамотність 

населення, викликає елементи хаосу у словниках, у яких має бути чітко 

витримана правописна система.  

 Державна мова повинна мати стійкий правописний кодекс, 

обов’язковий для всіх громадян держави й друкованих органів. У 

непростій ситуації, що склалася в нашій орфографічній практиці, 

відбивається вся складність долі української писемно-літературної 

мови. Подекуди у пресі з’являються нефахові, некомпетентні 

міркування й оцінки. А правопис має ґрунтуватися на лінгвістичній, 

науковій основі.   

Мета курсу – ознайомити студентів з історичним розвитком 

української орфографії. 

Завдання   курсу: 

- ознайомити студентів із мовними нормами та проблемами їх 

кодифікації; домогтися усвідомлення шляхів та особливостей 

формування орфографічних норм у правописних виданнях різних 

років; 

- ф

ормувати вміння аналізувати зміни в правописі української мови 

впродовж ХХ – поч. ХХІ ст.; 

виробити практичні навички пояснювати правопис різних частин 
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мови з урахуванням новітніх змін. 

255.  Історія 

української 

літературної мови 

Олена КРИЖКО Кафедра української 

мови та славістики 

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія української 

літературної мови” є висвітлення необхідних теоретичних знань про 

історію походження української мови, виникнення і формування 

літературної мови, а також уявлення про закономірності та основні 

тенденції її розвитку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія 

української літературної мови” є 

- засвоєння студентами знань про специфічні риси писемної 

форми літературної мови, зокрема аналіз пам’яток, що належать до 

різних стилів мовлення, протягом усіх історичних періодів її 

функціонування; 

- висвітлення питання про походження української 

літературної мови, зокрема аналіз різних поглядів мовознавців на 

цю проблему; 

- характеристика історичних умов формування національної 

мови українського народу; 

- встановлення взаємодії старослов’янської мови та 

української літературної мови на різних етапах розвитку 

національної мови; 

- визначення ролі видатних письменників, мовознавців у процесі 

становлення української літературної мови. 
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256.  Культура 

мовлення та 

педагогічний 

етикет 

Володимир 

НИЩЕТА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Навчальна дисципліна «Культура мовлення та педагогічний 

етикет» входить до циклу професійно орієнтованих у підготовці 

бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта 

(українська мова і література). Англійська мова». 

Мета дисципліни – озброїти майбутнього вчителя української 

мови  найефективнішими формами, методами й технологіями 

організації педагогічного спілкування й дидактичної комунікації в 

освітньому процесі базової середньої освіти.  

У теоретичному курсі передбачено висвітлення на лекційних 

заняттях проблемного типу загальних і прикладний питань культури 

мовлення, педагогічного етикету, педагогічного спілкування, 

дидактичної комунікації в площині сучасний надбань педагогічної 

риторики. На практичних заняттях передбачено (2) формувати 

вміння застосовувати сучасні підходи до організації комунікативної 

й риторичної діяльності в освітньому процесі й застосовувати їх у 

власній педагогічній діяльності з метою підвищення ефективності 

освітнього процесу й отримання високих освітніх результатів 

відповідно до вимог демократичного постіндустріального 

суспільства; (3) виробляти в студентів професійні навички, пов’язані 

з комунікативною й риторичною діяльністю; (4) формувати уміння 

розробляти й запроваджувати алгоритми й правила раціональної, 
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доцільно організованої педагогічної діяльності в контексті 

мовленнєвої поведінки. 

Завдання вивчення дисципліни: 

 сформувати уявлення студентів про специфіку організації 

комунікативної й риторичної діяльності в ЗЗСО, методи, засоби, 

форми, форми організації навчання в контексті педагогічного 

спілкування;  

 виробити професійні вміння й навички, пов’язані з 

мовленнєвою поведінкою, спрямовані на особистісно орієнтоване, 

розвивально-креативне навчання школярів; 

 залучення студентів до культури мовлення й педагогічної 

практики з метою: 

- швидкого встановлення контактів із людьми; 

- формування вмінь генерувати ідеї й точно оформлювати їх у 

мовленні; 

- встановлення з оточенням взаєморозуміння; 

- ознайомлення з етикою мовленнєвої поведінки; 

- формування мовленнєвої відповідальності. 

 формувати уміння ефективного нормативного мовленнєвого 

впливу; 

 формування умінь і навичок оптимального мовлення. 

Міждисциплінарні зв’язки з дидактикою, психологією, 

філософією, культурологією, риторикою, курсом сучасної 

української літературної мови. 

257.  Лінгвістичний 

аналіз: практикум 

Валентина 

ЮНОСОВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Лінгвістичний аналіз – це специфічний різновид вправ, 

виконання яких охоплює ідентифікацію певної мовної одиниці, поділ 

її на частини, виявлення та характеристику її ознак. Його 

систематично застосовують при вивченні всіх мовних рівнів: 

фонетико-фонологічного, морфемно-морфологічного, 

словотвірного, лексико-семантичного, фразеологічного, 

синтаксичного. З огляду на це визначають види лінгвістичного 

аналізу, найпоширенішими з яких є фонематичний, фонетичний, 

орфоепічний, орфографічний, графічний, морфемний, словотвірний, 

етимологічний, морфологічний, синтаксичний і пунктуаційний.  

   Лінгвістичний аналіз у навчальній практиці передбачає 

різні види вправ, виконання яких спрямоване на наповнення певної 

мовної схеми актуальним мовленнєвим матеріалом. Це сприяє 

уникненню однобічного підходу до розгляду мовних явищ. Мовний 

розбір є ефективним засобом контролю й самоконтролю, його 

використання найдоцільніше на етапах узагальнення й 

систематизації знань, під час виконання підсумкових контрольних 

робіт, на семестрових і державних іспитах. 
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Мета курсу – навчити студентів аналізувати одиниці мови на 

всіх її рівнях. 

         Завдання курсу: 

 активізувати процес оволодіння теоретичними знаннями у 

зв’язку з необхідністю застосування їх на практиці; 

 закріпити та систематизувати набуті знання в процесі 

виконання розборів мовних одиниць різних рівнів; 

 розвивати логічне й самостійне мислення і мовне чуття; 

 сформувати уміння диференціювати і класифікувати мовні 

явища, зіставляти і встановлювати їхні спільні й відмінні ознаки, 

застосовувати загальні положення лінгвістичної теорії при поясненні 

конкретних мовних явищ. 

258.  Міжкультурна 

комунікація 

Вікторія 

ЗАГОРОДНОВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Актуальність курсу «Міжкультурна комунікація» зумовлена 

насамперед новими умовами життя, що радикально змінюють 

завдання підготовки фахівців з різних мов. Сучасне суспільство 

потребує не просто вчителя, викладача, перекладача, журналіста або 

філолога, а компетентного спеціаліста, який би міг вільно 

орієнтуватися у міжкультурному, міжетнічному, міжнародному 

спілкуванні. Знання основ теорії міжкультурної комунікації є 

невідємною частиною підготовки студентів філологічного 

факультету, які у майбутньому мають взаємодіяти з представниками 

національних спільнот, іноземцями. 

Мета навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація» – 

сформувати крос-культурний підхід до здійснення професійної 

діяльності в сучасних умовах глобалізації з метою підвищення 

ефективності співпраці, ведення переговорів тощо. Навчальна 

програма спрямована на розвиток у студентів толерантного 

ставлення до представників різних культур, подолання бар’єрів та 

формування навичок ділового співробітництва в умовах крос-

культурного середовища. Здатність до міжкультурної комунікації 

забезпечує ефективність її практичного застосування у широких 

сферах: від вивчення іноземних мов до дипломатичної й економічної 

міжнародної діяльності.  

Перевагою курсу «Міжкультурна комунікація» є його 

насиченість теоретичним і практичним досвід українських і 

зарубіжних фахівців у галузі міжкультурної комунікації.  

Курс забезпечено навчальним посібником і науковими 

публікаціями лектора, професора, доктора педагогічних наук 

Загороднової В.Ф. 

Матеріал курсу «Міжкультурна комунікація» апробований у 

навчальній роботі зі студентами Інституту славістики Гамбурзького 

університету. Курс розроблений у межах ґранту «Subject: 543873-

TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR-Tempus IV 6th call for 
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proposals Selection ResultsAus- und Weiterbildung für Pädagogen und 

Bildungsmanager im Bereich Diversity».  

259.  Мовознавчі студії Світлана ГЛАЗОВА Кафедра української 

мови та славістики 

Дисципліна «Мовознавчі студії» ознайомлює здобувачів вищої 

освіти з історією становлення та основними засадами вітчизняного і 

зарубіжного мовознавства. 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити 

студентів з динамікою становлення мовознавства як науки. 

Завдання: ознайомлення з головними напрямами мовознавства, 

основними засадами та проблемними областями мовознавства як 

науки, теорію і історією когнітивної лінгвістики, психо- і 

соціолінгвістики, типологічного мовознавства як теоретичної бази 

дослідницької і прикладної діяльності в галузі вітчизняного і 

зарубіжного мовознавства. 
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260.  Новітні мовні 

зміни в газетному 

дискурсі 

Валентина 

ЮНОСОВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Мова – це динамічна система, у якій співіснує старе й нове, стійке та 

змінне. У добу демократизації суспільного життя значно 

активізувалися мовні процеси, завдяки чому мова стала 

мобільнішою, вона тонко реагує на ситуацію спілкування, 

збільшуючи виражальні можливості. Саме засоби масової 

інформації, зокрема газети, є осередком цих процесів, вони найбільш 

оперативно реагують на зміни в мові, певною мірою актуалізують їх. 

Нерідко саме в ЗМІ відбувається творчий процес перевірки, відбору 

й закріплення в широкому вжитку нових лексичних одиниць і 

граматичних форм, які згодом проникають в інші функціональні 

стилі й після фіксації в загальномовних словниках дістають 

нормативну кодифікацію. Тому актуальним і доцільним є 

ознайомлення майбутніх журналістів з новітніми мовними змінами, 

що відбуваються в газетному дискурсі.  

 Мета курсу – висвітлення необхідних теоретичних питань про 

новітні зміни морфологічних норм української літературної мови та 

причини їх виникнення.  

        Завдання курсу: 

 ознайомити студентів з мовними нормами та проблемами їх 

кодифікації; домогтися усвідомлення шляхів та особливостей 

формування морфологічних норм; 

 формувати вміння аналізувати мовні явища на морфологічному 

рівні; 

 виробити практичні навички виділення у словоформах нових 

граматичних ознак, вміння їх інвентаризувати, пояснювати історичні 

причини цих явищ.  

  Поєднуючи теоретичні положення і практичні вправи, курс 

«Новітні мовні зміни в газетному дискурсі » сприяє поглибленню 

знань студентів про вироблення й усталення граматичних норм 

української літературної мови у ХХ столітті, а також з’ясуванню 

сучасних тенденцій до перегляду нормативних засад української 
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мови з метою як відновлення її питомих, органічних особливостей, 

так і дальшого вдосконалення системи її номінативних та 

виражальних засобів.     

261.  Основи теорії 

мовної комунікації 

Світлана ГЛАЗОВА Кафедра української 

мови та славістики 

Дисципліна, яку вам пропонують опанувати, присвячена  

найактуальнішим питанням комунікативного етикету. Коли і як 

привітатися, попрощатися? До кого і в якій формі звернутися, що і 

кому побажати? Які невербальні засоби використати у спілкуванні? 

Відповіді на ці запитання Ви знайдете на лекціях і практичних 

заняттях запропонованої дисципліни, а також довідаєтеся про те, як 

навчити інших користуватися мовленнєвим етикетом, щоб досягнути 

успіху в процесі комунікації, матимете змогу перевірити, чи 

володієте Ви мовленнєвим етикетом на належному рівні. Цьому 

сприятиме також подана система комунікативно зорієнтованих 

вправ, які ви будете виконувати на практичних заняттях.  

Також, як майбутньому педагогу, вам буде цікаво дізнатися про 

те, що таке педагогічні конфлікти, їх види, причини виникнення і, 

найголовніше, як їх розв’язати, усунути й уникати. Значну увагу на 

заняттях буде приділено вербальній, невербальній, комп’ютерній 

комунікаціям учителя, їх засобам, можливостям, взаємозв’язку в 

процесі обміну інформацією. Ви дізнаєтесь про функції професійно-

педагогічної комунікації відповідно до вимог сучасного 

інформаційного суспільства та нової української школи. 

У результаті вивчення дисципліни ви зможете: 

• установлювати комунікативні зв’язки в колективі; 

• використовувати багатство мови у професійно-педагогічній 

комунікативній діяльності; 

• дотримуватися культури мовленнєвого спілкування; 

• знати закони і принципи комунікації, етикетні норми, 

ситуативну специфіку комунікації (з урахуванням соціальних, 

культурних, ґендерних чинників); 

• використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних 

технологій для організації навчально-виховного процесу; 

• оволодіти зразками національного мовленнєвого етикету як 

необхідною передумовою розвитку культури спілкування в 

україномовному соціумі; 

• покращити інтонаційну виразність власного мовлення. 
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262.  Питання теорії та 

практики 

російської 

етимології 

Лариса 

АЛЄКСЄЄВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Історія значень слів тісно пов’язана з історією народу, тому 

етимологічні дослідження набувають першорядного значення при 

вирішенні важливих історичних, етнографічних, етногенетичних 

питань. 

Предметом вивчення етимології як лінгвістичної дисципліни є 

наукові основи, принципи, історико-теоретичні засади та методи 

етимології; становлення етимології як науки; характеристика 

етимологічних словників і довідників. 
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Мета дисципліни «Питання теорії та практики російської 

етимології»: 

 розглянути основні фонетичні процеси та їх наслідки в 

історії розвитку слов’янських мов, класифікаційні типи етимології, 

відбиття в етимології народних звичаїв, вірувань, традицій росіян; 

 проаналізувати етимологічний правопис, проблеми 

семантики, історичних, фонетичних змін в етимології слова; 

 розкрити поняття народної етимології, її типів, способів 

творення; 

 на численних зразках етнокультурознавчої лексики, 

фольклору, творів художньої літератури показати як відбиваються в 

етимології народні звичаї, обряди, вірування росіян. 

Завдання курсу: 

Теоретичні ‒ засвоїти історико-теоретичні засади етимології 

російської мови, основні фонетичні процеси та їх наслідки в історії 

розвитку слов’янських мов. 

Практичні ‒ виявляти найдавніші етимони лексем, 

характеризувати звуковий склад етимологізованих слів. Оперувати 

найрізноманітнішими лінгвістичними гіпотезами, розробляти 

проблемно-пошукові завдання, оволодіти прийомами 

етимологічного аналізу слів з елементами культурологічного, 

етнолінгвістичного підходу. 

Очікувані результати навчання: 

 володіти навичками встановлення науковими прийомами 

первісних значень слів, морфем, вихідного значення слова, що 

визначається при зіставленні його зі спорідненими словами тієї або 

тієї мови; 

 досягати позитивних результатів при дослідженні 

первинної словотвірної структури слова та при виявленні елементів 

його найдавнішого значення; 

 вміти застосовувати порівняльно-історичний метод, 

здійснюючи науково-дослідні процедури, що спрямовані на 

розкриття походження слова; 

знати фонетичні закономірності, які дають можливість 

відновити більш давні звучання слів. 

263.  Питання теорії та 

практики 

української 

етимології 

Олена КРИЖКО Кафедра української 

мови та славістики 

Історія значень слів тісно пов’язана з історією народу, тому 

етимологічні дослідження набувають першорядного значення при 

вирішенні важливих історичних, етнографічних, етногенетичних 

питань.  

Предметом вивчення української етимології як лінгвістичної 

дисципліни є наукові основи, принципи, історико-теоретичні засади 

та методи етимології; становлення етимології як науки; 

характеристика етимологічних словників і довідників. 
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Мета курсу – розглянути основні фонетичні процеси та їх 

наслідки в історії розвитку української мови, класифікаційні типи 

етимології, відбиття в етимології народних звичаїв, вірувань, 

традицій українців; етимологічний правопис, проблеми семантики, 

історичних, фонетичних змін в етимології слова; розкрити поняття 

народної етимології, її типів, способів творення; на численних 

зразках етнокультурознавчої лексики, фольклору, творів художньої 

літератури показати як відбиваються в етимології народні звичаї, 

обряди, вірування українців. 

Завдання курсу: 

Теоретичні – засвоїти історико-теоретичні засади етимології 

української мови, основні фонетичні процеси та їх наслідки в історії 

розвитку слов’янських мов.  

Практичні – виявляти найдавніші етимони лексем, 

характеризувати звуковий склад етимологізованих слів. Оперувати 

найрізноманітнішими лінгвістичними гіпотезами, розробляти 

проблемно-пошукові завдання, оволодіти прийомами 

етимологічного аналізу слів з елементами культурологічного, 

етнолінгвістичного підходів. 

264.  Практична 

стилістика 

російської мови 

Лариса 

АЛЄКСЄЄВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Мовна культура є невід’ємною частиною загальної культури 

людини. Мовна особистість здатна правильно осмислювати різні 

політичні проблеми, логічно висловлюватися з будь-якої теми. Курс 

практичної стилістики російської мови органічно продовжує 

формування національно мовної особистості, розширює мовну 

компетенцію майбутнього спеціаліста у професійній сфері.  

Мета курсу: подати стилістичну систему російської мови в її 

довершеній, поліфункціональній формі, виробити вміння і навички, 

пов’язані з практичною стилістикою російської мови; забезпечити 

засвоєння теоретичних знань і вироблення стійких практичних 

навичок із культури російської мови, сприяти формуванню 

усвідомленої висококультурної національно-мовної особистості 

майбутнього філолога.  

Основні завдання курсу полягають у тому, щоб ознайомити 

студентів з теоретичними основами стилістики, націлити на 

дотримання стилістичних норм української мови, розвивати і 

вдосконалювати навички студентів у практичному використанні 

різних стилів мовлення, всього синонімічного та фразеологічного 

багатства російської мови, її різноманітних виразних засобів, 

підготувати студентів-філологів до роботи, пов’язаної з перекладами 

художніх, наукових та технічних текстів. 

Теоретичне засвоєння курсу передбачає, що студент повинен 

знати:  

 основні поняття стилістичної науки;  
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 критерії розмежування і принципи класифікації функціональних 

стилів;  

 основні етапи формування, становлення та розвитку стилів 

російської мови;  

 найважливіші характеристики мовностилістичних ресурсів 

сучасної мови; 

 Студенти повинні вміти:  

 визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх 

функціональних стилів; 

 правильно оцінювати стилістичні можливості мовних засобів; 

 cтворювати монологічні висловлювання різних типів, стилів, 

жанрів з урахуванням ситуації спілкування; 

 брати участь у діалогічному мовленні; 

 добирати мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і 

стилю мовлення (розмовного, художнього, наукового, 

публіцистичного, офіційно-ділового); 

 редагувати тексти різних стилів;  

 аналізувати і коректувати усне мовлення; 

 доцільно використовувати стилістичні ресурси російської мови;  

 конструювати стилістично довершені тексти, вміти 

вдосконалювати своє і чуже мовлення; 

 досконало оволодіти нормами російської літературної мови та 

пропагувати їх засвоєння щодо неприйняття спотвореної мови 

або суржику; 

виробити навички користування словниками різних типів, 

довідниками, Інтернет-ресурсами, які сприяють удосконаленню 

мовної культури майбутнього фахівця. 

265.  Практична 

стилістика 

української мови 

Неля ПАВЛИК Кафедра української 

мови та славістики 

Створення курсу зумовлюється тією особливою роллю, яку 

виконує стилістична система мови в її соціальному використанні, у 

багатогранній мовній практиці народу, в комунікативній і 

пізнавальній, а також естетичній мовленнєвій діяльності.  

Мета курсу – вивчення функціювання мовних одиниць в 

типових комунікативних ситуаціях і контекстах повсякденного 

мовного спілкування. Курс  дозволяє не тільки засвоїти рекомендації 

щодо вживання стилістичних ресурсів української мови, але і 

практично відпрацювати правила на сучасних текстах з урахуванням 

процесів, що відбуваються в літературній мові на порубіжжі століть. 

Завдання вивчення курсу у практичному аспекті:  

 – оволодіння стилістичною системою української мови 

(стилістикою ресурсів і функціональною стилістикою); вироблення 

вмінь і навичок визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у 

текстах усіх стилів; ознайомлення зі стилістичними прийомами та 
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способами використання мовного матеріалу відповідно до умов і 

цільової настанови; 

− вироблення вмінь оцінювати стилістичні можливості мовних 

засобів; 

закріплення стилістичних навичок за допомогою конструювання 

стилістично довершеного тексту; оволодіння навичками 

текстотворення в усіх функціональних стилях, підстилях і жанрах; 

підвищення культури професійного, ділового і побутового мовлення. 

266.  Риторика Володимир 

НИЩЕТА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Мета вивчення курсу: 1) з’ясувати концептуальні положення 

сучасної риторики; 2) озброїти студентів знаннями про сучасні 

підходи до організації комунікативної й риторичної діяльності в 

навчальному процесі й застосовувати їх у власній педагогічній 

діяльності з метою підвищення ефективності навчального процесу й 

отримання високих освітніх результатів відповідно до вимог 

демократичного постіндустріального суспільства; 3) виробляти у 

студентів професійні навички, пов’язані з комунікативною й 

риторичною діяльністю; 4) формувати у студентів уміння 

розробляти й запроваджувати алгоритми й правила раціональної, 

доцільно організованої педагогічної діяльності в контексті 

мовленнєвої поведінки; 5) розвивати в них творчі здібності, 

ініціативність, самостійність, творчість мислення; 6) озброїти 

студентів знаннями, вміннями і навичками роботи з дітьми за умов 

особистісно-орієнтованого виховання і навчання; 7) підвищити їх 

практичну підготовку за дотримання її високого теоретичного рівня. 

Завдання курсу:  

 сформувати уявлення студентів про закони й принципи 

риторики, специфіку організації комунікативної й риторичної 

діяльності в сучасній школі, методи, засоби, форми, форми 

організації навчання в контексті риторики;  

 виробити професійні вміння й навички, пов’язані з 

мовленнєвою поведінкою й риторичною діяльністю, спрямовані на 

особистісно зорієнтоване, розвивально-креативне навчання 

школярів; 

 сформувати вміння студентів здійснювати діагностику 

мовленнєвого розвитку учнів, контроль та оцінювання їх навчальних 

досягнень з погляду риторики;  

 виробити в студентів уміння й навички використовувати 

досягнення сучасної риторики у власній практиці; 

 ознайомлення з процесом створення публічних промов і 

вдосконалення публічного мовлення; 

 залучення студентів до риторичного знання й риторичної 

практики з метою: 

- швидкого встановлення контактів із людьми; 
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- формування вмінь генерувати ідеї й точно оформлювати їх у 

мовленні; 

- встановлення з оточенням взаєморозуміння; 

- ознайомлення з етикою мовленнєвої поведінки; 

- формування мовленнєвої відповідальності. 

 формувати уміння ефективного мовленнєвого впливу; 

 формування умінь і навичок оптимального мовлення. 

267.  Соціолінгвістика Ганна ВУСИК Кафедра української 

мови та славістики 

Метою викладання навчальної дисципліни “Соціолінгвістика” є  

формувати в студентах наукове розуміння сутності мови як 

суспільного явища, закономірностей її розвитку та функціонування, 

виробити в них філологічне мислення.  

Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціолінгвістика” 

є:  

• дати системне уявлення про соціолінгвістику;  

• виробити компетенції наукової характеристики мов світу;  

• ознайомити з поняттєво-термінологічним апаратом 

мовознавства;  

• розвинути вміння застосовувати термінологію мовознавства до 

здобутих знань про рідну та іноземні мови;  

• дати ґрунтовні знання про природу, сутність, походження мови; 

• навчити правильно розуміти мовні явища та аналізувати їх;  

• формувати духовний світ студентів, виробляти цілісні 

світоглядні   уявлення,   загальнолюдські   ціннісні орієнтири.  

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати : 

внутрішні закони розвитку мови, зрозуміти її роль у національній 

самоідентифікації особистості, сформувати цілісні уявлення про 

особливості мовних явищ, визначити місце рідної мови в єдиній 

світовій мовній сім'ї, поглянути на мову як на один із найважливіших 

чинників формування людської свідомості. 

вміти : 

практично опанувати теоретичний матеріал, виконуючи 

різноманітні вправи і завдання, навчитися узагальнювати та 

пояснювати мовні явища, робити висновки. 
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268.  Теорія 

лінгвістичних 

парадигм 

Світлана ГЛАЗОВА Кафедра української 

мови та славістики 

Дисципліна «Теорія лінгвістичних парадигм» забезпечує 

особистісний і професійний розвиток студента на формування 

вчителя-словесника, здатного до проведення формалізованого 

лінгвістичного аналізу та інтерпретації його результатів із 

застосуванням традиційних і новітніх методик та технік наукових 

лінгвістичних парадигм. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія 

лінгвістичних парадигм» є формування у студентів-словесників 

здатності усвідомлювати та аналізувати сутність теоретичних 
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проблем мовознавства, розроблюваних представниками новітніх 

лінгвістичних парадигм, та співвідносити їх з напрямами, теоріями і 

концепціями видатних мовознавців світу. 

Завдання: мати глибинні знання в галузі парадигм сучасної 

науки про мову, розпізнавати панівні парадигми й сучасні теорії 

філології, а також дослідницькі навички, достатні для проведення 

наукових теоретичних і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень, отримання нових знань та/або здійснення 

інновацій; здатність застосовувати дослідницькі принципи 

парадигмального простору сучасної лінгвістики; засвоєння основних 

концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових лінгвістичних парадигм, 

представлених різноманітними напрямами, течіями та науковими 

школами, оволодіння термінологією з дисципліни. 

269.  Типологія мовних 

помилок 

Валентина 

ЮНОСОВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Мова – це важливий показник людської культури, мислення та 

інтелекту. Культура мовлення вимагає від мовця доброго знання і 

дотримання норм літературної мови. Щоб домогтися досконалості у 

володінні українською мовою, треба вміти розпізнавати всі помилки 

– починаючи з орфографічних і закінчуючи стилістичними. Мовна 

помилка - будь-які випадки відхилення від чинних мовних норм. 

Помилки трапляються як в усному, так і  в писемному мовленні. 

Ефективність спілкування залежить передусім від правильності 

мовлення. Тому знання різних типів мовних помилок і вміння 

виправляти їх є надзвичайно важливими для студентів педагогічного 

університету.  

Метою курсу «Типологія мовних помилок» є формування в 

студентів уявлення  про природу, причини і типи помилок у 

мовленнєвій діяльності та вміння знаходити та виправляти їх на всіх 

рівнях мовної системи.    

Завдання курсу: 

- ознайомити студентів із поняттями «помилка», «анорматив», 

з'ясувати  причини виникнення помилок, значущість і вагу помилок; 

- ознайомити студентів із класифікацією лінгвістичних помилок 

і правилами їх видозміни; 

- сформувати вміння розпізнавати різні типи помилок, 

встановлювати причину відхилення від норми і редагувати тексти з 

різними видами відхилення від норми. 
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270.  Українська 

діалектологія 

Олена КРИЖКО Кафедра української 

мови та славістики 

Метою викладання навчальної дисципліни «Українська 

діалектологія» є: 

–формування в студентів-філологів системи знань з відповідного 

курсу; 

–вироблення в них умінь та навичок збирати й аналізувати 

діалектний матеріал; 
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–розуміння важливості діалектної мови для історії народу, історії 

мови, духовної та матеріальної культури українців, української 

літературної мови. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська 

діалектологія» є: 

–вироблення  в студентів навичок коментувати діалектні явища, 

аналізувати їх; 

–уміння застосовувати набуті знання на практиці; 

–готовність майбутніх учителів української мови до роботи в 

умовах діалектного оточення, в практиці викладання рідної мови в 

школі; 

–вироблення навичок розрізняти мову різних говірок; 

–виділяти особливості рідної говірки; 

–користуватися методами й прийомами збирання діалектного 

матеріалу. 

271.  Шкільний курс 

російської мови 

Лариса 

АЛЄКСЄЄВА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Метою викладання навчальної дисципліни «Шкільний курс 

російської мови» є вивчення фонетики, орфографії, лексикології, 

лексикографії, фразеології, морфології, синтаксису, пунктуації та 

стилістики шкільного курсу російської мови. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Шкільний курс 

російської мови»: 

– ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями 

основних розділів російської мови; 

– розглянути традиційну та сучасну (функційну) класифікації 

лексико-граматичних класів слів і їхніх категорій; 

– забезпечити засвоєння студентами фонетичних та граматичних 

норм сучасної російської літературної мови; 

– сформувати в майбутніх учителів творчий підхід до аналізу 

мовних явищ; 

– розвивати уміння і навички зв’язного усного та писемного 

мовлення студентів. 

Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– основні поняття фонетики, лексики, граматики; 

– відомості про систему самостійних і службових частин мови; 

– традиційну та сучасну (функційну) класифікації лексико-

граматичних класів слів і їхніх категорій; 

– транспозиційні явища в системі частин мови; 

– лексико-граматичні розряди іменника; 

– граматичні категорії іменника; 

– особливості відмінювання іменників; 

– лексико-граматичні розряди прикметників; 

– розряди числівників за значенням і граматичними ознаками; 

– особливості відмінювання числівників; 
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– розряди займенників за значенням; 

– відмінювання займенників; 

– основні граматичні норми сучасної російської літературної 

мови. 

Унаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

уміти: 

– визначати іменні частини мови та характеризувати їх; 

– визначати граматичні категорії та граматичні значення слів; 

– утворювати форми співвідносної та безвідносної міри якості 

прикметників; 

– відмінювати іменники, прикметники, числівники і займенники; 

– давати оцінку явищам граматичної транспозиції; 

– виконувати повний морфологічний аналіз слів іменних частин 

мови. 

272.  Шкільний курс 

української мови 
Володимир 

НИЩЕТА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Навчальна дисципліна «Шкільний курс української мови» 

(ШКУМ) входить до циклу професійно орієнтованих у підготовці 

бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта 

(українська мова і література). Англійська мова». 

Мета дисципліни – озброїти майбутнього вчителя української 

мови  найефективнішими формами, методами й технологіями 

організації освітнього процесу з вивчення окремих розділів науки 

про мову в базовій середній освіті в ЗЗСО.  

У теоретичному курсі передбачено висвітлення на лекційних 

заняттях проблемного типу загальних і прикладний питань методики 

навчання фонетики, орфоепії, графіки, лексикології, фразеології, 

будови слова, словотвору, граматики (морфології й синтаксису), 

орфографії, пунктуації (питання спадкоємності й перспективності у 

вивченні розділу, методів і прийомів навчання конкретного розділу, 

методики вправ різного типу тощо). У практичному курсі ШКУМ 

передбачено формування методичної компетентності майбутніх 

учителів-словесників, конкретних методичних умінь студентів-

філологів щодо практичної готовності до здійснення професійної 

діяльності з реалізації змістових ліній програми з української мови.  

Належна увага приділяється аналізу чинних програм, 

підручників, психологічних основ і загальнодидактичних принципів 

навчання мови. Загальнодидактичні та методичні принципи 

розкриваються в їх конкретному застосуванні до навчання 

української мови в базовій середній освіті. 

Завдання вивчення дисципліни: 

 підготовка майбутніх вчителів до педагогічної діяльності в 

умовах реформування сучасної школи, реалізації концепцій мовної 

освіти в Україні, запровадження концепції «Нова українська школа»; 

 формування у майбутніх вчителів національно свідомого 

ставлення до української мови, розуміння її значення як предмета 
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шкільного навчання та засобу вивчення інших предметів; 

 забезпечення засвоєння студентами системи теоретичних 

знань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати в учнів – 

компетентних мовців, виховувати свідомих громадян України;  

 навчання співвідносити теоретичні знання з практичними 

потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї в практику 

вивчення предмета, застосовувати педагогічні інновації;  

 розвиток у студентів пізнавальних інтересів, прагнення, до 

удосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати з 

навчально-методичною літературою; 

 формування в майбутніх учителів-словесників 

дослідницьких навичок, розвитку уміння здійснювати самостійні 

наукові пошуки й експериментальні дослідження. 

 формування у студентів професійно-методичних вмінь. 

Міждисциплінарні зв’язки з дидактикою, психологією, 

філософією, культурологією, риторикою, курсом сучасної 

української літературної мови. 

273.  Школознавство Володимир 

НИЩЕТА 

Кафедра української 

мови та славістики 

Метою викладання навчальної дисципліни «Школознавство» є 

ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та 

методами управління системою національної освіти.  

Основні завдання: 

 методичні: забезпечити умови для опанування студентами 

основними поняттями, змістом і принципами побудови системи 

освіти, основними документами щодо функціювання й розвитку 

закладів освіти, методикою методичної роботи й наукової організації 

праці в умовах загальної середньої освіти; 

 пізнавальні: ознайомити майбутніх учителів-словесників із 

системою загальних принципів побудови освіти в Україні й 

основними вихідними положеннями та структурою управління нею, 

проблемами й шляхами удосконалення керівництва роботою 

закладом загальної середньої освіти; 

 практичні: сформувати вміння організації методичної 

роботи та створення освітнього середовища для наукової організації 

праці учнів і вчителів в базової та профільної середньої освіти, 

вивчати, узагальнювати та впроваджувати передовий педагогічний 

досвід раціонального прогнозування й планування свої професійної 

діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: 

 основні положення чинних державних нормативно-правових 

документів стосовно системи освіти в Україні; 

 загальні основи управління освітою; 

 структуру управління освітою; 

 основи методичної роботи в закладах загальної середньої освіти; 

2 курс 



 особливості атестації педагогічних працівників; 

 систему внутрішнього контролю в закладах загальної середньої 

освіти; 

 про прогнозування, планування й облік роботи в закладах 

загальної середньої освіти; 

 передовий педагогічний досвід; 

 інноваційну спрямованість педагогічної діяльності; 

 особливості роботи в системі інклюзивної освіти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде 

вміти: 

 державних нормативно-правових документів стосовно системи 

освіти в Україні;  

 здійснювати фаховий аналіз управлінських рішень у системі 

загальної середньої освіти; 

 аналізувати методичну роботу в закладах загальної середньої 

освіти; 

 добирати та логічно й послідовно використовувати на практиці 

теоретичний матеріал з основ школознавства; 

 володіти основними методами і прийомами методичної роботи; 

 розмежовувати компетенції органів управління в Україні; 

 прогнозувати, планувати та здійснювати облік роботи в закладах 

загальної середньої освіти; 

 аналізувати документи з обліку педагогічної діяльності в закладах 

загальної середньої освіти; 

 використовувати знання про атестації та педагогічних 

працівників; 

 застосовувати отримані знання під час проходження виробничої 

практики в закладах загальної середньої освіти. 

  КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І 

ПОРІВНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

 

274.  Античність: 

література, 

культура, 

вірування 

Ганна 

АЛЕКСАНДРОВА 

Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Античність цілком слушно називають колискою європейської 

цивілізації, оскільки з неї беруть початок майбутні форми економіки, 

політичного устрою, права, природничих і гуманітарних наук, 

мистецтва, менталітету, філософії, моралі. Під час курсу здобувачам 

вищої освіти пропонується поринути в античний світ, дізнатися про 

справжні причини Троянської війни, пригоди Одісея, загадку 

Гомера, відкриття Трої Генріхом Шліманом, античний театр, 

відверту поезію Сапфо, імперію Олександра Македонського, тайну 

заслання Овідія, причини падіння Грецької імперії, могутність 

Октавіана Августа, храми і споруди Давньої Греції і Риму, традиції 

та обряди давнього світу тощо. 

 

275.  Бестселери ХХ-

ХХІ століття 

Софія ФІЛОНЕНКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

Під час вивчення курсу ви зможете познайомитися з поняттям 

«бестселер», історією цього явища, різними науковими концепціями. 
 



і порівняльного 

літературознавства 

Ви дізнаєтеся рецепти і секрети популярності літературних творів на 

прикладах романів Агати Крісті, Дена Брауна, Маргарет Мітчелл, 

Яна Флемінга, чому стали брендовими героями Джеймс Бонд і 

Шерлок Голмс, як впливають на популярність фільми і телесеріали. 

На заняттях ви спробуєте написати рекламні тексти й рецензії, зняти 

відеоогляд роману, розробити власну настільну гру за сюжетом 

твору, подискутувати про сучасні бестселери.  

276.  Вступ до 

літературознавства 
Софія ФІЛОНЕНКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Цей курс – про літературу, її сутність як виду мистецтва, її місце в 

суспільстві і в житті окремої людини. Розглядаються сюжет і 

композиція, образи, жанри і стилі. Ви навчитеся аналізувати мову 

літературного твору, поетичні розміри, рими і строфи, дізнаєтеся 

більше про літературний процес. Після вивчення цього курсу ви 

будете знати всі ключові поняття з основ теорії літератури, які 

потрібно знати вчителю літератури. 

 

277.  Десять 

найвідоміших 

німецьких романів 

Ольга ХАРЛАН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

У кожній національній літературі присутні твори, які презентують 

письменство у світовому культурному просторі. Німецька література 

– одна із найбагатших літератур світу, в якій поєднується багатство 

жанрових форм і філософізм зображення. Жанрові різновиди романів 

протягом століть існування дають можливість простежити рух 

письменницької думки, визначити особливості епохи, виокремити 

основні засоби і прийоми, характерні для того чи іншого стилю. 

Починаючи від «Симпліціуса Симпліцісімуса» Г.Я.К. 

Гріммельсгаузена через «Доктора Фаустуса» Томаса Манна до 

«Гойдалки дихання» Герти Мюллер – такий складний і 

неоднозначний шлях німецького роману. 

 

278.  Десять шедеврів 

світової 

літератури 

Ольга БОГОВІН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Курс покликаний ознайомити студентів із основними тенденціями 

в розвитку західноєвропейських літератур від Античності до початку 

ХХІ століття. Дисципліна є оглядовою, а тому акцентується увага на 

визначних явищах, постатях, текстах тощо. 

 

279.  Детектив у 

літературі і кіно 

Софія ФІЛОНЕНКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Детектив – один із найбільш цікавих і популярних жанрів масової 

літератури й культури. Цей курс – про його теорію та історію, етапи 

розвитку й поетику в літературі, кінематографі, на телебаченні, про 

окремі субжанри: логічний, психологічний, крутий, поліцейський, 

нуар, дитячий детектив тощо. Ви зможете проаналізувати класичні й 

сучасні детективні романи, фільми, серіали на основі актуальних 

наукових концепцій, навчитеся писати рецензії на детективи, знімати 

відеоогляди, дізнаєтеся про зіркових авторів та режисерів у світі 

детективної літератури й кіно, про новітні тренди детективу, а також 

про те, як вивчати детективи в школі та університеті. 

 

280.  Детектив, 

пригоди, 

фантастика: 

популярні жанри 

Софія ФІЛОНЕНКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Під час занять ви можете дізнатися, як вигадували свої історії 

Агата Крісті, Джон Толкін і Стівен Кінг, які секрети популярності 

їхніх книжок. А також – що таке скандинавський нуар і вестерн, яка 

формула лежить в основі трилера та історичного детективу, чому 

 



літератури і 

масової культури 

Джеймс Бонд і Гаррі Поттер популярніші за своїх творців. Ви 

зрозумієте актуальні тренди масової культури – телесеріалів, поп-

музики, кіно, що таке бестселер і блокбастер, комікс і дайджест, чому 

стали культовими «Тюдори», «Гра престолів» і «Абатство Даунтон», 

на чому засновані феномени моди і слави в сучасній індустрії розваг. 

Ви познайомитеся з драконами і вампірами, трансформерами і 

мандрівниками в часі. Ви навчитеся аналізувати популярні тексти 

літератури, кіно, музики, телебачення, розуміти їхні контексти і 

сегменти, сучасні жанри, а також критично розглядати популярні 

твори за допомогою ідей сучасних британських, американських, 

французьких, німецьких та українських учених.  

 

281.  Еволюція жанру 

роману 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Вивчення курсу передбачає розгляд  ґенези жанру роману в 

світовій літературі. Роман як жанр має свою специфіку, яка посутньо 

змінювалася протягом історії його побутування в літературі.  

Жанрові різновиди перекладного роману в давній літературі 

(зокрема «Александрія») закладали основи для зародження й 

розвитку жанру в подальшому. Лицарський роман, готичний роман, 

авантюрний роман, – ці різновиди розглядатимуться в їх динаміці. 

Окремої уваги заслуговує вивчення романів вальтерскоттівського 

типу в різних літературах. Пригодницький, історичний, 

соцреалістичний, інтелектуальний, експериментальний, соціально-

психологічний, химерний, виробничий романи  – це частина того, 

про що можна поглибити знання під час вивчення курсу. Водночас є 

змога вивчити різні підходи до класифікації жанру роману, праці 

літературознавців про велику епічну форму. 

 

282.  Еволюція сюжетів 

та образів у давній 

та класичній 

літературі 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Традиційні та мандрівні сюжети та образи в давній та класичній 

літературі поєднують впливи різних літератур. За походженням 

сюжети, образи були як з Біблії, античної літератури, фольклору, та і 

з відомих літературних текстів різних народів. При цьому вони не 

були статичними, а перебували в динаміці, розвитку. Еволюція 

такого літературного матеріалу залежала від багатьох факторів. 

Ознайомлення з курсом поглибить знання про сюжети та образи, що 

побутували в давній та класичній літературі, вміння порівнювати й 

аналізувати художні твори. 

Оригінальна інтерпретація увиразнюється при порівнянні 

художніх творів різних напрямів, стилів, різнонаціональних 

літератур. Зокрема є низка сюжетів та образів барокової літератури, 

які побутують в романтичному письменстві. 

 

283.  Жанри 

української прози 

першої третини 

ХХ ст. 

Ольга ХАРЛАН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Українська проза першої третини ХХ ст. – важлива складова 

національного письменства. У цей період активно розвиваються нові 

для української прози тематично-жанрові різновиди: 

експериментальна, пригодницька, детективна, авангардистська 

проза тощо. Активно публікуються і твори, що належать до 

 



традиційного кола прозових жанрів: реалістичні соціально-побутові, 

історичні тощо. Дисципліна передбачає акцентування на творах 

авторів, які не стали об’єктом вивчення в основному курсі «Історія 

української літератури (1910–1930-ті рр.). 

284.  Зарубіжна дитяча 

література 

Олена КОЛІНЬКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Курс створює цілісне уявлення про дитячу літературу взагалі і 

зарубіжну, зокрема, як самостійне історико-літературне явище, що 

відображає основні тенденції розвитку дитячої субкультури і 

педагогічної думки; поглиблює знання теоретико-літературних 

понять, необхідних для цілісного аналізу творів дитячої літератури; 

розкриває багатство зарубіжної дитячої літератури в історичній 

обумовленості й художній цінності з урахуванням літературних 

напрямів і течій; знайомить студентів з кращими зразками художньо 

вартісних творів зарубіжних авторів, що входять в коло дитячого 

читання.  

 

 

285.  Зарубіжна дитяча 

література ХХ 

століття 

Ганна ТАБАКОВА Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є образ дитини в 

європейській літературі та образотворчому мистецтві ХХ століття. 

Метою курсу є вивчити твори найвидатніших європейських 

письменників і художників, у яких розкривається багатогранність і 

неповторність дитячого світу. 

Студентам пропонується дослідити образ дитини в творчості 

Моріса Метерлінка («Синій птах»), Алана Мілна («Вінні Пух і всі, 

всі, всі»), Астрід Ліндгрен («Пеппі Довга Панчоха», «Малюк і 

Карлсон», «Міо мій, Міо»), Антуана де Сент-Екзюпері («Маленький 

принц»), Міхаеля Енде («Джим Ґудзик і машиніст Лукас»), Джоан 

Ролінг («Гаррі Поттер»), Крістіне Нестлінґер («Конрад, або Дитина з 

бляшанки»), Корнелії Функе («Чорнильне серце»), Барбари 

Космовської («Буба», «Буба: мертвий сезон»), Памели Треверс 

(«Мері Поппінс»), Вільяма Голдінга («Володар мух») та ін.  

Дитяча література – відкриття в малому космосі космосу великого 

життя. Пропонуємо поринути в таємниці Всесвіту крізь призму 

світлого, дитячого, чарівного світосприйняття. 

 

286.  Зарубіжна 

література 

Ольга БОГОВІН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Метою викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література» 

є вивчення найважливіших питань літературного життя переважно 

європейських країн від античності до кінця ХХ століття, розкриття 

специфіки естетичних проблем кожної доби, сутності художніх 

напрямків та течій в літературі, як от аттична література, римська 

література, література Середніх віків та Відродження, Класицизм, 

Просвітництво, Романтизм, Реалізм, Модернізм, Посмодернізм. 

Програмою курсу передбачено аналіз етапів літературного розвитку 

і творчості найвагоміших письменників; вивчення закономірностей 

взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого в 

літературному процесі; засвоєння теоретичних знань у межах 

вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції 

 



художньої форми. Отже, мета даного курсу – дати основи підготовки 

із зарубіжної літератури, розкрити її багатство в історичній 

зумовленості і художній цінності, показати поступ літературно-

естетичної думки, її вплив на творчий пошук найвидатніших 

письменників. 

287.  Зарубіжна 

літературна 

критика 

Софія ФІЛОНЕНКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Літературна критика – наука і мистецтво водночас: для цього 

заняття потрібен талант, але також потрібні спеціальні знання і 

вміння. Під час вивчення курсу ви дізнаєтеся, яку роль відіграє 

критик у сучасній зарубіжній літературі, як він / вона  взаємодіє з 

читачами, письменниками, видавцями і журналістами, які провідні 

критерії оцінки літературних творів застосовує у своїй роботі. Ви 

зрозумієте систему жанрів зарубіжної літературної критики 

(рецензія, відгук, огляд, портрет та інші), як будується критична 

публікація, кому вона адресована і який її стиль. Ви зможете 

ознайомитися з текстами провідних критиків різних історичних 

періодів, британських, американських, французьких, проаналізувати 

їх і на цій базі розвинути власні вміння цікаво і змістовно писати про 

літературні новинки і класичні твори, висвітлюючи їх жанр, стиль, 

систему персонажів, контекст, місце в літературному процесі 

сучасності. Під час цього курсу ви розвинете власний естетичний 

смак і поглибите знання про актуальну літературу та медіа. 

 

288.  Зарубіжні 

письменники та 

Україна 

Вікторія ЗАРВА Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Зв’язки літератур світу цікаві й перспективні. Порівняно з 

античною літературою, українська художня писемність молода, але 

буремна історія, багатий та колоритний фольклор України, 

незвичайна культура роблять її цікавою для іноземців. Тому 

перспективним завданням видається простежити, яким чином образи 

та герої України знаходять своє віжображення в літературах 

зарубіжних країн.  

Найвідоміші письменники світу захоплювалися українською 

історією, про що свідчать твори Байрона, Пушкіна, Міцкевича, 

Бальзака та ін. Не менш цікавою залишається Україна й для сучасних 

авторів. Тому під час вивчення курсу в студентів буде змога 

познайомитися із найцікавішими зарубіжними творами, 

присвяченими темі України в її різних інтерпретаціях. Крім того, 

метою курсу є відтворити загальний імідж нашої країни в літературах 

світу, а також простежити, яким чином зарубіжні письменники його 

відбудовують в художній літературі. Цікавим завданням також буде 

порівняти, як ті чи інші історичні події, культурні реалії, фольклорні 

образи інтерпретуються власне українськими та зарубіжними 

авторами. 

 

289.  Ігрові технології 

на уроках 

Ганна 

АЛЕКСАНДРОВА 

Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

Кожному вчителеві важливо знайти способи зробити свої заняття 

цікавими. Тільки так учні зможуть засвоювати й утримувати в пам'яті 

інформацію, яку ви їм викладаєте. Повноцінна дидактична гра 

зорієнтована на підвищення ефективності навчального уроку й, 

 



літератури в 

школі 

літературознавства одночасно, на розвиток особистості учня. Гра створює на уроці 

атмосферу життєрадісності, емоційної розкутості, доброзичливості, 

сприяє максимальному самовираженню учнів, мобілізації їх 

потенціалу, допомагає розвинути увагу, реакцію, комунікативні 

навички, творчі здібності. До того ж гра сприяє психологічному 

розвантаженню учнів, допомагає позбутися напруження, страху. Під 

час курсу здобувачам вищої освіти пропонується познайомитися як 

із традиційними формами ігрової діяльності на уроках літератури, 

так і з новітніми технологіями. 

290.  Історичні постаті 

в барокових 

панегіриках 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Метою вивчення дисципліни є розгляд студентами панегіриків 

Бароко (вітальних, поздорових, подячних, похвальних, погребових й 

поминальних, тощо) як джерела художнього переосмислення 

історичних постатей. Завдання курсу розкрити загальні 

закономірності відтворення історичних подій в українській 

бароковій панегіричній та геральдичній  поезії 

 

291.  Історія в літописах Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами поняття 

«художнє переосмислення історії», «літопис». Завдання курсу: 

розкрити загальні закономірності відтворення історичних подій в 

літописанні ХІ-ХУІІІ ст.;  формувати самостійний погляд на художні 

явища; навчити користуватися відповідними історико-

літературними джерелами. 

 

292.  Історія німецької 

літератури 

Ольга ХАРЛАН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Мета курсу – ознайомити студентів, які вивчають німецьку мову, з 

основними тенденціями розвитку німецького письменства. 

Починаючи від Середньовіччя й до початку ХХІ ст., німецькі автори 

витворюють національну картину світу: від «Пісні про Нібелунгів» і 

до творчості Гюнтера Грасса і Герти Мюллер бачимо різноманітність 

сприйняття та відображення. Особлива увага звертатиметься на 

жанрову систему німецької літератури, філософізм, образну систему 

творів. 

 

293.  Історія України в 

літературі 

Марина 

БОГДАНОВА 

Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія України в 

літературі” є вивчення студентами творів української літератури, що 

відображають історію України від давнини до сучасності; засвоєння 

найвизначніших історичних процесів, які лягли в основу історичних 

творів; визначення індивідуальних авторських рис. 

 

294.  Куртуазні коди в 

літературі 

Ольга БОГОВІН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Навчальна дисципліна присвячена вивченню середньовічної 

куртуазної літератури та її впливу на формування моральних якостей 

та системи цінностей сучасного європейця: «І коли йде мова про 

справжню шляхетність, лицарський кодекс, і коли чоловік на 

побаченні дарує жінці троянду, будьте певні, нашими артеріями тоді 

струмують ще середньовічні метафори та уявлення. Трубадур, що 

співає серенаду під вікном своєї дами серця, кохання, що перемагає 

розлуку і саму смерть, – це звідти, з «темних» століть, коли потворне 

називали потворним, а прекрасне – прекрасним». 

 



295.  Література в 

інсценізаціях 

Марина 

БОГДАНОВА 

Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Література, театр і кіно – види мистецтва, пов’язані між собою. І 

зараз, у вік комп’ютерних технологій, цей зв’язок не втрачає своєї 

актуальності.   Спецкурс «Література в інсценізаціях» має на меті 

зацікавити молодь книгою, спонукати до вивчення її варіантів в 

різних інтерпретаціях. Адже інсценізація, вистава, кіно допомагають 

слову стати «видимим», живим, що сприяє  кращому засвоєнню 

сюжету, розумінню проблем твору, пізнанню ціннісних орієнтацій 

героїв.   

 Під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти зможуть 

ознайомитися як із зразками класичної літератури, так і творами 

сучасних авторів. Цікавими з цього погляду є твори Олександра 

Довженка («Україна в огні», «Земля»), Михайла Коцюбинського 

(«Тіні забутих предків»), Лесі Українки («Лісова пісня»), Ірен 

Роздобудько («Ґудзик»), Михайла Старицького («Ой, не ходи, 

Грицю, та на вечорниці»), Івана Франка («Украдене щастя», 

«Сойчине крило», «Захар Беркут») та ін.  

Окрім того, здобувачі вищої освіти мають змогу вивчити 

особливості виразного читання творів різних жанрів.  Відомо, що 

вчитель, який володіє мистецтвом виразного читання, має 

ефективний інструмент навчально-виховного впливу. Це дасть 

можливість майбутнім вчителям сприяти формуванню грамотного 

мовлення учнів, спонукати до вивчення літератури, історії, духовних 

надбань людства. Ораторські вміння учителя допоможуть учням 

краще сприймати матеріал. 

 

296.  Література і театр 

1910–1930-х рр. 

Ольга ХАРЛАН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Розвиток театру в 1910–1930-х роках став частиною 

загальнокультурного процесу, що засвідчив національне 

відродження. Професійний театр 20-30-х рр. розвивався у двох 

напрямах, які умовно можна назвати «психологічним» та 

«експериментальним» театром.   Теоретичні пошуки Л.Курбаса мали 

в основі загальноєвропейські джерела, з якими режисер був 

ґрунтовно обізнаний. Водночас його концепція перетворення багато 

в чому випередила ідеї часу та збіглася певною мірою з науковими 

уявленнями сучасної психології. За Л.Курбасом, мистецтво, щоб 

осягти діалектику дійсності, повинне вдаватися до образного 

перетворення, яке засноване на законах асоціативного мислення. 

Дисципліна передбачає акцентування на творах авторів, які не стали 

об’єктом вивчення в основному курсі «Історія української літератури 

(1910–1930-ті рр.). 

 

 

297.  Література сходу Олена КОЛІНЬКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Курс дає студентам цілісне уявлення про літературні традиції країн 

Близького Сходу, їх історії і еволюції: з давніх часів до ХV ст.; 

знайомить студентів з історією основних напрямків і течій 

(релігійних, суфійських, світсько-ренесансних) в арабській, перській 

і тюркській літературах Середньовіччя; а також з творчістю видатних 

 



вчених-філософів і поетів Ібн Сини, Рудакі, Фірдоусі, Хайяма, Сааді, 

Хафіза, Джамі, Хакані, Нізамі, Несими, Фізулі, Навої, Румі, Гафиза; 

формує у студентів комплексне уявлення про основні особливості, 

тенденції і типологічні характеристики творів на різних етапах 

історії становлення та розвитку літератур країн Сходу, їх 

взаємозв'язках і взаємовпливах на регіональному та світовому 

рівнях. 

 

298.  Літературні премії 

та їх лауреати 

Ганна 

АЛЕКСАНДРОВА 

Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Під час курсу здобувачам вищої освіти пропонується 

познайомитися з найпрестижнішими світовими літературними 

преміями (Нобелівська, Пулітцерівська, Гонкурівська, Премія 

пам’яті Астрід Ліндгрен, премія імені Г. Х. Андерсена, 

Шевченківська премія та ін.) і цікавими фактами про них. 

 

299.  Масова література Софія ФІЛОНЕНКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Курс «Масова література» – про актуальну і важливу сферу масової 

культури. Ви дізнаєтеся, хто і як створює детективи, трилери, горори, 

шпигунські та любовні історії, фантастику і фентезі, а також, які їхні 

формули, формати і рецепти популярності. Познайомитеся із 

сучасними концепціями масової літератури, історією її 

найважливіших жанрів, із творами Артура Конан Дойля, Агати 

Крісті, Брема Стокера, Мері Шеллі, Едгара Берроуза, Маргарет 

Мітчелл, Роберта Хайнлайна, Яна Флемінга та багатьох інших 

авторів. Ви зможете аналізувати ці твори в широкому культурному 

контексті, у зв’язках із кіно й телебаченням, коміксами й 

комп’ютерними іграми; навчитеся критично сприймати сучасні 

бестселери зарубіжних та українських авторів. 

 

300.  Методи і практика 

сучасного 

літературознавчог

о дослідження 

Ольга БОГОВІН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Метою курсу є на основі ознайомлення з сучасними підходами, 

методами і практиками літературознавчого аналізу художнього 

тексту, сформувати у студентів навички такого аналізу; ціль – 

застосування студентами отриманих знань і навичок в процесі 

написання наукової кваліфікаційної роботи. 

 

301.  Міжтекстова 

взаємодія в творах 

давньої літератури 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Тексти давньої літератури мають синкретичний характер, 

здебільшого поняття оргинінальності творів відрізняється від 

сучасного його розуміння. Компілятивний характер творчості  

письменників обумовлений специфікою творення текстів давнього 

письменства.  

Текст у тексті, діалогізм – ці поняття між текстової взаємодії  

залишаються актуальними при вивченні творів давньої літератури.  

Оригінальні й перекладні твори давньої літератури  містять числення 

алюзії і ремінісценції з Біблії. В літописах є багато вставних 

елементів з різних текстів. Твори Відродження та Бароко наповнені 

вкрапленнями з античної літератури та інших художніх творів.  

Вивчення цього курсу передбачає поглиблене розуміння текстів 

давньої літератури, процесів взаємовпливу різних творів, знання 

шедеврів світової літератури. 

 



302.  Міфи та епос 

англомовних 

країн 

Ганна ТАБАКОВА Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Ви точно чули про легендарного короля Артура, а чи знаєте ви, що 

його постать згадується ще у 6 столітті нашої ери? А про те, що 

кельтський епос, століттями переказуваний друїдами, належить до 

найдавніших? А про те, що епос про видатного Беовульфа став одним 

із джерел натхнення для одного з найвідоміших творів ХХ століття? 

Якщо вам цікаві відповіді на ці та інші питання, цей курс для вас. Він 

розширить ваші знання не лише про міфологію та епос Британії й 

США, а й збагатить знання про літературу цих країн. 

 

303.  Модернізм та його 

течії 

Валентина ШКОЛА Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

У курсі «Модернізм та його течії» студенти розширюють свої 

знання стосовно специфіки української літератури зламу віків та 

перших десятиліть ХХ століття. З’ясовують філософські основи 

модернізму, особливості його естетики та поетики. Феномен 

модернізму розглядають як філософсько-естетичне явище світового 

масштабу. Творчість українських митців охарактеризовують у плані 

антитези «позитивізм – модернізм». Вивчають художні тексти двох 

літературних періодів: раннього та зрілого модернізму. У широкому 

культурологічному аспекті, звертаючи увагу на інтертекстуальну та 

інтермедіальну складову,  аналізують тексти імпресіоністів, 

неоромантиків, символістів, експресіоністів, футуристів. 

 

304.  Науковий прогрес 

в  художній 

літературі 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Метою викладання навчальної дисципліни є дати уявлення 

студентам про феномен наукової фантастики  в літературі й культурі, 

про художнє змалювання наукових винаходів.  

Основні завданнями вивчення дисципліни: 

Розкрити сутність наукової фантастики як літературного й 

культурного феноменів. 

Висвітлити історію розвитку наукової фантастики 

Прищепити навички самостійної дослідницької роботи з 

художніми текстами та джерелами: статтями, монографіями, 

підручниками, енциклопедіями тощо. 

Ознайомитися з творчістю Ж.Верна, В.Бєляєва, В.Владка, 

А.Азімова, Р.Хайнлайна, Р.Злотникова, М.Кідрука та інших 

письменників 

 

305.  Образи тварин в 

художній 

літературі 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Тварини в художній літературі від давнини до сучасності постають 

образами, символами, втіленням ідей та супутниками героїв. Частина 

образів зберігає стереотипне відтворення ще міфологічних уявлень, 

частина є оригінальними авторськими інтерпретаціями.  

Найпоширенішим в літературі різних народів є образ кота, який 

побутував і в фольклорі, і в літературі різних художніх напрямів. Кіт-

порадник, кіт-компаньйон, кіт-вчений, кіт-містична істота, кіт-

інопланетянин, кіт-детектив та багато інших іпостасей цього героя в 

художніх текстах світового письменства.  

Ще є низка популярних героїв – лис (Райнеке Лис, Лис Микита, 

лис, якого приручив Маленький принц і багато інших образів), вовк 

(від фольклорного вовчика-братикаі до вовкулаки в сучасному 

 



фентезі), ведмідь (від Вінні Пуха до ведмедя-шатуна, ведмедя-

піаніста), їжак, білка, мавпа, миша та багато інших тварин в 

літературі. 

Завдяки вивченню курсу буде поглиблено знання про поняття 

«образ», «герой», «інтерпретація», вміння характеризувати 

персонажа, виокремлювати головних і другорядних персонажів, 

орієнтуватися в обширі художніх текстів, які можна залучити до 

позакласного читання. 

306.  Основи 

літературознавчог

о аналізу 

Ганна ТАБАКОВА Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Художній твір – це ціла система, яка складається із безлічі загадок. 

Почати можна із того, як виникає задум, формулюється тема, 

зʼявляються перші обриси майбутніх героїв… А як цікаво 

дізнаватися про те, як думки автора перетворюються на текст, це ціле 

таїнство, таємний код! Але щоб його розгадати, необхідно володіти 

певними інструментами. Саме про них ми й поговоримо на основах 

літературознавчого аналізу. Якщо вас цікавить, як творяться 

метафори й рими, вам сподобається цей курс. 

 

307.  Основи наукових 

досліджень 

Марина 

БОГДАНОВА 

Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Метою викладання навчальної дисциплін «Основи наукових 

досліджень» є вивчення найактуальніших принципів наукової 

творчості та надання студентам уявлення про специфіку науково-

дослідної діяльності, загальної методології наукової творчості, що 

має реалізовуватися протягом їхнього навчання під час написання 

тез, статей, курсових та бакалаврських робіт. 

 

308.  Поезія в дитячому 

читанні 

Ольга  НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Мета вивчення навчальної дисципліни - формування стійкого 

читацького інтересу, вдосконалення вмінь аналізу художнього 

тексту, розширення світогляду студентів. 

Завдання – одержати цілісне уявлення про поезію для дітей як 

цілком самостійне історико-літературне явище, що відбиває загальні 

тенденції розвитку вітчизняної і світової культури, літератури, а 

також педагогічної думки; 

- вивчити творчість видатних дитячих письменників України, 

перекладні тексти; 

- виробити навички аналітичного підходу до художнього тексту, 

адресованого дитині; 

- вивчити напам'ять корпус віршованих текстів, обов'язкових при 

роботі з дітьми 

 

309.  Поезія міжвоєнних 

десятиліть: 

постаті, образи, 

засоби 

Ольга ХАРЛАН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Міжвоєнні десятиліття стали яскравою сторінкою української 

літератури ХХ ст. Історичні події цього часу сприяли формуванню 

яскравих особистостей, які в своїй поезії запропонували особливе 

бачення світу, створили поетичний простір, що став складовою 

філософського осмислення  тогочасної епохи. Звертатиметься увага 

на таку специфіку тогочасної епохи як розвиток літературного 

процесу українською мовою в різних країнах тогочасної Європи та 

Америки.. Дисципліна передбачає акцентування на творах авторів, 

 



які не стали об’єктом вивчення в основному курсі «Історія 

української літератури (1910–1930-ті рр.). 

310.  Поети-романтики 

як автори пісень 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Метою курсу є поглибити знання про поетів-романтиків та їх роль 

в розвитку  пісенної лірики. Зміст курсу: пісенна та романсова лірика 

ХІХ ст., творчість В.Забіли, М.Петренка, Є.Гребінки, К Думитрашка, 

Т.Шевченка, С.Руданського та інших поетів-романтиків, їх роль в 

українській культурі. 

 

311.  Позакласна робота 

вчителя-

словесника 

Марина 

БОГДАНОВА 

Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Відомо, що пріоритетною системою розвитку позакласної освіти та 

виховання є сприяння становленню творчої особистості дитини. У 

цьому плані особливе місце належить гуртковій роботі вчителя-

філолога, де діти працюють з художнім словом. Цілеспрямоване 

поєднання шкільної і позашкільної стратегії – запорука повноцінного 

виховання особистості і тому має велике майбутнє.  

Свобода і можливість вибору улюблених занять у позакласній 

роботі з метою задоволення своїх захоплень впливають на характер 

самоорганізації усієї подальшої життєдіяльності дитини, на її 

базисну професійну підготовку і компетентність, допомагають 

відшукати власну модель майбутньої професійної діяльності, 

безпомилково «приміряти» її до своїх можливостей, свого характеру, 

в ранньому віці визначати гідне місце в житті, повноцінно 

реалізувати творчі можливості. 

Під час вивчення курсу  здобувачі вищої освіти зможуть 

ознайомитися з особливостями позакласного педагогічного процесу, 

який будується на взаємній співтворчості педагогів і дітей на їх 

дружбі і духовній спільності, на визнанні самоцінності особистості 

дитини, на взаємодопомозі і взаємній зацікавленості у спільному 

успіхові і результаті діяльності. Вчитель-філолог має можливість 

розширити знання з літератури, удосконалити мовлення дітей на 

заняттях гуртка. Під час вивчення курсу майбутні здобувачі вищої 

освіти  також мають змогу вивчити особливості виразного читання 

творів різних жанрів. 

 

312.  Постмодернізм в 

українській 

літературі к. ХХ – 

п. ХХІ століть 

Ніна АНІСІМОВА Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Навчальна дисципліна рекомендована здобувачам першого рівня 

вищої освіти спеціальності: 014 Середня освіта. Предметної 

спеціальності: 014.01 українська мова і література. Освітньої 

програми: «Середня освіта (українська мова і література, англійська 

мова)». Курс зорієнтований на вивченні  теоретичних засад 

постмодернізму, його витоків, етапів розвитку, представників,  

жанрових різновидів. Акцентується специфіка українського 

постмодернізму як явища постколоніальної культури, його 

відмінність від «західної» моделі постмодернізму. Виокремлюються 

дві течії постмодернізму: карнавальна і посткарнавальна. Особлива 

увага приділяється творчості представників «Станіславського 

феномену»: Юрію  Андруховичу (романи «Рекреації», 

«Московіада». «Перверзія»), Олександру Ірванцю («Рівне / Ровно», 

 



«Очамимря», «Хвороба Лібенкрафта»),  Юрію Іздрику («Острів 

КРК», «Подвійний Леон», «Воццек») та ін. Розглядаються 

передпостмодерні явища в українській прозі: Роль «Київської 

іронічної школи»  у становленні українського постмодернізму ( 

проза В. Діброви, Б. Жолдака, Л. Подерев’янського, М. Рябчука та 

ін..). 

313.  Практикум з 

виразного читання 

Марина 

БОГДАНОВА 

Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

У результаті вивчення дисципліни «Практикум з виразного 

читання» студент знатиме: техніку мовлення як необхідну 

передумову словесної дії й бездоганно володітиме нею 

(комбінованим і керованим диханням, правильною й чіткою 

дикцією, силою, чистотою й висотою голосу, орфоепічними нормами 

вимови); засоби логіко-емоційної виразності читання й мовлення й 

оперуватиме ними (всіма різновидами пауз і їх тривалістю, 

логічними наголосами – тактовими й головними, мелодичними 

змінами основного тону, різними змінами темпу мовлення); 

особливості читання й переказування творів різних жанрів, загальні 

вимоги до процесу читання, переказування. Вмітиме підготуватися 

до безпосередньої словесної дії, до читання, переказування 

літературних творів (глибоко проникати в авторський задум, 

розкривати естетичні якості твору, підтекст, виявляти настрої й 

почуття героїв тощо). 

 

314.  Російська дитяча 

література 

Олена КОЛІНЬКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Курс даёт целостное представление о детской литературе как 

вполне самостоятельном историко-литературном явлении, 

отражающем общие тенденции развития русской и мировой 

культуры, литературы, а также педагогической мысли; ознакомить 

студентов с лучшими произведениями детской литературы разных 

жанров, со стилевыми и мировоззренческими особенностями 

творчества разных писателей. 

 

315.  Семіотика Ольга БОГОВІН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Вибіркова дисципліна «Семіотика» покликана дати уявлення, що 

таке семіотика і семіотичне дослідження феноменів культури та 

літератури, зорієнтувати у сфері основних ідей, запропонованих у 

рамках різних семіотичних шкіл. Семіотика (наука про знаки і 

знакові системи) розглядає культуру як середовище формування, 

передавання, рецепції та інтерпретації естетичних повідомлень, а 

отже, пропонує специфічну методологію дослідження, що 

передбачає аналіз та інтерпретацію тексту з семантичної, 

синтактичної та прагматичної перспективи. Курс апелює не лише до 

власне семіотичних концепцій, а й до герменевтики як вчення про 

розуміння, пояснення та тлумачення текстів, до теорії комунікації, 

комунікативної лінгвістики, постструктуралістських та 

деконструктивістських концепцій, відкриваючи таким чином перед 

студентами значну частину модерного та постмодерного 

інтелектуального простору. Водночас, курс «Семіотика» покликаний 

актуалізувати базові знання студентів, здобуті під час вивчення 

 



інших дисциплін, зокрема історії літератури, філософії, 

культурології. 

316.  Сучасна дитяча 

література 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Курс покликаний допомогти майбутнім вчителям опанувати 

навички організації дитячого і юнацького читання, коли основою є 

не проблемно-тематичний аналіз, а природна і закономірна увага до 

художнього слова. Завданням є ознайомлення з сучасними 

процесами і постатями дитячої літератури 

 

317.  Сучасна зарубіжна 

література в 

юнацькому 

читанні 

Ганна 

АЛЕКСАНДРОВА 

Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Дисципліна «Сучасна зарубіжна література в юнацькому читанні» 

покликана допомогти здобувачам вищої освіти прилучитися до 

всесвітнього літературного процесу, збагатити їхній духовний світ 

знаннями історії новітньої зарубіжної літератури, залучити до 

загальнолюдських цінностей. 

Студентам пропонуються до розгляду сучасні твори, які винесені в 

шкільну програму 10-11 класів, зокрема, творчість Даніеля Пеннака, 

Йоанни Яґело, Мілорада Павича, Мо Яня, Ромена Гарі, Паоло 

Коельо, Річада Геймана, Хуліо Кортасара, Майкла Гріна, Маркуса 

Зузака, Деніела Кіза та інших. 

 

318.  Сучасна 

українська 

література 

Ніна АНІСІМОВА Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Навчальна дисципліна рекомендована здобувачам першого рівня 

вищої освіти спеціальності: 014 Середня освіта. Предметної 

спеціальності: 014.01  

Навчальна дисципліна «Сучасна українська література»  

рекомендована здобувачам першого рівня вищої освіти). 

Спеціальності: 014 Середня освіта. Предметної спеціальності: 

014.021 англійська мова і література. Освітньої програми: «Середня 

освіта (Англійська мова і література)»   

Курс передбачає вивчення кращих здобутків українського 

письменства кінця ХХ – початку ХХІ століть у їх тіному зв’язку  з 

естетичними явищами світової літератури.  Основу навчальної 

дисципліни становлять художньо вартісні прозові, ліричні та 

драматичні твори, що в сукупності дають уявлення про високий 

рівень розвитку сучасної української літератури. Розглядають 

теоретичні питання постмодернізму, неотрадиціоналізму, масової 

літератури, «жіночої» прози, модерної драми. Навчальна дисципліна 

включає творчість поетичних гуртів «Бу-Ба-Бу», «Пропала грамота», 

«Західний вітер», «Нова дегенерація», творчість поетів, які активно і 

плідно співпрацюють із рок-гуртами (Ю. Андрухович, В. Неборак, 

С.Жадан, Т.Федюк та ін.). Розглядається напрям у сучасній 

літературі – поетичний рок; залучається творчість рок-гуртів «Плач 

Єремії», «Собаки в космосі», «Мертвий півень», «Kosak Cyctem», 

«Karbido» та ін. Вивчається творчість кращих письменників 

сучасності (Марія Матіом, Люко Дашвар, Макс Кідрук, Юрій 

Андрухович, Сергій Жадан, Оксана Забужко та ін.)       

 



319.  Т. Г. Шевченко в 

літературі 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка став предметом 

зображення в творчості багатьох письменників. Вплив митця на 

розвиток української культури не обмежується тільки безпосередньо 

його творчістю, але вагому роль відіграє й рецепція постаті 

письменника в творах інших митців, і знання автобіографічних 

моментів творчості самого Тараса Шевченка.  

Вивчення курсу уможливить поглиблене вивчення життєвого і 

творчого щляху Тараса Шевченка, проаналізувати найбільш відомі 

твори, де митець є художнім образом, розвивати у студентів уміння 

використовувати набуті базові знання з порівняльного 

літературознавства при інтерпретації Шевченкового тексту.  

Курс передбачає ознайомлення з такими темами, як: біблійні 

мотиви у творчості Кобзаря, Шевченко як перекладач, Шевченко й 

антична література, переклади Шевченкових творів мовами народів 

світу, поетична Шевченкіана тощо. й перекладів з Шевченка чужими 

мовами, Шевченко у творах інших митців, Шевченко і Шекспір, 

Шевченко і Пушкін, Шевченко і Міцкевич.  

Зокрема розглянуто такі твори, як «Автобіографія», «Щоденник», 

повість «Художник», окремі поезії самого Тараса Шевченка, роман. 

Українські ночі, або родовід генія. Повість про Шевченка» 

Єнджеєвича Є., роман Оксани Іваненко «Тарасові шляхи», роман 

Зінаїди Тулуб «В степу безкраїм за Уралом», оповідання Івана 

Андрусяка «Нечиста сила», поезії про Шевченка. 

 

320.  Теорія і практика 

аналізу 

художнього твору 

Ганна ТАБАКОВА Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Художній твір – це ціла система, яка складається із безлічі загадок. 

Почати можна із того, як виникає задум, формулюється тема, 

зʼявляються перші обриси майбутніх героїв… А як цікаво 

дізнаватися про те, як думки автора перетворюються на текст, це ціле 

таїнство, таємний код! Але щоб його розгадати, необхідно володіти 

певними інструментами. Саме про них ми й поговоримо на основах 

літературознавчого аналізу. Якщо вас цікавить, як творяться 

метафори й рими, вам сподобається цей курс. 

 

321.  Теорія літератури Софія ФІЛОНЕНКО Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Теорія літератури є продовженням курсу Вступ до 

літературознавства. Ви зможете дізнатися, що писали про літературу 

Аристотель, Горацій, Зигмунд Фройд, Вірджинія Вулф і Ролан Барт, 

познайомитеся із сучасними методами вивчення творів: 

психоаналітичною, феміністичною, постколоніальною критикою, 

теорією читацького відгуку. Цей курс дає змогу подискутувати про 

новітні теорії жанру, стилю, літературного процесу, навчитися 

аналізувати літературні твори різних епох і напрямів.   

 

322.  Українська 

дитяча література 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Курс «Дитяча література» має для студентів-філологів 

світоглядно-професійний характер. Складовими елементами є 

фольклор та література різних періодів для дітей. У системі лекційно-

семінарських занять пріоритети віддаються аналізові 

індивідуального стилю того або іншого автора (у монографічних 

 



темах), стилеві напрямку, школи, епохи — у темах узагальнюючого 

характеру. Стрижневою домінантою всього курсу буде не жорстко 

«хронологічний» підхід, а послідовний розгляд еволюції жанрових 

форм у літературі для дітей і юнацтва, різні форми взаємодії 

української дитячої літератури і світової. 

323.  Урбаністика і 

художня 

література 

Ольга ХАРЛАН Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Мета дисципліни –  сформувати у студентів уявлення про основні 

теоретико-методологічні засади урбаністичних студій у 

літературознавстві та розкрити феномен української урбаністичної 

художньої літератури. Основні завдання вивчення дисципліни 

«Урбаністичні студії в літературознавстві»: розкрити студентам 

проблеми урбаністичних студій у літературознавстві; познайомити 

студентів із історією розвитку урбаністичних студій та основними їх 

завданнями на сучасному етапі; дослідити тему міста крізь призму 

ролі та значення людини в урбанізованому соціумі в творах 

українських письменників, враховуючи при цьому модерне й 

постмодерне потрактування ролі міст у культурно-історичному, 

соціальному розвитку суспільства; навчити студентів аналізувати 

літературні тексти крізь призму урбаністичного підходу, засвоївши 

їх специфіку; домогтися самостійного опрацювання студентами 

літературних текстів; домогтися глибокого усвідомлення основних 

тенденцій розвитку світової літератури під кутом зору 

інтермедіальних студій; залучати студентів до активного наукового 

пошуку, до участі в наукових студентських конференціях. 

 

324.  Фантастика  і 

фентезі 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фантастика і фентезі» 

є дати уявлення студентам про феномен фантастики і фентезі в 

літературі й культурі, про їх історію та систему жанрів.  

Основні завданнями вивчення дисципліни: 

Розкрити сутність фантастики і фентезі як літературного й 

культурного феноменів. 

Висвітлити історію розвитку фантастики і фентезі у контексті 

масової культури та систему їх жанрів. 

Прищепити навички самостійної дослідницької роботи з 

теоретико-літературними, історико-літературними та літературно-

критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, 

енциклопедіями тощо. 

Удосконалити навички аналізу художніх творів літератури і кіно з 

урахуванням їх жанрової природи. 

 

325.  Хронотоп 

пригодницького 

твору 

Ольга НОВИК Кафедра української та 

зарубіжної літератури 

і порівняльного 

літературознавства 

Пригодницька література має низку особливостей  на 

формальному та змістовому рівнях. Однією зі складових поетики (за 

М.Кодаком) є хронотоп твору. Поняття хронотоп досліджувало 

багато вчених, але часопростір пригодницького твору має низку 

особливостей, які варто розглянути на прикладі конкретних текстів. 

Класичними мотивами пригодницької літератури є любовна 

інтрига, перипетії й колізії, пов’язані з нею, образи жінок  відіграють 

 



концептуальну сюжетотворчу і проблемно-тематичну роль в 

романах. Класичній європейській пригодницькій літературі властиві 

пригодницька атрибутивність (любовні колізії, класичні 

“трикутники”). Часто ключовим постає мотив дороги і часопростір 

будується завдяки подорожі. 

Вивчення особливостей хронотопу пригодницького твору 

поглибить знання  особливостей поетики пригодницького роману, 

специфіки побудов сюжету. Знання допоможуть при вивченні в 

школі тем під рубрикою «Пригодницька література». 

  КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ  

326.  Академічне 

письмо 

Юлія МЕЛЬНІКОВА Кафедра соціальних 

комунікацій 

 Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої 

освіти всіх напрямків і спеціальностей. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Курс присвячений створенню спеціалізованих фахових наукових, 

чи навчальних текстів, представленню результатів власних 

досліджень у письмовій формі. Ви розглянете те, як будувати 

комунікацію, дізнаєтеся правила дотримання академічної 

доброчесності. 

3 семестр 

5 семестр 

8 семестр 

327.  Анатомія 

пропаганди 

Роман 

КОСТРОМИЦЬКИЙ 

Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти 

всіх напрямків і спеціальностей. 
Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Розвиток інформаційних технологій призвів до актуалізації 

пропаганди. Взаємодія сучасної людини з інформаційним світом 

базується на інформаційних технологіях. Художні фільми, серіали, 

реклама, політичні маніпуляції можуть бути частиною 

пропагандистської системи впливу.  Матеріал курсу дозволить 

виробити інформаційний інструментар викриття, дешифрування і 

протистояння різним проявам пропаганди 

5 семестр 

328.  Блогінг 

 

Юлія МЕЛЬНІКОВА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти 

всіх напрямків і спеціальностей. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

У курсі подається роз’яснення блогів, їх різновидів – особистий, 

лайфстайл, експертний, бізнес тощо, основних правил ведення блогів 

різних форматів. Особлива увага приділяється діяльності блогерів, 

інфлюенсерів (лідерів думок, які мають стабільну аудиторію і 

створюють з ними тісний зв’язок і постійну комунікацію) 

3 семестр 

5 семестр 

8 семестр 

329.  Видавнича справа Юлія МЕЛЬНІКОВА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, 

які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Книзі уже багато років передрікають смерть. А вона продовжує 

жити, зберігає духовну, інтелектуальну, мистецьку спадщину 

людства. Під час вивчення дисципліни розкриємо вам секрети книги, 

магію її народження, познайомимо з редакційно-видавничими 

4 семестр 

8 семестр 



етапами виробництва книжкових, газетно-журнальних та інших 

видань, з основами редакторської майстерності. 

330.  Виробництва 

авторських 

радіопрограм 

Олена СОЗАНСЬКА 

Анжеліка 

ШУЛЬЖЕНКО 

Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 6 кредитів. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобувачам вищої освіти 

застосовувати на практиці сформовані фундаментальні теоретичні 

знання та практичні навички з побудови та використання систем 

опрацювання аудіоданих на базі мультимедійних ПК.  

У результаті вивчення поглибленого курсу вони опановують 

принципи роботи в програмах обробки та монтажу аудіоматеріалів, 

уміють  редагувати медіатексти різного функціонального 

призначення. 

Використовуючи набутий досвід, здобувачі вищої освіти  мають 

можливість удосконалити навички роботи під час опрацювання 

аудіофайлів за допомогою програми Adobe Audition, а також 

опанувати  інші аналоги  програм аудіоредакторів для створення 

авторських радіопрограм, що стане в нагоді під час роботи за фахом. 

7-8 семестр 

331.  Виробництво 

авторських 

телепрограм 

Роман 

КОСТРОМИЦЬКИЙ  

Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, 

які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 6 кредити 

Авторський телепроєкт передбачає розробку і реалізацію 

оригінальної концепції. Запропонований курс передбачає підготовку 

здобувача вищої освіти для самостійного створення авторських 

програм. Тематичні блоки курсу передбачають формування системи 

знань і навичок, необхідних для роботи на кожному етапі роботи над 

програмою:  від винайдення оригінального задуму до його творчої і 

професійної реалізації. 

7-8 семестр 

332.  Гендер для медіа Юлія МЕЛЬНІКОВА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, 

які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

У курсі розглядаються принципи гендерної політики, основні 

поняття гендерної теорії у контексті комунікаційних технологій, 

простежується історія виникнення та розвитку гендерних студій 

кінця ХХ – початку ХХІ століття, аналізуються різні аспекти 

суспільного життя у світлі гендерної теорії 

6 семестр 

333.  Дискусійний клуб Роман 

КОСТРОМИЦЬКИЙ 

Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти 

всіх напрямків і спеціальностей. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Цей курс-практикум покликаний в процесі дискусії досліджувати 

суспільно-важливі, цікаві, гострі теми, формувати навички 

аналізувати, аргументувати, вміло дискутувати. 

6 семестр 

334.  Документалістика Роман Кафедра соціальних Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти 

всіх напрямків і спеціальностей. 
4 семестр 



КОСТРОМИЦЬКИЙ комунікацій Обсяг дисципліни – 3 кредити 

На заняттях розглядатимуться історія зародження 

документалістики, рецепція цього жанру в журналістикознавстві, 

поетична, наглядова, рефлексивна, описова, спільна/ інтерактивна та 

перформативна форми документального кіно. Практична частина 

передбачає перегляд класичного та сучасного документального кіно 

з подальшим обговоренням. 

6 семестр 

335.  Іміджелогія Наталія РУЛА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти 

всіх напрямків і спеціальностей 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти матимуть 

можливість познайомитися з витоками та основними етапами 

розвитку українських і світових традицій у галузі іміджування, 

основними поняттями, термінами й методиками щодо створення, 

функціонування та оцінки іміджу.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 

освіти будуть уміти практично використовувати набуті знання в 

різних сферах іміджування, освоять технології управління особистим 

іміджем та стратегії його покращення. 

6 семестр 

336.  Інформаційні 

війни 

Роман 

КОСТРОМИЦЬКИЙ  

Наталія РУЛА 

Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, 

які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Інформаційні війни передбачають заходи впливу на свідомість 

людини в ідеологічній та емоційній галузях. На сучасному етапі 

розвитку людської цивілізації інфовойни переживають суттєву 

трансформацію та стають феноменом міжнародної політики 

(«гібридні війни»).  Під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти 

матимуть можливість ґрунтовно вивчити блоки інформації про 

сутність та специфіку феномену інформаційних війн, еволюцію війн, 

«інформаційну зброю», інформаційно-психологічні впливи, стратегії 

пропаганди та контрпропаганди, дезінформації та конспірології.   

8 семестр 

337.  Критичне 

мислення 

Роман 

КОСТРОМИЦЬКИЙ, 

Наталія РУЛА 

Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти 

всіх напрямків і спеціальностей. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Технологічний і соціальний прогрес вимагає умінь швидко 

адаптуватися до сучасних вимог суспільства, змінюватися і 

вдосконалюватися на основі самостійно набутих знань, знаходити 

шляхи розв’язання професійних і соціальних завдань у будь-яких 

нестандартних ситуаціях. Матеріал курсу дозволить виробити 

навички аналітичного та критичного сприймання інформації, 

розпізнавання маніпулятивних технологій, системної аргументації 

для доведення власної позиції.  

3 семестр 



338.  Медіаграмотність Роман 

КОСТРОМИЦЬКИЙ 

Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти 

всіх напрямків і спеціальностей (окрім спеціальності 061 

Журналістика) 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти отримають 

навички розпізнавання маніпулятивної інформації в медіа; навички 

критичного мислення; навички аналізувати і критично сприймати 

медіатексти; практичні навички використання загальноосвітніх медіа 

продуктів в професійній діяльності; розкриття дидактичних, 

психолого-педагогічних і методичних аспектів застосування медіа в 

навчанні і вихованні; вивчення впливу різних медіазасобів на 

навчання і виховання молоді, можливих наслідків їх негативного 

впливу 

Без обмежень 

339.  Мовна 

компетентність 

журналіста 

Наталія РУЛА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, 

які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Сьогодні висококваліфікований спеціаліст повинен мати високу 

загальну й мовну культуру, висловлюватися точно, логічно й 

виразно, вміти грамотно оформлювати документацію та 

висловлювання. Курс спрямований на вироблення навичок 

оптимальної мовної поведінки у професійній сфері, вплив на 

співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних 

мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та 

полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння 

лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих 

мовних засобів, розвиток  творчого мислення, самоконтролю за 

дотриманням мовних норм розвивати студентів. 

3 семестр 

5 семестр 

340.  Переглядовий 

семінар 

Юлія МЕЛЬНІКОВА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти 

всіх напрямків і спеціальностей.  

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Метою курсу є надання додаткових знань та професійних 

навичок відповідно до спеціальності здобувачів вищої освіти. На 

заняттях аналізуватимуться програми, фільми, інший контент різних 

видів і жанрів з метою вивчення особливостей їх створення, 

висвітлення ключових аспектів майбутньої професії. 

4 семестр 

6 семестр 

8 семестр 

341.  Практикум з 

журналістської 

творчості 

Юлія МЕЛЬНІКОВА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, 

які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Навчальний курс розрахований на закріплення базової навички 

фахового журналіста – вміння писати журналістські тексти у різних 

жанрах для різних видів медіа. На вас чекає лише творчість, спільне 

обговорення задумів та їх реалізації. 

4 семестр 

 



342.  Практикум 

публічного 

виступу 

Наталія РУЛА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти 

всіх напрямків і спеціальностей. 
Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти сформують 

практичні навички ораторського мистецтва, оволодіють прийомами 

підготовки, виголошення публічного виступу, секретами 

переконання та впливу на аудиторію; засвоять знання, необхідні для 

постановки голосу, дихання, осягнуть мовну техніку публічних 

виступів.  

У процесі навчання значна увага приділятиметься мові, 

органічному зв’язку слова з невербальними засобами, ритму, темпу, 

інтонації, художньому мисленню здобувача вищої освіти. Головним 

у курсі є засвоєння основ мовлення та побудови правильного 

публічного виступу для досягнення комунікативної мети. 

6 семестр 

343.  Проблематика 

ЗМК 

Юлія МЕЛЬНІКОВА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, 

які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

Для розширення аудиторії, та утримання її уваги сучасному 

медіапрацівникові потрібно бути обізнаним з усіх сфер суспільного 

життя. Тому під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти матимуть 

можливість познайомитися зі спортивним, культурологічним, 

релігійним, туристичним, релаксаційним векторами суспільства.  

Як знайти підхід до аудиторії нішевих видань і задовольнити її 

вибагливі смаки, як журналісту стати максимально універсальним у 

виборі тем своїх матеріалів, чим зацікавити читача/слухача/глядача, 

який хоче мати широкий світогляд – цьому присвячений курс 

«Проблематика ЗМК». 

7 семестр 

344.  Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю 

Наталія РУЛА  Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, 

які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 6 кредитів 

Рекламні слогани міцно увійшли в сучасне життя як джерело 

крилатих висловів, як рекомендації до дії, як заміна консультації 

фахівців. Тому для журналіста вкрай важливим є набуття 

теоретичних та практичних знань у галузі рекламної діяльності як 

форми масової комунікації, усвідомлення ними ключових понять і 

процесів у цій комунікативній сфері, вироблення практичних 

навичок усебічного аналізу та створення рекламної продукції різних 

типів. 

Також предметом вивчення є функції та принципи здійснення 

зв’язків із громадськістю (PR); тлумачення громадської думки та 

способи впливу на неї. На курсі розглядатимуться спільні і відмінні 

риси між PR і журналістикою, PR і рекламою. 

5–6 семестри 



345.  Соціологія масової 

комунікації 

Юлія МЕЛЬНІКОВА Кафедра соціальних 

комунікацій 

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти, 

які навчаються за спеціальністю 061 Журналістика. 

Обсяг дисципліни – 3 кредити 

В умовах затребуваності соціальних досліджень у медіа важливо 

розрізняти, де серйозне дослідження, а де профанація, де чесна 

аналітика, а де спроба маніпулювати громадською думкою. Курс 

дозволить журналістам бути компетентними читачами повідомлень 

про результати соціальних досліджень, а також коректно 

представляти результати соціологічних досліджень аудиторії.  

6 семестр 

8 семестр 

  КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

346.  Дизайн інтер'єра Юлія БЄЛОВА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни «Дизайн інтерєра» є 

підготовка майбутніх вчителів технологій до розробки та виконання 

дизайн-проектів та викладання у загальноосвітній школі профілю 

дизайн. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дизайн 

інтер’єра» є розвиток професійних вмінь та навичок створення 

дизайн-проектів інтер’єрів приміщень різного призначення, творчого 

мислення, фантазії, естетичного смаку, формування знань з 

кольорознавства, основ композиції та технологій дизайнерського 

мистецтва, а також набуття практичних вмінь та навичок із розробки 

та виконання дизайн-проектів житлових приміщень. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  

5 семестр 

347.  Економіка 

енергетичних 

підприємств 

Ірина МАКАРОВА  Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання дисципліни є вивчення основних 

економічних закономірностей і тенденцій розвитку енергетичної 

галузі, механізмів оптимального управління процесами виробництва 

та споживання електроенергії. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка), 

8 семестр 

348.  Енергетичні 

установки  

Юлія БЄЛОВА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім 

фахівцям основних положень енергетики, термодинамічних основ 

теплоенергетичних установок, процесів теплообміну та руху 

робочого тіла, паливно-енергетичних ресурсах, палива та його 

згорання, традиційних та альтернативних енергетичних установок. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення 

здобувачів освіти з основними поняттями про паливно-енергетичні 

ресурси, паливо та його згорання, традиційні та альтернативні 

енергетичні установки і технології виробництва електричної та 

теплової енергії, головні аспекти їх функціонування, взаємодії з 

довкіллям, а також перспективи подальшого розвитку. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка),  

5 семестр 

349.  Ергономіка в 

структурі 

Людмила ДАННІК Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

системних знань і практичних умінь у майбутніх вчителів технологій 

щодо вирішення питань організації й оптимізації трудової діяльності 

людини в системах. Предметом дисципліни є трудова діяльність 

Спеціальність 014 
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перетворювальної 

діяльності людини 

людини в системах «людина-техніка-середовище». 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- сформувати і розвинути ергономічне мислення майбутнього 

вчителя технологій, що визначає якість його діяльності як практика; 

- виробити вміння самостійного ергономічного аналізу специфіки 

предметного оточення та навколишнього середовища; 

- проектувати ергодизайнерські системи за принципами безпеки, 

ефективності та комфортності життєдіяльності людини; 

-вирішувати завдання узгодженості антропометричних, 

психічних, фізичних, психофізичних, санітарно-гігієнічних та 

соціально-психологічних вимог під час проектної діяльності; 

- використовувати розрахунково-аналітичні оцінки на 

початкових стадіях проектування. 

та технології),  

3 семестр 

350.  Ергономіка в 

структурі 

перетворювальної 

діяльності людини 

Людмила ДАННІК Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

системних знань і практичних умінь у майбутніх вчителів технологій 

щодо вирішення питань організації й оптимізації трудової діяльності 

людини в системах. Предметом дисципліни є трудова діяльність 

людини в системах «людина-техніка-середовище». 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- сформувати і розвинути ергономічне мислення майбутнього 

вчителя технологій, що визначає якість його діяльності як практика; 

- виробити вміння самостійного ергономічного аналізу специфіки 

предметного оточення та навколишнього середовища; 

- проектувати ергодизайнерські системи за принципами безпеки, 

ефективності та комфортності життєдіяльності людини; 

-вирішувати завдання узгодженості антропометричних, 

психічних, фізичних, психофізичних, санітарно-гігієнічних та 

соціально-психологічних вимог під час проектної діяльності; 

- використовувати розрахунково-аналітичні оцінки на 

початкових стадіях проектування. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  

 6 семестр 

351.  Етнодизайн Юлія БЄЛОВА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Навчальна дисципліна має за основну мету дати глибокі знання 

здобувачам освіти в галузі збереження національних культурних 

традицій в створенні сучасного середовища людини. Студенти 

вивчають традиції і особливості розвитку матеріальної культури як 

основи організації проживання людини в різні епохи та в різних 

країнах, зокрема на теренах України. Суттєве місце займає засвоєння 

матеріалу на практиці, а саме – в лабораторних заняттях, де здобувач 

освіти має проявити творчі підходи до вирішення значних проблем 

організації естетичного середовища в сучасному міському просторі з 

урахуванням знань про національні традиції, ритуали, обряди, а 

також в умовах житлового інтер’єру як частини середовища 

перебування людини. В процесі роботи над деякими проектами 

акцентується увага здобувачам освіти на найбільш значимих та 

характерних традиційних прийомах оформлення різних типів 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  

 4 семестр 



простору. Освітлюючи нові напрямки та пошуки різних епох в 

розумінні створення житлової реальності художніми засобами, 

дисципліна «Етнодизайн» сприяє осмисленню студентами їх 

власного вибору та становленню студентів як фахівців, знаючих 

процеси, що відбуваються в галузі оформлення середовища, в якому 

перебуває людина, та здатних аналізувати нові тенденції в 

оформленні середовища в етнічному спрямуванні, розуміти, як 

відбуваються смакові зміни, що саме сприяє появам нових тенденцій, 

яке місце займають в оформленні середовища національні і 

загальнокультурні традиції, як пов’язані між собою старе і нове в 

матеріальній культурі людства. Вивчення дисципліни «Етнодизайн» 

має практичне вираження в створенні кожним здобувачем освіти 

творчих робіт за обраною темою, в виконанні завдань на 

лабораторних заняттях та самостійному опрацюванню деяких 

завдань. 

Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу, зосередження 

уваги на окремих важливих питаннях теорії матеріальної культури 

рекомендується написання рефератів. Деякі питання (або теми) 

рекомендовані студентам для самостійного опрацювання. 

352.  Етнопедагогіка  Олена ЧЕРНЄГА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Мета дисципліни полягає у формуванні готовності майбутнього 

інженера-педагога до застосування надбань української народної 

педагогіки як запоруки здійснення цілеспрямованого навчально-

виховного процесу на принципах гуманізації освіти, забезпечення 

особистісного підходу до учнівської молоді, прагнення наслідувати 

національний ідеал.  

Завдання курсу, а саме: формування в студентів національної 

духовності, світогляду, характеру, формування системи знань з 

етнопедагогіки в єдності із знанням історії рідного народу, його 

культури, етнографії, формування умінь своєчасно актуалізувати 

етнопедагогічні знання та професіонально використовувати їх в 

роботі з дітьми та молоддю, забезпечення роботи по спостереженню 

етнопедагогічних явищ, систематизації й аналізу фактичного 

матеріалу з етнопедагогіки. Етнопедагогіка як наука і навчальна 

дисципліна займає ключове місце в системі науково-педагогічних 

знань. 

Спеціальність 015 
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електротехніка та 

електромеханіка),  

5 семестр 

353.  Забезпечення 

безпеки 

виробничого 

обладнання  

Сергій ОНИЩЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою вивчення курсу «Забезпечення безпеки виробничого 

обладнання» – в сьогоденні все більше уваги приділяється мінімізації 

небезпеки і шкідливих факторів, що впливають на оптимізацію праці 

і здоров’ю персоналу на робочому місці. 
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354.  Історія 

професійної освіти 

Олена 

КРИВИЛЬОВА  

Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Мета та предмет курсу: розглянути основні етапи становлення та 

розвитку педагогічної думки та освіти України від найдавніших часів 

до сьогодення; політичні, економічні та соціальні передумови 

розвитку професійної (професійно-технічної) освіти; педагогічні 

надбання видатних вітчизняних мислителів – філософів, 

просвітителів, педагогів. 
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355.  Менеджмент 

професійної освіти 

Світлана ХОМЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Актуальність вивчення навчальної дисципліни пов’язано з 

суспільними змінами в державі, оскільки у її розбудові винятково 

важлива роль належить професійній освіті, високий рівень розвитку 

якої є важливим чинником успішного вирішення проблем 

державотворення в умовах глобалізації, євроінтеграції, національної 

самоідентифікації. У складних умовах сьогодення особливої 

актуальності набуває теоретичне осмислення складних процесів 

управління професійною освітою. Розбудовчі процеси, 

започатковані в професійній освіті, значно сповільнюються через 

відсутність узагальненої концепції розвитку системи, теоретико-

методологічних основ управління нею з огляду на найновіші 

досягнення науки, зміну світоглядної парадигми. Звільнення від 

консервативних складових управління професійною освітою, які 

перешкоджають виходу з кризи, в межах системи професійної освіти 

зумовлює виникнення нових механізмів управління, які 

характеризуються підвищенням рівня самоорганізації й 

орієнтуються на майбутнє. 
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356.  Механотроніка Сергій ОНИЩЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Зазначена навчальна дисципліна ознайомлює студентів з 

поняттями, принципами побудови і функціонування, конструкціями 

та основами теорії механотронних систем.  

Вивчення дисципліни навчає використовувати методи створення 

механотронних модулів при конструюванні підйомно-транспортних, 

будівельних, дорожніх меліоративних машин. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 
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електротехніка та 
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357.  Моделювання 

енергетичних 

об’єктів 

Павло БУЯНОВ Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів знань з основ моделювання енергетичних об’єктів; 

теоретичних основ інтерактивної комп'ютерної графіки і 

практичного засвоєння методів і засобів синтезу, аналізу і обробки 

графічних зображень за допомогою обчислювальної техніки; умінь 

автоматизовано будувати і перетворювати моделі; умінь 

користуватися нормативними та довідковими матеріалами під час 

моделювання енергетичних об’єктів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є  навчання  

студентів виконувати моделі енергетичних об’єктів; навчання 

студентів добре розуміти та читати креслення, схеми, технологічну 

документацію;  навчання студентів способам автоматизованої 

побудови моделей та їх перетворенню; розвиток просторової уяви та 
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логічного мислення у студентів тощо. 

358.  Моделювання 

процесів у 

електричних 

колах  

Юрій ЄФИМЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім 

фахівцям знань необхідних для обчислення параметрів режимів 

електричних кіл, математичного моделювання елементів СЕП та 

іншого електрообладнання. 

Основним завданням вивчення дисципліни є теоретична та 

практична підготовка студентів з питань математичного та фізичного 

моделювання, використання програмного забезпечення для 

комп’ютерного моделювання, обчислення струмів та напруг в 

усталених та перехідних режимах для лінійних та нелінійних 

елементів електричних кіл. 
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359.  Основи 

використання 

електричної 

енергії  

Микола 

ПЕЛАГЕЙЧЕНКО 

Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів системи знань про електричну енергію та чітких уявлень 

про її використання, технологічні процеси та галузі впровадження в 

сучасному світі; надати можливість студентам опанувати знаннями 

щодо стану енергосистем, та особливостями їх реалізації, що надасть 

можливість успішно викладати даний курс у середньо освітніх 

навчальних закладах, проводити факультативні роботи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у 

студентів комплексу знань про загальні принципи електроенергії, 

процеси, що їй передують; визначення параметрів електроенергії. 
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360.  Основи 

проектування 

електричних 

стацій 

Микола 

ПЕЛАГЕЙЧЕНКО 

Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни є доведення до 

розуміння студентів етапів проектування електричних станцій. 

Основними завданнями є ознайомлення майбутніх енергетиків з 

теоретичними основами проектування електричних станцій; 

формування системи знань про вибір схеми розподільних установок 

станції. 
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361.  Основи релейного 

захисту та 

автоматики  

Юрій ЄФИМЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Зазначена навчальна дисципліна ознайомлює студентів з видами 

релейного захисту, режимами роботи електричних мереж та 

пристроями автоматики електричних систем.  

У курсі розглядаються селективність та надійність захисту, 

резервування, види несправностей електричних мереж та методи 

відстроєність захисту від хибного та зайвого спрацювання. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка),  

6 семестр 

362.  Педагогічна 

акмеологія 

Олена 

КРИВИЛЬОВА 

Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з теоретичними основами 

педагогічної акмеології; сформувати педагогічне мислення, 

особистісні та професійні якості, уміння визначати та реалізовувати 

шляхи досягнення професійного та особистісного оптимуму. 

Завдання: 

- ознайомити: з акмеологічними законами, принципами та 

закономірностями, що застосовуються в педагогічній акмеології; з 

основними теоретичними і прикладними проблемами та розробками 

сучасної педагогічної акмеології; з акмеологічною спрямованістю 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка),  

7 семестр 



підготовки фахівців енергетичного профілю; з акмеологічними 

технологіями; 

- сформувати: систему знань щодо розвитку індивідуальних, 

особистісних та суб’єктивно-діяльнісних характеристик; уміння 

пізнавати себе як особистість; аналізувати причини досягнень та 

невдач; визначати шляхи самовдосконалення; 

- зорієнтувати: на досягнення в майбутньому вершин 

професіоналізму; на творчу діяльність як засіб розвитку і 

самореалізації творчого потенціалу. 

363.  Перехідні процеси 

в енергосистемах  

Юрій ЄФИМЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Мета викладання дисципліни – навчити студентів методам 

кількісного аналізу усталених та перехідних явищ та процесів, що 

відбуваються в лінійних та нелінійних колах постійного та змінного 

струмів. 

Основним завданням вивчення дисципліни є теоретична та 

практична підготовка з аналізу перехідних процесів в системах 

енергопостачання, визначення комутаційних перенапруг, стрибків 

струму тощо. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка), 

7 семестр 

364.  Підприємливість 

та фінансова 

грамотність 

Сергій ОНИЩЕНКО  Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Підприємництво як. особливий вид діяльності вимагає від 

суб'єктів цієї діяльності певного способу мислення, особливого 

стилю і типу господарської поведінки. Підприємництво як 

самостійна діяльність передбачає свобод і самостійність суб'єктів 

цієї діяльності в різних напрямках. Підприємництво як господарська 

діяльність передбачає організацію і управління господарським 

процесом незалежно від виду і сфери діяльності фірми або 

індивідуального підприємництва. Підприємницька діяльність 

здійснюється фізичними та юридичними особами. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  

3 семестр 

365.  Підприємливість 

та фінансова 

грамотність 

Ірина МАКАРОВА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Підприємництво як. особливий вид діяльності вимагає від 

суб'єктів цієї діяльності певного способу мислення, особливого 

стилю і типу господарської поведінки. Підприємництво як 

самостійна діяльність передбачає свобод і самостійність суб'єктів 

цієї діяльності в різних напрямках. Підприємництво як господарська 

діяльність передбачає організацію і управління господарським 

процесом незалежно від виду і сфери діяльності фірми або 

індивідуального підприємництва. Підприємницька діяльність 

здійснюється фізичними та юридичними особами. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  

3 семестр 

366.  Професійна 

мобільність 

вчителя трудового 

навчання 

Олена 

КРИВИЛЬОВА 

Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Мета курсу: Засвоєння студентами сучасних уявлень про 

соціальну мобільність особистості як умови успішної адаптації у 

нестабільному суспільстві.  

Завдання курсу: 

– методичні: навчити студентів сучасному науковому розумінню 

й правильній оцінці теоретичних знань та практичних підходів до 

мобільності особистості як соціально-психологічного явища; 

– пізнавальні: розширення світогляду студентів про 

глобалізаційні процеси у сучасному світі, мультикультуральні 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  

4 семестр 



моделі побудови суспільства, психологічні виміри соціальної 

мобільності особистості; 

– практичні: формування навичок і вмінь надання професійної 

психологічної допомоги особам у кризовій ситуації життя. 

367.  Професійна 

орієнтація та 

методика 

профорієнтаційної 

роботи 

Таїсія ЧЕРЕМІСІНА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Навчальна дисципліна призначена для підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання до проведення профорієнтаційної 

роботи у освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. 

Завданнями вивчення дисципліни є зміст, принципи, форми і методи 

роботи з професійного самовизначення учнів. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  

5 семестр 

368.  Професійна 

орієнтація та 

методика 

профорієнтаційної 

роботи 

Таїсія ЧЕРЕМІСІНА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Навчальна дисципліна призначена для підготовки майбутніх 

учителів трудового навчання до проведення профорієнтаційної 

роботи у освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. 

Завданнями вивчення дисципліни є зміст, принципи, форми і методи 

роботи з професійного самовизначення учнів. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 8 

семестр 

369.  Теорія 

енергозбереження 

Павло БУЯНОВ Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Навчальна дисципліна формує у майбутніх енергетиків базові 

знання з теорії енергозбереження, які базуються на принципах 

оптимізації режимів роботи та керування, що дозволяє економити 

енергетичні та інші енергоносії. 

Дисципліна формує навички розв’язання задач, пов’язаних з 

використанням енергозберігаючих технологічних процесів та 

електроприводів, аналізу впливу впроваджених рішень на кількісні 

та якісні показники виробництва, ознайомлює з прогресивними 

методами прогнозування, планування, обліку, контролю й аналізу 

використання енергії в організаціях, формує навички орієнтації в 

енергетичному ринку. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка),  

7 семестр 

370.  Теорія механізмів і 

машин 

Сергій ОНИЩЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Теорія механізмів та машин містить багато наукових узагальнень, 

які допомагають майбутнім інженерам різних спеціальностей 

правильно розуміти ті явища, які вони спостерігають, і робити 

науково обґрунтовані висновки. Крім того, ця дисципліна є науковою 

базою багатьох галузей сучасної техніки. Вона є основою таких 

загальноосвітніх і спеціальних дисциплін, як опір матеріалів, теорія 

механізмів і машин,  гідравліка, деталі машин, динаміка машин та 

інші, що вивчаються у вузах. Знання теорії механізмів та машин 

потрібні студентам для успішного вивчення профілюючих 

предметів, а також для творчої  інженерної діяльності на 

промисловому виробництві після закінчення ЗВО. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка),  

4 семестр 

371.  Теорія сигналів та 

кіл  

Юрій ЄФИМЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Зазначена навчальна дисципліна ознайомлює студентів з 

логічними та фізичними основами передачі сигналів, властивостями 

каналів зв’язку. 

Вивчення дисципліни ознайомлює з основними поняттями теорії 

сигналів, з елементами математичної теорії зв’язку, деякими 

функціональними елементами сучасної електроніки. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка), 

8 семестр 



372.  Теорія та 

практика дизайну 

Таїсія ЧЕРЕМІСІНА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни  «Теорія та практика 

дизайну» є  забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної 

підготовки здобувачів вищої освіти, формування професійних 

якостей майбутнього вчителя технологій  до методичного керування 

процесом художньо-естетичного  навчання на заняттях. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та 

практика дизайну» є розвиток творчих здібностей, формування 

практичної готовності до проектно-технологічної діяльності, 

виховання загальної трудової культури здобувачів вищої освіти, 

вмінь професійно використовувати знання з теорії, історії, методики 

та практики дизайну. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  

4 семестр 

373.  Теорія та 

практика дизайну 

Таїсія ЧЕРЕМІСІНА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни  «Теорія та практика 

дизайну» є  забезпечення загальноосвітньої проектно-технологічної 

підготовки здобувачів вищої освіти, формування професійних 

якостей майбутнього вчителя технологій  до методичного керування 

процесом художньо-естетичного  навчання на заняттях. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та 

практика дизайну» є розвиток творчих здібностей, формування 

практичної готовності до проектно-технологічної діяльності, 

виховання загальної трудової культури здобувачів вищої освіти, 

вмінь професійно використовувати знання з теорії, історії, методики 

та практики дизайну. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 7,8 

семестри 

374.  Теплотехніка  Сергій ОНИЩЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни  є доведення до 

розуміння студентів поняття про теплові процеси, які становлять 

основу виробництва електроенергії на теплових станціях; 

виробництва металів та будівельних матеріалів; хімічних та 

харчових продуктів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення 

майбутніх енергетиків з теоретичними основами теплотехніки, 

способами поширення теплоти та видами тепломасообміну, 

характеристикою паливних ресурсів, будовою та принципом дії 

теплових машин і установок. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка),  

4 семестр 

375.  Теплотехніка  Сергій ОНИЩЕНКО Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни  є доведення до 

розуміння студентів поняття про теплові процеси, які становлять 

основу виробництва електроенергії на теплових станціях; 

виробництва металів та будівельних матеріалів; хімічних та 

харчових продуктів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення 

майбутніх енергетиків з теоретичними основами теплотехніки, 

способами поширення теплоти та видами тепломасообміну, 

характеристикою паливних ресурсів, будовою та принципом дії 

теплових машин і установок. 

Спеціальність 015 

Професійна освіта 

((Енергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка), 

5 семестр 



376.  Технічна 

творчість учнів 

Олена САВИЦЬКА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів політехнічних знань, технологічних умінь і навичок, 

необхідних для керівництва технічною творчістю учнів на учбових 

заняттях і в позакласній діяльності з техніки.  

Основними завдання вивчення дисципліни є забезпечити 

отримання студентами нових знань в області техніки і технічної 

творчості, сформувати практичні уміння вирішувати технічні 

творчо-конструкторські і винахідництва задачі, розкрити 

особливості організації, керівництва і методики викладання 

технічної творчості учнів закладів загальної середньої освіти та 

закладів позашкільної освіти. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  8 

семестр 

377.  Технологія 

виготовлення 

виробів з бісеру 

Олена САВИЦЬКА Кафедра професійної 

освіти, трудового 

навчання та технологій 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів  системних знань і практичних умінь з технології 

виготовлення виробів з бісеру та чітких уявлень про її використання, 

надати можливість студентам опанувати знаннями щодо 

виготовлення бісерних виробів як виду декоративно-ужиткового 

мистецтва, та особливостями їх реалізації, що надасть можливість 

успішно викладати даний курс у сучасній шкільній освіті, проводити 

факультативні роботи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є поглиблення та 

розширення знань про історію бісерних виробів, національних 

традицій прикрас з бісеру, формування у студентів комплексу знань 

про технології виготовлення виробів з бісеру у сучасному світі. 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології),  

4 семестр 

  КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ  

378.  Варіаційне 

числення та 

методи оптимізації 

Ольга 

ОНУФРІЄНКО 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Мета курсу:  розвиток загальних і фахових компетентностей 

майбутніх учителів математики, оволодіння ними системи 

математичних знань, умінь та  навичок, що необхідні для їх успішної 

професійної діяльності та подальшого продовження навчання за 

іншим рівнем вищої освіти. 

Зміст курсу: теорія варіаційного числення та оптимізаційних 

методів дослідження, розв’язування варіаційних екстремальних 

задач (задача Коші, рівняння Ейлера різних видів, практичні задачі 

на екстремум, задачі на множині функцій з рухомими межами, 

розривні задачі, варіаційні задачі на умовний екстремум, варіаційні 

принципи та їх застосування до задач механіки), наближені методи 

розв’язку  диференціальних рівнянь, розвиток уміння і навичок 

розв’язувати практичні задачі із використанням програмних пакетів. 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

4 семестр 

379.  Вибрані питання 

дискретної 

математики 

  

Василь МАЦЮК  Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

   Під час вивчення курсу передбачається розгляд наступних 

питань: комбінаторика відображень та бінарних відношень, формули 

обертання для біноміальних коефіцієнтів, числа Фібоначчі, числа 

Каталана, різницевий оператор, числа Стірлінга першого та другого 

роду та ін.  

  Програма передбачає розв’язання значного числа задач, 

Спеціальність  

015 Професійна 

освіта (Цифрові 

технології) 

014 Середня освіта 



пов’язаних зі шкільним курсом математики.  (Математика), 

5 семестр 

380.  Вибрані питання 

диференціальних 

та інтегральних 

рівнянь 

 Ольга 

ОНУФРІЄНКО 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Мета курсу: розвиток загальних і фахових компетентностей 

майбутніх учителів математики, оволодіння ними системи 

математичних знань, умінь та  навичок, що необхідні для їх успішної 

професійної діяльності та подальшого продовження навчання за 

іншим рівнем вищої освіти. 

Зміст курсу: застосування методів диференціального та 

інтегрального числення при розв’язуванні практичних математичних 

і прикладних задач, розвиток умінь і навичок розв’язувати 

математичні задачі із використанням програмних пакетів. 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

7 семестр 

381.  Вибрані питання 

елементарної та 

вищої математики 

Ольга 

ОНУФРІЄНКО, 

Валерій 

КОВАЛЕНКО 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою курсу розвиток загальних і фахових компетентностей 

майбутніх учителів математики, оволодіння ними системи 

математичних знань, умінь та  навичок, що необхідні для їх успішної 

професійної діяльності та подальшого продовження навчання за 

іншим рівнем вищої освіти. 

Зміст курсу. Елементи теорії множин та їх практичні 

застосування. Вибрані задачі з теорії натуральних та простих чисел. 

Метод математичної індукції. Рівняння та нерівності з модулями. 

Рівності, рівняння та нерівності, що містять обернені 

тригонометричні функції.  Розв’язування рівнянь та нерівностей з 

параметрами. Комбіновані методи розв’язування рівнянь та 

нерівностей. Застосування похідної та інтеграла при розв’язуванні та 

доведенні тотожностей, рівностей та нерівностей. Векторний метод 

розв’язування геометричних задач, використання класичних теорем 

Чеви, Менелая, Птоломея при розв’язуванні геометричних задач. 

Розв’язування задач різних типів засобами перетворень на площині.  

 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

4 семестр 

382.  Вибрані питання 

методики 

навчання 

математики 

Віталій АЧКАН Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою викладання навчальної дисципліни є методична та 

теоретична підготовка майбутніх вчителів математики до практичної 

діяльності в закладах загальної середньої освіти. Курс спрямований 

на формування математичної, методичної та інноваційної 

компетентностей майбутніх вчителів математики. 

Зміст курсу. Формування і розвиток творчої особистості учня у 

процесі навчання математики. Евристичне навчання математики. 

Знаково-символьні засоби у навчанні математики. Педагогічна 

інноватика в сучасній математичній освіті. Вибрані питання 

методики навчання математики у старшій школі.  Математичні 

помилки учнів та шляхи їх попередження та усунення.  

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Математика),  

Семестр 8 

 

383.  Вибрані питання 

теорії 

диференціальних 

рівнянь 

Олексій 

КРАСНОЖОН 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою викладання навчальної дисципліни «Вибрані питання 

теорії диференціальних рівнянь» є систематизація та поглиблення 

знань студентів з теорії диференціальних рівнянь; розвинення умінь 

інтегрувати диференціальні рівняння різних типів; сприяння 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

7 або 8 семестр 



розвитку творчих здібностей та математичної культури студентів. 

384.  Вибрані питання 

теорії чисел 

Василь МАЦЮК  Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Головною метою курсу «Вибрані питання теорії чисел» є 

ознайомлення та оволодіння ідеями та методами, які 

використовуються в сучасній теорії чисел, а також ознайомлення з 

проблемами і перспективами їх застосувань. 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

6 семестр 

385.  Вибрані питання 

функціонального 

аналізу 

Ольга 

ОНУФРІЄНКО,  

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Мета курсу:  розвиток загальних і фахових компетентностей 

майбутніх учителів математики, оволодіння ними системи 

математичних знань, умінь та  навичок, що необхідні для їх успішної 

професійної діяльності та подальшого продовження навчання за 

іншим рівнем вищої освіти. 

Зміст курсу: міра Лебега, міра Жордана, вимірні функції, 

метрика, метричні простори,  гільбертові простори, банахові 

простори, інтеграл Рімана, інтеграл Лебега, L- вимірна множина та 

L-інтеграл; зв'язок функція-оператор-функціонал, властивості 

операторів, оператори диференціювання та інтегрування функцій. 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

7 семестр 

386.  Елементи теорії 

фракталів 

Валерій 

КОВАЛЕНКО 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою навчальної дисципліни є формування загальних і фахових 

компетентностей майбутніх учителів математики, оволодіння ними 

системи математичних знань, умінь та  навичок, що необхідні для їх 

успішної професійної діяльності. Зміст дисципліни: метрична та 

топологічна розмірність, поняття фракталу, класичні фрактали, 

самоподібні фрактали, системи ітерованих функцій, аналітичне 

задання фрактальних множин, комп’ютерне моделювання фракталів. 

Набуті під час вивчення дисципліни знання та навички будуть 

корисними студентам в майбутній професійній діяльності при 

керівництві науковими роботами учнів, створенні факультативних 

курсів.     

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Математика), 

5 семестр 

387.  Інформаційні 

технології в 

математичній 

обробці 

результатів 

психолого-

педагогічних 

досліджень 

Віталій АЧКАН  Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою курсу є формування компетентностей майбутніх 

соціальних педагогів, логопедів та практичних психологів з питань 

використання спеціальних пакетів (SPSS, Stadia) та хмарних сервісів 

для математичної обробки емпірично чи теоретично отриманих 

даних, знань щодо простіших методів одномірної статистики та 

вмінь розв’язувати дослідницькі психологічні задачі для однієї-двох 

вибірок; розвиток пізнавальних інтересів і творчих нахилів 

студентів. 

Спеціальності  

016 Спеціальна 

освіта,  

231 Соціальна 

робота 

3 або 4 семестри,  

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

388.  Історія шкільного 

підручника 

математики 

  

Ірина 

ШЕРСТНЬОВА 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою викладання навчальної дисципліни “Історія шкільного 

підручника математики” є формування у студентів: загального 

уявлення про історію розвитку вітчизняного шкільного підручника 

математики від перших навчальних текстів до сьогодення; історико-

математичних знань та здатності застосовувати ці знання у 

майбутній фаховій діяльності. 

Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення теорії 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

4, 6 семестри 



шкільної навчальної літератури та її значення; найвідоміших 

навчальних математичних текстів світу (від перших цивілізацій та 

середньовіччя); навчальну літературу з математики, що 

використовувалася  на території України (ІХ-ХХ ст.); становлення та 

розвиток сучасного підручника математики. 

389.  Ймовірнісно-

статистичні 

методи в задачах 

економіко-

фінансового змісту 

Ірина 

ШЕРСТНЬОВА 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Цілями викладання навчальної дисципліни є поглиблення 

фундаментальної математичної підготовки, формування в майбутніх 

фахівців з економіки, менеджменту і фінансів уявлень про місце та 

роль теорії ймовірностей і математичної статистики у розв’язуванні 

задач економіко-фінансового змісту; розвиток здатності здобувачів 

вищої освіти застосовувати отримані знання при вивченні фахових 

дисциплін та у подальшій роботі за спеціальністю. 

Спеціальності:  

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування;  

050 Економіка;  

073 Менеджмент 

3 семестр 

 

390.  Ймовірнісно-

статистичні 

методи у 

прикладних 

задачах  

Ірина 

ШЕРСТНЬОВА 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Цілями викладання навчальної дисципліни є підсилення 

прикладної спрямованості фундаментальної математичної 

підготовки майбутніх фахівців з цифрових технологій, розвиток їхніх 

уявлень про місце та роль теорії ймовірностей і математичної 

статистики у різних сферах людської діяльності, формування знань 

та практичних навичок математичного моделювання випадкових 

процесів і явищ ймовірнісно-статистичними методами, первинного 

оброблення, кількісного та якісного аналізу статистичних даних, 

розкриття змістових зв’язків виучуваного матеріалу з фаховими 

дисциплінами. 

Спеціальність  

015 Професійна 

освіта (Цифрові 

технології)  

3 семестр, 4 

семестр 

 

391.  Математика для 

програмістів 

Валерій 

КОВАЛЕНКО 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою дисципліни є отримання знань та формування у майбутніх 

учителів інформатики практичних навичок розв’язування задач зі 

спеціальних розділів математики корисних для їх професійної 

діяльності. Зміст дисципліни: елементи математичної логіки, теорія 

множин, відношення та функції, комбінаторика, теорія графів, 

булева алгебра. 

015 Професійна 

освіта (Цифрові 

технології), 

014.09 Середня 

освіта 

(Інформатика), 

4 семестр 

392.  Мультимедійні 

технології в 

математичній 

освіті 

Наталя ВАГІНА Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Мета курсу: інтегрований розвиток методичної і цифрової 

компетентностей майбутніх вчителів/викладачів математики, їхньої 

здатності розв’язувати спеціалізовані задачі із мультимедійної 

підтримки освітнього процесу. 

Зміст курсу. Мультимедійні технології як складова цифрового 

освітнього простору.  

Методичні основи використання вчителем/викладачем 

математики  мультимедійних веб-ресурсів багатоцільового 

призначення та розроблення мультимедійних засобів до різних 

складових освітнього процесу.  Цифрові мультимедійні технології 

контролю навчальних досягнень з математики. Техніка використання 

Спеціальності  

014 Середня освіта 

(Математика),  

7 або 8 семестр 



інтерактивних дошок Smart Board. 

393.  Нестандартні 

задачі 

елементарної 

математики 

Олексій 

КРАСНОЖОН  

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою викладання навчальної дисципліни «Нестандартні задачі 

елементарної математики» є систематизація та поглиблення знань 

студентів з елементарної математики; розвинення умінь розв’язувати 

типові і нестандартні задачі курсу; сприяння розвитку творчих 

здібностей та математичної культури студентів. 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

5 семестр та(або) 6 

семестр 

394.  Основи 

математичного 

моделювання  

Ольга 

ОНУФРІЄНКО, 

Ірина 

ШЕРСТНЬОВА, 

Валерій 

КОВАЛЕНКО 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою навчальної дисципліни є формування загальних і фахових 

компетентностей майбутніх учителів математики, оволодіння ними 

системи математичних знань, умінь та  навичок, що необхідні для їх 

успішної професійної діяльності.  Зміст дисципліни: математична 

модель, властивості та формальна класифікація математичних 

моделей, основні методи математичного моделювання, дослідження 

математичних моделей, моделювання засобами комп’ютерної 

математики. 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

3 семестр 

395.  Основи 

педагогічних 

вимірювань та 

моніторингу  

Якості фізико-

математичної 

освіти 

Віталій АЧКАН Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою начального курсу є формування компетентностей 

майбутніх учителів математики з питань педагогічного оцінювання, 

ознайомлення з методиками створення та використання тестового 

інструментарію для оцінювання якості освіти, з сучасними 

програмами та результатами національних і міжнародних 

порівняльних досліджень якості фізико-математичної освіти. 

Поняття та категорії педагогічної діагностики. Характеристика та 

форми педагогічних тестів. Формування змісту педагогічного тесту. 

Технологія розроблення тестових завдань з математики. 

Комп’ютерні технології в тестуванні. Зовнішнє незалежне 

оцінювання (ЗНО). Моніторинг у фізико-математичній освіті. 

Національні системи моніторингу якості освіти. Міжнародні 

моніторингові порівняльні дослідження якості математичної освіти 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Математика), 

Середня освіта 

(Фізика) 

Семестр 8 

396.  Основи фінансової 

та актуарної 

математики 

Ірина 

ШЕРСТНЬОВА 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Зміст навчання дисципліни «Основи фінансової та актуарної 

математики» орієнтований на ознайомлення студентів з сучасним 

математичним апаратом побудови та дослідження математичних 

моделей фінансових процесів та явищ; на формування навичок 

фінансових обчислень, вимірювання та оцінки параметрів 

фінансових операцій, розв’язування теоретичних та прикладних 

задач, зокрема задач фінансового аналізу та актуарних задач; 

формування вмінь застосовувати математичні методи до 

дослідження реальних процесів та явищ; на сприяння розвитку 

логічного мислення та формування професійних та практичних 

компетентностей. 

Спеціальності:  

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування;  

050 Економіка.  

5 семестр 

 

397.  Середовища 

цифрової 

математики 

Валерій 

КОВАЛЕНКО 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою дисципліни є отримання фундаментальних знань зі 

структури різноманітних середовищ цифрової математики, 

формування у майбутніх вчителів математики практичних навичок 

розв’язування задач шкільного курсу математики в системах 

динамічної математики (DG, Geogebra), використання графічних 

Спеціальність 014 

Середня освіта 

(Математика), 

6 семестр 



калькуляторів (Desmos, Google-calculator) та бази знань 

WolframAlpha. 

398.  Сучасна світова 

практика 

математичної 

освіти 

Наталя ВАГІНА, 

Віталій АЧКАН 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Метою курсу є розвиток загальних і фахових компетентностей 

майбутніх учителів/викладачів математики, підготовка їх до роботи 

в умовах інтеграції світового освітнього простору. 

Теми курсу: Загальні тенденції модернізації світової системи 

математичної освіти на початку нового тисячоліття. Характеристики 

сучасного стану та перспективи розвитку національних систем 

шкільної математичної освіти різних країн світу (на прикладах 

розвинених країн: США, Канади, Японії, Південної Кореї, Китаю, 

країн Європейського Союзу та країн, що розвиваються). 

Порівняльний аналіз систем оцінювання навчальних досягнень 

учнів. Міжнародні олімпіади і конкурси з математики. Міжнародні 

проекти моніторингу якості природничо-математичної підготовки 

учнів (PISA, TIMSS, PIRLS, CIVIC, SITES тощо).  Зарубіжний досвід 

популяризації математики та математичної освіти. 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика) 

6,8 семестр 

399.  Теорія графів  Ольга 

ОНУФРІЄНКО 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Мета курсу:  розвиток загальних і фахових компетентностей 

майбутніх учителів/викладачів математики, оволодіння ними 

системи математичних знань, умінь та  навичок, що необхідні для їх 

успішної професійної діяльності та подальшого продовження 

навчання за іншим рівнем вищої освіти. 

Зміст курсу: поняття графу, їх властивості та класифікація, 

способи представлення графів, застосування теорії графів до 

розв’язання задач теорії і практики; розвиток уміння і навичок 

розв’язувати практичні задачі із використанням програмних пакетів. 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

6 семестр 

 

400.  Теорія ігор у 

дослідженні 

конфліктних 

ситуацій  

Ірина 

ШЕРСТНЬОВА 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Викладання навчальної дисципліни передбачає розвиток у 

майбутніх фахівців уявлень про теорію ігор як галузь математики, 

формування знань і практичних навичок формалізації поведінки 

учасників конфлікту, розв’язування задач на використання теорії 

ігор в різних сферах: політичній, соціальній, економічній, технічній 

для аналізу взаємодії суб’єктів та об’єктів, дослідження та 

знаходження оптимальної поведінки гравців. 

Спеціальності:  

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування;  

050 Економіка;  

073 Менеджмент. 

015 Професійна 

освіта (Цифрові 

технології) 

6 семестр 

 

401.  Теорія міри та 

інтеграла 

Ольга 

ОНУФРІЄНКО 

Кафедра математики 

та методики навчання 

математики 

Мета курсу:  розвиток загальних і фахових компетентностей 

майбутніх учителів/викладачів математики, оволодіння ними 

системи математичних знань, умінь та  навичок, що необхідні для їх 

успішної професійної діяльності та подальшого продовження 

навчання за іншим рівнем вищої освіти. 

Зміст курсу: метрика, метричний простір та його властивості, 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Математика), 

6 семестр 



міра Жордана, міра Лебега, вимірні функції, інтеграл Рімана, 

інтеграл Лебега, L- вимірна множина та L-інтеграл; розвиток уміння 

і навичок розв’язувати практичні задачі із використанням 

програмних пакетів. 

  КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ  

402.  Астрофізика та 

космологія 

Андрій ЛАЗАРЕНКО Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики  

 

Метою навчального курсу є застосування фізичного та 

математичного апарату до вивчення об’єктів, процесів і явищ 

космічного простору. 

7, 8 семестр 

014 Середня освіта 

(Фізика), 014 

Середня освіта 

(Математика), 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 015 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології), 015 

Професійна освіта 

(Енергетика) 

403.  Вибрані питання 

спеціальної та 

загальної теорії 

відносності 

Андрій ЛАЗАРЕНКО Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики  

 

Метою навчального курсу є вивчення математичного апарату 

теорії відносності в застосуванні до розв’язування фундаментальних 

та прикладних задач фізики 

5, 6 семестр 

014 Середня освіта 

(Фізика), 014 

Середня освіта 

(Математика), 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 015 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології), 015 

Професійна освіта 

(Енергетика) 

404.  Вступ до 

нанофізики 

Вікторія 

БОНДАРЕНКО 

Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики  

 

Навчальний курс спрямований на вивчення фізичної наукової 

бази створення, дослідження та використання нанооб’єктів, 

наноструктур та наноматеріалів. 

7, 8 семестр 

014 Середня освіта 

(Фізика), 014 

Середня освіта 

(Математика), 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 



та технології), 015 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології), 015 

Професійна освіта 

(Енергетика) 

також всі інші 

спеціальності без 

обмежень 

405.  Детермінований 

хаос у фізичних 

системах 

Валерій 

БІЛОШАПКА 

Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики 

Метою курса є знайомство студентів з головними положеннями 

теорії динамічних систем. При вивченні курсу будуть розглянуті такі 

розділи як: фрактали та фрактальних аналіз, особливості динаміки 

нелінійних систем, фазове пространство та фазовий портрет 

динамічної системи, странніатрактори та іхкласіфікація. 

Без обмежень. 

Після вивчення 

загального курсу 

фізики  

406.  Застосування 

Excel у інженерних 

розрахунках  

 

Ігор РОГОЗІН Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики  

 

Дисципліна передбачає оволодіння практичними навичками 

застосування програмного засобу Microsoft Excel у математичних, 

фізичних, інженерних та науково-дослідних розрахунках. 

 

Без обмежень 

407.  Історія науки і 

техніки 

Олександр ШКОЛА Фізики та методики 

навчання фізики 

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними історичними 

етапами і закономірностями розвитку наукових і технічних знань, 

формування найповніших і цілісних уявлень про сучасну 

природничо-наукову картину світу та її еволюцію як невід’ємної 

складової їх фахової компетентності. 

Без обмежень 

408.  Лабораторний 

практикум зі 

шкільного 

фізичного 

експерименту 

Геннадій ШИШКІН Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики  

 

Метою навчального курсу є вивчення підходів та методів 

організації та проведення фізичних експериментів в шкільному 

освітньому процесі. 

6, 7 семестр 

409.  Математичний 

апарат фізики 

Валерій 

БІЛОШАПКА 

Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами тих 

розділів математики, що виникли в результаті дослідження різних 

фізичних явищ: теорії диференціальних рівнянь в частинних 

похідних, варіаційного числення та розділів, дотичних до них, таких 

як теорія функцій комплексної змінної, теорія узагальнених функцій, 

теорія спеціальних функцій, елементи функціонального аналізу. 

Без обмежень. 

Після вивчення 

загального курсу 

фізики 014 

Середня освіта 

(Фізика), 014 

Середня освіта 

(Математика) 

410.  Наноматеріали та 

методи їх 

дослідження 

Вікторія 

БОНДАРЕНКО 

Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики 

Метою навчальної дисципліни «Наноматеріали та методи їх 

дослідження» є  надання комплексу базових знань, в рамках 

існуючих природничих наукових положень і сучасного розвитку 

наноелектроніки, про фізичні властивості та методи отримання 

Без обмежень. Для 

спеціальностей 

014 Середня освіта 



наноматеріалів, технології їх виготовлення та методи дослідження 

наномасштабних структур, а також розгляд різних аспектів 

практичного застосування наноматеріалів. 

(Фізика), 014 

Середня освіта 

(Математика), 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 015 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології), 015 

Професійна освіта 

(Енергетика) 

411.  Охорона праці Вікторія 

БОНДАРЕНКО 

Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики 

Метою навчальної дисципліни  «Охорона праці» є надання знань, 

умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної трудової 

діяльності шляхом забезпечення оптимальної організації охорони 

праці, формування у здобувачів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового 

виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці 

на робочих місцях. 

Без обмежень 014 

Середня освіта 

(Математика), 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 015 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології), 015 

Професійна освіта 

(Енергетика) та 

для інших 

спеціальностей 

університету 

412.  Радіомонтажний 

практикум 

Геннадій ШИШКІН Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики  

 

Навчальний курс спрямований на оволодіння теоретичними та 

практичними знаннями та вміннями в галузях радіотехніки та 

електроніки. 

3, 4 семестр 

014 Середня освіта 

(Фізика), 014 

Середня освіта 

(Математика), 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 015 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології), 015 

Професійна освіта 

(Енергетика) 



також всі інші 

спеціальності без 

обмежень 

413.  Радіотехніка Геннадій ШИШКІН Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики  

 

Навчальний курс спрямований на оволодіння практичними 

навичками в галузях радіотехніки та електроніки. 
3, 4 семестр 

014 Середня освіта 

(Фізика), 014 

Середня освіта 

(Математика), 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 015 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології), 015 

Професійна освіта 

(Енергетика) 

також всі інші 

спеціальності без 

обмежень 

414.  Статистичні 

методи фізичних 

досліджень 

Андрій ЛАЗАРЕНКО Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики  

 

Метою навчального курсу є напрацювання специфічних вмінь і 

навичок застосування методів статистичного аналізу для потреб 

фізичних досліджень. 

3, 4 семестр 

415.  Сучасні 

наноматеріали 

Вікторія 

БОНДАРЕНКО  

Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні 

наноматеріали» є надання 

комплексу базових знань, в рамках існуючих природничих 

наукових положень і сучасного розвитку фізики, про фізичні 

властивості та методи отримання сучасних наноматеріалів, 

технології їх синтезу та методи дослідження наномасштабних 

структур, а 

також розгляд різних аспектів практичного застосування 

наноматеріалів. 

Без обмежень. Для 

спеціальностей 

014 Середня освіта 

(Фізика), 014 

Середня освіта 

(Математика), 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 015 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології), 015 

Професійна освіта 

(Енергетика) 



416.  Точно 

розв’язувані 

моделі 

статистичної 

фізики 

Валерій 

БІЛОШАПКА 

Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики 

Дисципліна передбачає формування у студентів найповніших і 

цілісних уявлень про сучасну природничу картину світу та її 

еволюцію, становлення й розвиток сучасної техніки і технологій. 

Ознайомити студентів з основними радіаційними-хімічними 

ефектами, що відбуваються під час взаємодії радіоактивного 

випромінювання з речовиною, та механізмами радіолізу в 

неорганічних та органічних сполуках. 

Мета курсу полягає в тому, 

щобсформуватистатистичнийпідхідстудентів до 

вивченнявластивостеймакроскопічних систем, викласти курс як 

єдинутеорію, яка органічнопоєднуєстатистичнуфізику і 

термодинаміку, класичну і квантову 

статистику.Студентиоволодівають методами статистичноїфізики і 

термодинаміки для розрахунків характеристик макроскопічних 

систем. 

 

Без обмежень. 

Після вивчення 

загального курсу 

фізики 

417.  Фізичний 

практикум у 

профільній школі 

Олександр ШКОЛА Фізики та методики 

навчання фізики 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів зі 

змістом робіт фізичного практикуму,  методичними особливостями 

його планування та організації у профільній загальноосвітній школі, 

формування навичок   експериментування як складової фахової 

компетентності. 

7 або 8 семестр 

418.  Фізичні олімпіади 

в закладах освіти 

Андрій ЛАЗАРЕНКО Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики  

 

Метою навчального курсу є напрацювання специфічних вмінь і 

навичок розв’язування фізичних задач підвищеної складності (в 

межах шкільного курсу фізики).  

5, 6, 7, 8 семестр 

419.  Цивільна безпека Вікторія 

БОНДАРЕНКО 

Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики 

Метою навчальної дисципліни  «Цивільна безпека» є підготовка 

фахівців, здатних творчо мислити, вирішувати складні проблеми 

інноваційного характеру та приймати продуктивні рішення у 

сфері цивільної безпеки , з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності, а 

також досягнень науково-технічного прогресу 

Без обмежень. 014 

Середня освіта 

(Математика), 014 

Середня освіта 

(Трудове навчання 

та технології), 015 

Професійна освіта 

(Цифрові 

технології), 015 

Професійна освіта 

(Енергетика) та 

для інших 

спеціальностей 

університету 



420.  Чисельні методи в 

фізиці 

 

Валерій 

БІЛОШАПКА 

Кафедра фізики та 

методики навчання 

фізики 

Курс предбачає оволодіння студентами навичками використання 

чисельних розрахунків у фізиці 

Без обмежень. 

Після вивчення 

загального курсу  

фізики та 

загального курсу 

математики 

  КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ, НАВЧАННІ 

ТА ІНФОРМАТИКИ 

 

421.  It essentials 

(основи it) 

Олександр 

АНТОНЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою викладання навчальної дисципліни IT Essentials є, надання 

знань та навичок, необхідних для створення та обслуговування 

комп'ютерів, набуття  компетенцій, які включають: 

Підбір відповідних компонентів комп'ютера для збирання, ремонту 

або оновлення комп'ютерів. 

Вміння правильно використовувати інструменти та безпечно 

працювати у лабораторії. 

Встановлення компонентів для збирання, ремонту або оновлення 

персональних комп'ютерів. 

Виконання профілактичного обслуговування та усунення 

несправностей комп’ютерної техніки. 

Встановлення операційної системи Windows. 

Здійснювати керування та обслуговування операційних систем 

Windows. 

Налаштувати комп'ютери для підключення до мережі. 

Налаштувати пристрої для підключення до Інтернету та хмарних 

послуг. 

Використання, настроювання та керування ноутбуками та 

мобільними пристроями. 

Настроювання, захист та усунення неполадки мобільних пристроїв, 

OS X та Linux системи. 

Встановлення та надання спільного доступу до принтера відповідно 

до вимог. 

Реалізація базової безпеку хоста, даних та мережі. 

Пояснення ролі та обов'язки ІТ-фахівця. 

Усунення складних проблем з обладнанням та програмним 

забезпеченням. 

«Без обмежень» 

422.  Soft-skills фахівців 

із цифрових 

технологій 

Ольга 

ЩЕТИНІНА 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Попит на IT-фахівців зростає з кожним днем, водночас зростає 

конкуренція. Для побудови кар'єри вже недостатньо лише 

професійних навичок (hard skills). Роботодавці стали також звертати 

увагу і на так звані “м'які” навички – soft skills,  

це особисті навички, які не належать до конкретної посади, але 

підвищують професійний рівень.  

Від рівня сформованості soft skills залежить успішне 

Спеціальності 

015 Професійна 

освіта (Цифрові 

технології) 

014 Середня освіта 

(Інформатика) 



працевлаштування випускників ІТ-фаху на ринку ІТ-індустрії.  

Тому на вимогу викликів часу було розроблено цей курс, який 

спрямований на детальний огляд, аналіз та розвиток гнучких навичок 

у майбутніх фахівців із цифрових технологій.  

 

 

423.  UX/UI-дизайн 

користувацьких 

інтерфейсів 

Лілія ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Цей курс – це все що потрібно знати для початку роботи 

проектувальником інтерфейсів або юзабіліті-спеціалістом! 

Чого ви навчитеся: UI дизайну, UX проектуванню, проводити UX 

дослідження, дизайну мобільних інтерфейсів, проектуванню 

мобільних додатків, проведенню презентації вашого портфоліо, 

проектуванню і аналітиці у веб-дизайні, A / B тестуванню 

інтерфейсів. 

«Без обмежень» 

424.  Алгоритми і 

структури даних 

на Python 

Максим ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Знання й розуміння алгоритмів та структур даних є необхідними 

для успішного працевлаштування на посаду розробника ПО.  

Структура даних — це іменована локація, яка може 

використовуватися для зберігання й упорядкування даних. А 

алгоритм — це набір кроків для вирішення певної проблеми. 

Вивчення структур даних і алгоритмів дозволяє нам писати 

ефективні та оптимізовані комп’ютерні програми.  

Курс допоможе вивчити різні типи структур даних і алгоритмів 

та їх реалізації в Python  

5-8 

425.  Аналіз соціальних 

мереж 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Дисципліна «Аналіз соціальних мереж»  охоплює всі питання, 

необхідні для початку успішної роботи із різноманітними сервісами, 

службами та послугами у популярних соціальних мережах. У 

дисципліні здобувачі вищої освіти отримують не лише 

систематизовані теоретичні знання, але і практичний досвід 

професійної діяльності. 

Без обмежень 

426.  Веб-дизайн Ірина БАРДУС Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою навчальної дисципліни є: практичне оволодіння 

сучасними принципами, технологіями та елементами веб-дизайну та 

технологіями створення веб-сторінок різноманітного призначення. 

Основним завданням дисципліни  є: ознайомлення з основними 

етапи розробки веб-сайту; формування навичок використання 

сучасних принципів, технологій та елементів для створення дизайну 

веб-сторінок різного призначення. 

6,7,8 

427.  Дизайн реклами Ганна ЧУПРИНА Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою вивчення дисципліни «Дизайн реклами» є ознайомлення 

з наступними питаннями: Принципи стратегії і тактики реклами. 

Ефективне використання різних компонентів реклами. Засоби 

привертання увагу до створеної реклами. Використання законів 

сприйняття реклами. Розробка гармонійної рекламної композиції. 

Використання ефективних рекламних текстів та правильний вибір 

ілюстрацій. Розробка корпоративної символіки. Оформлення 

зовнішньої реклами. Розробка фірмового стилю, ребрендингу і 

переробка окремих елементів. 

Розробка упаковки різних типів. 

«Без обмежень» 



Розробка реклами здійснюється в програмах Adobe Photoshop і 

Adobe Illustrator. 

428.  Дистанційні 

технології в освіті 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Мета дисципліни - придбання при дистанційному навчанні 

практичних навичок роботи з програмами і технічними засобами при 

забезпеченні навчального процесу; навчити  проектувати і 

створювати типовий фрагмент електронного навчального курсу для 

дистанційного навчання.  

Ознайомлення з основними інформаційними методами і 

технологіями, що використовуються в дистанційному навчанні, з 

принципами управління процесом при дистанційній освіті з 

використанням наявних технологічних і програмних систем, 

використання в системі дистанційного навчання мультимедійні 

технології Інтернет, застосовування засобів комунікацій Інтернет, 

створювання навчального матеріалу для виконання завдань з 

дистанційного навчання з використанням можливостей сервісу 

Google, створення інтерактивних проектів в системі дистанційного 

навчання,  створення відео- та аудіоінформації для сайтів, 

використання можливостей конструкторів сайтів при організації 

дистанційного навчання. 

З 7 семестру і далі 

429.  Електронні нотні 

редактори 

Ольга 

ЩЕТИНІНА 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Нотні редактори – помічник в становленні професійного 

музиканта.  

Для забезпечення нотного набору з подальшим його 

роздрукуванням використовуються спеціальні програми, серед яких 

найбільш відомими є 

MuseScore, LilyPond, Finale, Sibelius, Guitar Pro.  

Завдяки цим програмам музикант-викладач поступово створює 

свою власну нотну бібліотеку, свої власні музично-педагогічні бази 

даних, які значно полегшують його роботу.  

В рамках курсу ми розглянемо способи введення нотного тексту 

в партитуру в програмах-нотаторах; інструменти редагування 

музичної партитури; форматування нотного тексту і друк партитур.  

7,8 

014. Середня 

освіта. Музичне 

мистецтво. 

 

430.  Елементи 

фірмового стилю 

та етапи розробки 

Лілія ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Під час вивчення дисципліни ви навчитесь розробляти всі 

основні і допоміжні елементи фірмового стилю. Основні елементи 

фірмового стилю: логотип, корпоративні шрифти, фірмові кольори, 

слоган та ін. Допоміжні підготовка рекламної та сувенірної 

продукції. Вивчите основні етапи розробки фірмового стилю: аналіз 

компанії і цільової аудиторії, аналіз конкурентів, оцінка сильних і 

слабких сторін фірмового стилю конкуруючих компаній допомагає 

створити правильний, працюючий дизайн з ексклюзивним 

наповненням. Фірмовий стиль є одним із головних засобів боротьби 

за довіру клієнтів та запорукою конкурентоспроможності. Вміле 

створення елементів фірмового стилю, значно підвищить вашу 

затребуваність на ринку праці. 

«Без обмежень» 



431.  Засоби 

неформального 

навчання 

Ольга 

ЩЕТИНІНА 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Зростаюча зацікавленість суспільства навчанням протягом 

усього життя вимагає приділяти більше уваги неформальній освіті.  

Цей курс призначений для майбутнього педагога, який під час 

освітнього процесу має бажання експериментувати, творити, 

вдосконалюватися та здійснювати відкриття. Для педагога, який 

прагне допомогти зростанню молоді, який не боїться зустрітися з 

постійними змінами і викликами сучасного суспільства.  

Соціальні мережі (Instagram, Facebook), блоги, YouTube-канали – 

це далеко не повний перелік засобів, які сьогодні активно 

використовуються для подання і набуття нових знань. На курсі ви 

дізнаєтеся, як побудувати освітнє середовище засобами 

неформальної освіти.  

 

Без обмежень 

432.  Інтер'єрна 

візуалізація в 3Ds 

Max 

Лариса ГОРБАТЮК  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою дисципліни є вивчення сучасних методів архітектурної 

візуалізації: тривимірного моделювання, текстурування і рендерингу 

на прикладах архітектури та меблів. На курсі отримаєте вміння 

використовувати такі програми: Autodesk 3Ds Max як основний 

інструмент в роботі; Corona Renderer для професійного 

фотореалістичного рендеру; Adobe Photoshop для постобробки 

отриманих зображень. 

Без обмежень 

433.  Інтернет-

журналістика 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Мета вивчення навчальної дисципліни: забезпечити теоретичну 

та практичну підготовку, що передбачає формування знань і навичок 

щодо створення текстового контенту, фото, аудіовізуального, 

мультимедійного контенту для Інтернет-ЗМІ; створення різних 

жанрів для Інтернет-ЗМІ; редагування контенту Інтернет-ЗМІ. 

 З 5 семестру 

 

061 Журналістика 

434.  Інтернет-сервіси 

дистанційного 

навчання 

Лариса ГОРБАТЮК  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою дисципліни є вивчення можливостей використання 

інтернет-сервісів дистанційного навчання в освітньому процесі. На 

курсі отримаєте вміння використання сервісів Google (Диск, Форми, 

Документи, Таблиці, Презентації, Blogger, Youtube, Hangouts, Google 

Classroom), сервісу Mentimeter для створення та проведення 

опитувань, онлайнового сервісу LearningApps.org, який дозволяє 

створювати інтерактивні вправи, платформи Kahoot для створення 

вікторин, тестів, дидактичних ігор, віртуальних інтерактивних 

дошок Padlet, Miro. 

Без обмежень 

435.  Інформаційні 

фінансові системи 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних і 

практичних знань з основ створення та функціонування 

інформаційних систем у підприємницькій (фінансовій) діяльності, їх 

використання для рішення прикладних задач спеціаліста, структури 

та етапів побудови інформаційних систем; їх роль та місце у 

забезпеченні діяльності державних фінансових органів, а також 

загальнодержавних та міжнародних інформаційних економічних 

систем. 

7 семестр 

 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування. 

051 Економіка 



436.  Історія 

інформатики  

 

Ольга 

ЩЕТИНІНА 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Історія інформатики як науки розпочалася із другої половини XX 

століття. Це було пов’язано з появою і поширенням ЕОМ і з 

подальшою комп'ютерною революцією. Однак, незважаючи на свою 

коротку історію, інформатика має тривалу передісторію, пов'язану з 

особливостями накопичення та опрацювання інформації на різних 

етапах розвитку людського суспільства.  

Пропонуємо вам зануритися у надзвичайно цікавий світ 

історичних подій в розвитку інформаційних технологій, 

познайомитися з видатними вченими-новаторами та їх винаходами, 

від обчислювальних пристроїв Леонардо да Вінчі до сучасних ІТ-

геніїв, розробки яких змінили світ. 

Без обмежень 

437.  Кібербезпека в 

цифровому 

середовищі 

Олександр 

АНТОНЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою викладання навчальної дисципліни “Кібербезпека в 

цифровому середовищі” є ознайомлення здобувачів освіти з 

основними методами й засобами захисту цифрової інформації, 

набуття  компетенцій, які включають: здатність розуміти сутність та 

значення інформації у розвитку сучасного інформаційного 

суспільства, усвідомлювати небезпеки та загрози, що виникають у 

цьому процесі, дотримуватись основних вимог інформаційної 

безпеки, у тому числі захисту приватної інформації 

«Без обмежень» 

438.  Комп’ютерна 

анімація 

Ганна ЧУПРИНА Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою -вивчення дисципліни «Комп’ютерна анімація» є 

оволодіння навичками по створенню цифрових відео ефектів для 

інтерактивних уроків, рекламних роликів, по створенню динамічних 

зображень для мобільних телефонів та анімації для веб-сайтів.  

Програма курсу передбачає вивчення програми Adobe After Effects  

за наступними темами: інтерфейс програми, еффекти і анімаційні 

пресети, створення масок, анімація і робота з текстом, кеінг і анімація 

плашки, створення тривимірної композиції, основи трекінгу, 

створення ефектного переходу, анімація титрів, шейпова анімації, 

створення фону для 3d-сцени, оптимізація проекту і вивід композиції 

в відеофайл. 

«Без обмежень» 

439.  Комп’ютерні 

технології в 

юридичній 

діяльності 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Дисципліна «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності» 

призначена для формування у студентів-юристів теоретичних знань 

і практичних навичок ефективного застосування комп’ютерних і 

інформаційних технологій у своїй майбутній професійній діяльності 

через уміле використання електронних документів та мережних 

ресурсів, електронних джерел навчання, офісного програмного 

забезпечення, мережних технологій і спеціалізованих програмних 

пакетів та баз даних правового призначення 

7,8 

 

081 Право 

440.  Комп’ютерні 

технології 

створення 

поліграфічної 

продукції 

Ірина БАРДУС Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою навчальної дисципліни є надання теоретичних основ, 

практичних і методичних рекомендацій, практичних навичок із 

створення поліграфічної продукції (буклетів, плакатів, фотокниг, 

оформлення навчальної та художньої літератури). 

        Основним завданням вивчення дисципліни є теоретична та 

практична підготовка з питань: 

6,7,8 



вивчення правил побудови друкованих та електронних видань;  

ознайомлення з принципами колористики та естетики видань;  

вивчення основ графічного дизайну;  

ознайомлення зі стандартами та нормативними вимогами щодо 

оформлення поліграфічної продукції;  

ознайомлення з програмним забезпеченням для макетування та 

верстки буклетів, плакатів, фотокниг, навчальної та художньої 

літератури (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign);  

створення макетів книжкових видань різного типу і різного 

призначення. 

441.  Комп’ютерні 

технології 

управління 

проектами 

Ольга 

ЩЕТИНІНА 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Проектний менеджмент - це набір інструментів для планування, 

організації та реалізації проектної діяльності. 

Принципи проектного менеджменту прості: 

Систематизація. Всі проекти та завдання зібрані в одній системі.  

Ефективність. Інструменти, які ми вивчатимемо в рамках курсу, 

в рази підвищують ефективність. Контролюються робочі процеси, 

витрата ресурсу (часу та грошей), кожен учасник команди 

зосереджений на виконанні поставлених йому завдань. 

Робота на результат. Системний підхід у роботі над проектами та 

завданнями дозволяє фінішувати з готовим продуктом у строк. 

Дисципліна спрямована на оволодіння студентами 

найпоширенішими IT-інструментами для проджект менеджерів 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування. 

051 Економіка  

073 Менеджмент 

442.  Комп'ютерні 

графічні пакети 

Ганна ЧУПРИНА Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою дисципліни «Комп’ютерні графічні пакети» є оволодіння 

навичками роботи з растровою і векторною графікою. В рамках 

курсу будуть вивчатися програми Adobe Photoshop та Adobe 

Illustrator за наступними темами: Предмет і область застосування 

комп'ютерної графіки. Растрова і векторна комп’ютерна графіка. 

Колірні моделі. Визначення понять яскравість, освітленість, світлота, 

колірний тон, насиченість. Правила композиції. Робота з 

зображеннями в Adobe Photoshop: інструменти та палітри; 

фотокорекція зображень; ретушь портретів; малювання зображень 

інструментами програми; створення декоративного тексту; 

створення колажів та gif-анімацій. Технології створення зображень в 

Adobe Illustrator: інструменти програми та їх налаштування; 

логотипи та візитні картки; безшовний патерн; створення власних 

пензлів; побудова тривимірних форм; абстрактні фони; малювання 

зображень та інше. 

«Без обмежень» 

443.  Криптографічні 

методи 

перетворення 

інформації 

Олександр 

АНТОНЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою викладання навчальної дисципліни “Криптографічні 

методи перетворення інформації” є ознайомлення здобувачів освіти 

з основними методами й засобами захисту інформації, методам і 

алгоритмам криптографічного захисту (симетричним і 

асиметричним алгоритмам шифрування, функціям хешування, 

електронного цифрового підпису, аутентифікації й керуванням 

криптографічними ключами). 

5-6 



Основними завданнями вивчення дисципліни “Криптографічні 

методи перетворення інформації” є теоретична та практична 

підготовка здобувачів освіти з питань: 

- оволодіння теоретичними, практичними й методичними 

питаннями роботи криптографічних систем; 

- одержання теоретичних знань і практичних навичок при 

рішенні типових завдань по забезпеченню інформаційної безпеки; 

- уміння використовувати отримані знання для правильного 

вибору рішень при розробці криптографічних засобів захисту 

інформації; 

- ознайомлення здобувачів освіти із теорією криптографічного 

захисту інформації та основами комп’ютерної стеганографії; 

- вивчення програмної реалізації алгоритмів шифрування 

(використання хеш-функцій, генераторів випадкових чисел, 

ключової інформації та ін.); 

- ознайомлення здобувачів освіти із методами комп’ютерної 

безпеки у мережевих технологіях (захист локальної робочої станції, 

захист інформації у Web–технологіях, використання електронного 

цифрового підпису, захист технології клієнт-сервер та ін.); 

- вивчення криптографічних інтерфейсів та системних питань 

реалізації засобів криптографічного захисту інформації. 

444.  Маркетинг у 

соціальних 

мережах 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої 

освіти необхідні знання для набуття і прикладного використання 

компетентностей, обов’язкових для того, щоб стати фахівцем із 

застосування інформаційних технологій у різних сегментах 

економіки, зокрема для організації, просування та ведення бізнесу у 

соціальних мережах. Для цього у курсі розглянуто базові принципи 

роботи в різних соціальних мережах, особливості та правила 

написання продажних постів, основні способи заробітку у 

соціальних мережах, ефективні способи розкручування бізнесу у 

соціальних мережах, опис розробки SMM-стратегії тощо.  

З,5  
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банківська справа 

та страхування. 
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445.  Маркетинг у 

соціальних 

мережах 

Наталія 

КРАВЧЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Формування системи знань щодо теоретичних основ і алгоритмів 

управління маркетингом в соціальних мережах та оволодіння 

практичними навичками щодо розробки стратегій, вибору 

ефективних SMM інструментів, формування контентної стратегії, 

плану просування та запуску ефективних рекламних кампаній. 

«Без обмежень» 

446.  Моделювання 

тривимірних 

об’єктів в 3ds Max 

Ірина БАРДУС Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою навчальної дисципліни є: формування системних 

відомостей та удосконалення практичних навичок побудови 

тривимірних графічних об’єктів для подальшого ефективного 

використання у професійній діяльності. 

Основним завданням дисципліни  є: формування 

систематизованого уявлення про концепції, принципи методи і 

технології моделювання тривимірних графічних об’єктів; вивчення 

та удосконалення практичних навичок використання різних технік 

«Без обмежень» 



моделювання об’єктів складної форми; формування 

систематизованого уявлення та набуття практичних навичок 

використання технологій візуалізації сцен. 

447.  Музичні 

інформаційні 

технології 

Ольга 

ЩЕТИНІНА 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою дисципліни є допомога в практичному опануванні 

інформаційними музичними технологіями, призначеними для 

вирішення конкретних завдань, що постають у роботі педагога-

музиканта: набір нот, створення власної музики, прослуховування та 

аналіз музичних творів, створення фонограм, 

мультимедіапрезентацій, отримання музичної інформації з 

використанням мережі Інтернет тощо. 

Курс спрямований на вивчення: 

- основ запису та обробки музичного матеріалу комп’ютерними 

засобами;  

- сучасних нотних редакторів та професійних музичних програм, 

що використовуються в у галузі звукозапису та композиції;  

- способів запису музики у комп’ютерних системах;  

- форматів збереження музичного матеріалу на носіях інформації;  

- програм та програмних пакетів обробки музичного матеріалу;  

- можливостей використання мережі Інтернет для 

самовдосконалення професійної діяльності. 
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014. Середня 

освіта. Музичне 

мистецтво. 

024. Хореографія 

 

448.  Об'єктно-

орієнтоване 

програмування на 

Python 

Максим ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Цей курс дає вам можливість зануритися в більш просунутий 

Python а також у передові поняття та методи, які використовуються 

в об’єктно-орієнтованому програмуванні.  

Ви дізнаєтеся про класи, екземпляри, атрибути та методи, 

поліморфізм, спеціальні методи, статичні та класові методи, 

абстрактні класи, перевизначення методів, композицію, 

успадкування, підкласи, інкапсуляцію, розширені методи обробки 

винятків , серіалізацію об'єктів Python, декоратори, гунерати і 

метапрограмування. 

Після курсу ви зможете розробляти та створювати програми на 

Python, використовуючи об’єктно-орієнтований підхід, а також 

набути основних навичок, необхідних для професійного 

використання мови Python та отримання роботи в галузі розробки 

програмного забезпечення.  
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449.  Основи 2D та 3D 

анімації 

Володимир Лаврик Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Слухачі цього курсу будуть вміти на мові Scratch створювати 

складні сюжети мультфільмів та комп'ютерних ігор у 2D вимірі. 

Вони навчаться створювати та зберігати проекти, працювати у 

графічному редакторі, озвучувати фільми, використовувати логічні 

оператори, цикли, умови, списки та інші елементи програмування. 

3D анімацію слухачі курсу будуть вивчати на базі Roblox-Studio. У 

процесі проходженя курсу студенти навчаться використовувати 

інструменти 3D моделювання, програмувати мовою Lua, проектної 

роботи та геймдизайн. 

Курс для 

факультетів 

ФППОМ. Семестр 

за вибором 

деканату. 



450.  Основи 3-D 

моделювання та 3-

D друк 

Володимир Лаврик Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Курс вирішує завдання створення та редагування 3D моделей за 

допомогою спеціалізованого тривимірного графічного редактора 

Tinkercad, мати уявлення про основи 3D-моделювання, знати основні 

засади створення тривимірних моделей, основні етапи роботи над 

проектом, технологію роботи з програмою Tinkercad; вміти 

створювати моделі об'єктів, деталей та составні конструкції, 

застосовувати основні інструменти та операції роботи в on-line 

середовищах для 3D-моделювання, створювати та представляти 

авторські проекти за допомогою програм тривимірного 

моделювання. Слухачі курсу також отримають знання та придбають 

навички з 3 D друку. 

Курс для 

факультетів 

ФППОМ, ФДССО. 

Семестр за 

вибором деканату. 

451.  Основи 

автоматизованих 

систем 

проектування 

Ганна АЛЄКСЄЄВА Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Мета та предмет курсу: формування необхідних компетенцій у 

галузі побудови та функціонування інформаційних систем і 

комп'ютерних технологій та можливостей їх використання в 

проектуванні автоматизованих систем. 

015 Професійна 

освіта 

Спеціалізація: 

015.39 Цифрові 

технології 

 

7 семестр 

452.  Основи 

електронного 

бізнесу 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання для вивчення теоретичних і практичних засад ведення 

електронного бізнесу, типів електронних платежів, методів захисту 

інформації, особливостей просування сайтів. Метою дисципліни є 

надання теоретичних і практичних знань щодо виконання ділових 

операцій та угод з використанням електронних засобів. Дисципліна 

дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики створення та 

ведення проектів електронного бізнесу 
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072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування. 

051 Економіка 

453.  Основи 

інтерактивної 

комунікації 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Ознайомлення з основними сучасними операційними системами, 

видами веб-ресурсів та специфіку їх створення й використання у 

сучасному інформаційному просторі, опанування хмарними 

технологіями, інструментаріями роботи із соціальними мережами, 

цифровим етикетом та оптимізацією процесів. Курс допоможе 

впевнено забезпечувати інформаційну підтримку своїх проектів за 

допомогою цифрових комунікацій, опанувати ключові складники 

цих систем на базовому рівні й вдало працювати у сучасному 

інформаційному середовищі. 

 

«Без обмежень» 

454.  Основи командної 

взаємодії 

Ольга 

ЩЕТИНІНА 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Мета даного курсу – ознайомлення студентів з основами 

формування команд, з важелями управління командою, оволодіння 

практичними навичками планування роботи команд та оцінки 

ефективності командної роботи; формування компетентностей щодо 

створення ефективної команди, управління формуванням та 

розвитком команд, діагностування проблем групи та вироблення 

рішень, спрямованих на підвищення ефективності роботи команди. 

Без обмежень 



Окремий блок дисципліни присвячений опануванню сучасних 

програмних сервісів для спільної роботи, програм для постановки 

задач (таск-трекерів), а також інструментів, які допоможуть 

відстежити продуктивність команди та налагодити зручну 

комунікацію.  

 

455.  Основи 

педагогічного 

дизайну 

Ольга 

ЩЕТИНІНА 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Завданням педагогічного дизайну є розробка методик 

дистанційного навчання шляхом впровадження сучасних IT. Мета 

дисципліни – розробити найбільш раціональні, комфортні та 

водночас ефективні системи та методи навчання. 

Сьогодні провідною методикою розробки педагогічних проектів 

є ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 

Також є низка інших методик проєктування курсів: послідовна 

модель приближення (SAM); гнучкий навчальний дизайн (ADL); 

система SMART. 

На курсі ви пройдете повний цикл створення освітнього 

продукту, навчитеся проектувати навчальні програми для онлайн- та 

офлайн-курсів; збирати інформацію про аудиторію курсу, 

аналізувати дані та застосовувати їх при складанні навчальної 

програми; опануєте інструменти для розвитку мотивації студентів та 

роботи зі зворотнім зв’язком для покращення курсу.   

 

Без обмежень 

456.  Основи 

промислової 

робототехніки 

Ганна АЛЄКСЄЄВА Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Аналіз можливостей різних кінематичних схем роботів, 

розуміння принципів функціонування електричних приводів, аналіз 

можливостей різних типів обчислювальних систем, розуміння 

принципів функціонування та робота з різними типами датчиків 

робототехнічних комплексів, розуміння принципів функціонування 

системи управління, розробка алгоритмів керування для 

найпростішого колісного робота. 

Завдяки вивчення вищевказаних питань, здобувач здобуває 

знання та навички, необхідні для вивчення інших, більш 

спеціалізованих професійних дисциплін, а також набуває навик 

розробки і дослідження реального найпростішого робототехнічного 

комплексу в цілому. 

015 Професійна 

освіта 

Спеціалізація: 

015.39 Цифрові 

технології 

 

с2ЦТ 

 

457.  Основи 

робототехніка 

Володимир Лаврик  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Однією з ІТ-галузей, яка на теперішній час інтенсивно 

розвивається, є робототехнічна. Сучасний стан розвитку 

робототехніки як прикладної галузі характеризується прискоренням 

швидкості автоматизації виробництва у найближчі роки; значним 

зростанням обсягу виробництва промислових, побутових та інших 

видів роботів; збільшенням інтересу найбільших світових компаній 

до робототехнічних стартапів; зростанням попиту на спеціалістів 

робототехнічної галузі в цілому, оскільки вже зараз існує нагальна 

потреба у фахівцях для розробки, конструювання і програмування 

роботів. Як наслідок, це призводить до підвищення популярності 
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робототехніки як освітнього тренду в Україні і світі. 

458.  Основи створення 

комп’ютерного 

дизайну 

Лілія ПАВЛЕНКО  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Дисципліна має спрямованість на практичне оволодіння 

основними прийомами, методами та навичками створення сучасних 

графічних проектів та їх подальшого використання в різних сферах 

життя. Під час вивчення дисципліни студенти опанують основні 

напрями використання графічних елементів у комп’ютерному 

дизайні; підходи до використання сітки для розмітки макету; 

розміщення елементів та їх порядок під час верстки макету; 

принципи використання шрифтів при створенні комп’ютерного 

дизайну; теорію кольору, кольороподіл, правила роботи з кольором. 

А також набудуть умінь та навичок роботи з графічними 

редакторами Adobe Photoshop, GIMP, Figma, що дасть змогу 

самостійно переходити до роботи з новими релізами існуючих та 

новітніх графічних програм.Дисципліна має спрямованість на 

практичне оволодіння основними прийомами, методами та 

навичками створення сучасних графічних проектів та їх подальшого 

використання в різних сферах життя. 

«Без обмежень» 

459.  Основи штучного 

інтелекту 

Володимир Лаврик Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових 

концепцій, понять, методів та технологій формування у студентів 

знань, які необхідні для розуміння принципу роботи та проектування 

аналогових та цифрових електронних пристроїв, які 

використовуються в електронній техніці, а також придбання 

практичних навичок дослідження аналогових і цифрових схем. 
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460.  Пошукові системи 

та SEO 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Предметне вивчення та практичне освоєння методології 

пошукової оптимізації в Інтернет та веб-аналітики. Засвоєння 

теоретичних основ веб-аналітики; отримання практичних навичок 

веб-аналітичної діяльності; розкриття змісту технології організації 

веб-аналітичної діяльності, знайомство з існуючими програмами 

веб-аналітики; здійснення пошукову організацію сайтів, 

коригування HTML-коду, текстового наповнення (контенту), 

структури сайту, здійснення контролю зовнішніх чинників для 

відповідності вимогам алгоритму пошукових систем, з метою 

підняття позиції сайту в результатах пошуку в цих системах за 

певними запитами користувачів,  розкрутку та просування сайту. 
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461.  Презентація. Від 

планування до 

виступу. 

Лілія ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Під час вивчення даного курсу ви опануєте навички підготовки 

якісних презентацій – одні з найзатребуваніших в українській діловій 

культурі технологій. 

У жорсткій конкуренції ідей та проектів за ресурси виграють саме 

ті з них, які будуть цікаво та естетично подані у презентації.  

Під час вивчення курсу ви навчитеся  планувати, створювати, 

презентувати. Зможете створювати презентації які виконують 

чотири основні завдання: нагадувати, вражати, пояснювати та 

переконувати. Вивчите різні способи візуалізації інформації та як 

позбутися типових помилок. Дізнаєтеся способи покращення 

«Без обмежень» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/HTML
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


публічних виступів. 

Все, що  ви опонуєте знадобиться вам у будь-якій вашій 

професійній та особистій діяльності! 

462.  Програмне та 

апаратне 

обслуговування 

комп’ютерів 

Олександр 

АНТОНЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою викладання навчальної дисципліни “Програмне та 

апаратне обслуговування комп’ютерів” є 

- формування у здобувачів освіти базових знань з основ 

апаратного забезпечення персональних комп’ютерів і периферійних 

пристроїв,  

- умінь оптимально підбирати конфігурацію ПК і допоміжного 

обладнання та навичок проведення поточного обслуговування та 

простого ремонту персональних комп’ютерів та периферійних 

пристроїв.  

- вивчення основ і принципів інсталювання сучасних та 

перспективних операційних систем,  

- набуття вміння орієнтуватися в інсталюванні та налаштуванні 

програмного забезпечення комп’ютерної техніки для подальшого 

використання в процесі професійної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Програмне та 

апаратне обслуговування комп’ютерів” 

- вивчення загальної будови і принципів роботи ПК; 

- вивчення будови, основних технічних характеристик та 

принципів роботи основних структурних елементів персонального 

комп’ютера; 

- вивчення принципів виявлення несправностей ПК; 

- вивчення організації і ефективного проведення поточного 

обслуговування та ремонту основних вузлів ПК та периферійних 

пристроїв; 

- вивчення організації і проведення модернізації ПК, заміни 

деталей і блоків; 

- вивчення принципів роботи програмного забезпечення для 

виявлення конфліктів апаратного забезпечення ПК і периферійних 

пристроїв; 

- формування у здобувачів освіти уявлення про стан і 

перспективи розвитку комп’ютерної техніки та офісної оргтехніки; 

- навчити здобувачів освіти самостійно обслуговувати та 

налаштувати комп’ютерну техніку у навчальному процесі початкової 

школи. 

«Без обмежень» 

463.   Програмування 

апаратно- 

програмних 

засобів Arduino 

Олександр 

ОВСЯННІКОВ 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Arduino – апаратна обчислювальна платформа для аматорського 

конструювання, основними компонентами якої є плата 

мікроконтролера з елементами вводу / виводу та середовище 

розробки Processing / Wiring на мові програмування, що є спрощеною 

підмножиною C / C++. Arduino може використовуватися як для 

створення автономних інтерактивних об'єктів, так і підключатися до 

програмного забезпечення, яке виконується на комп'ютері. 

015 Професійна 

освіта (Цифрові 

технології) 5 або 6 

або 7 або 8 

семестр 

014 Середня освіта 



Практико-орієнтований підхід пропонованого курсу з 

розв’язання прикладних задач із застосування програмно-апаратного 

комплексу дозволяє сформувати професійні компетентності 

майбутніх фахівців. Опанування матеріалів курсу є корисним для 

професійного зростання та отримання практичних навичок з 

розробки та проектування апаратно-програмного забезпечення для 

вбудованих систем з використанням платформи Arduino, що у 

перспективі дозволить реалізувати проекти інтернету речей. 

 

(Інформатика) 5 

або 6 або 7 або 8 

семестр 

 

464.  Програмування 

мовою Python 

Максим ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Опануйте Python – другу за по популярністю мову програмування 

у світі!  

Основна мета курсу полягає в тому, щоб вивести вас до рівня 

знань з програмування, який дозволить вам проектувати, писати, 

налагоджувати та запускати програми, написані мовою Python, а 

також зрозуміти основні поняття програмного забезпечення, 

технології розробки. 

Чого ви навчитеся: писати програми на Python, використовувати 

умовні та циклічні оператори, створювати класи та об’єкти у Python, 

застосовувати типи даних: рядки, списки, словники, множини. 

Оволодієте кращими практиками написання чистого коду на Python 
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465.  Проектування 

інформаційних 

систем 

Наталія 

КРАВЧЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою викладання навчальної дисципліни “Проектування 

інформаційних систем” є надання майбутнім фахівцям базових 

теоретичних знань з структурних та об’єктно-орієнтованих методів 

проектування інформаційних систем; формування у студентів 

теоретичної та практичної бази для аналізу предметного середовища, 

та розробки сучасних інформаційних систем. 

«Без обмежень» 

466.  Робота с Git та 

github для 

програмістів 

Максим ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Оволодійте Git та GitHub з нуля: станьте експертом з контролю 

версій в своїй команді. На дисципліні ви вивчите основи Git та його 

команди, роботу з GitHub, як працювати з конфліктами при злитті 

гілок. Навчитеся розвивати свої та сторонні проекту за допомогою 

GitHub.  Зможете організувати командну роботу на базі контролю 

версій. 

«Без обмежень» 

467.  Робототехнічні 

системи 

керування 

Ганна АЛЄКСЄЄВА Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Серед основних завдань освітньої професійної програми 

необхідно виділити такі, як: аналіз можливостей різних 

кінематичних схем роботів, розуміння принципів функціонування 

електричних приводів, аналіз можливостей різних типів 

обчислювальних систем, розуміння принципів функціонування та 

робота з різними типами датчиків робототехнічних комплексів, 

розуміння принципів функціонування системи управління, розробка 

алгоритмів керування для найпростішого колісного робота, 

використання зворотного зв'язку в контурі управління, придбання 

базових навичок програмування низького рівня, програмна 

реалізація алгоритмів керування з використанням готових бібліотек, 

доробка та налагодження реалізованих алгоритмів за результатами 

015 Професійна 

освіта 

Спеціалізація: 

015.39 Цифрові 

технології 

 

5 семестр 



експериментальних даних, оцінка якості реалізованих алгоритмів.  

468.  Розробка 

мехатронних 

систем на базі 

платформи 

Ардуіно 

 

Олександр 

АНТОНЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Здобувачі освіти отримають практичні навички з робототехніки 

та мехатроніки, завдяки яким згодом проектуватимуть і збиратимуть 

роботів, а також зуміють запрограмувати його поведінку та 

розвинути комунікативні навички роботи в команді.  

Мета вивчення навчальної дисципліни: отримання компетенцій, 

в тому числі вмінь і навичок (skills) вирішувати завдання, які 

пов’язані з особливостями побудови, експлуатації, проектуванні 

(аналізу і синтезу) мехатронних систем різних рівнів складності та їх 

зборки і наладки у складі технологічного обладнання. Дисципліна 

поєднує механіку з електронікою, робототехніку, електроніку, 

обчислювальну техніку, телекомунікації, управління тощо. 

Сформульована мета навчальної дисципліни досягається 

вирішуванням наступних трьох основних задач: 1 задача - задача 

механіки; 2 задача - задача електроніки; 3 задача - задача 

інформатики. 

Завдання. Навчальні: – ознайомити здобувачів освіти з 

основними принципами конструювання і програмування 

електронних систем, а також створення найпростіших роботів; – 

сформувати і розвинути абстрактне і логічне мислення. Розвиваючі: 

– розвинути навички написання комп'ютерних програм для 

управління складними процесами та явищами (на прикладі систем 

Arduino); – сформувати навчальну мотивацію і мотивацію до 

творчого пошуку; – розвинути творчий і раціональний підхід до 

вирішення поставлених завдань; – розвивати у здобувачів освіти 

елементи технічного мислення, винахідливості, образне і просторове 

мислення; – розвинути логічне мислення. 

Цифрові 

технології» 7-8 

«Фізика» 7-8 

469.  Розробка та 

проектування 

(PON) пасивних 

оптичних мереж 

Віталій ХОМЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Опануйте PON – першу  за по популярністю технологію 

використання з надання телекомунікаційних послуг у світі!  

Чого ви навчитеся: проектувати пасивну оптичну мережу для 

надання Internet, IP/TV, відеоспостереження, розраховувати 

оптичний бюджет,виконувати роботи по прокладанню оптичної лінії 

грунт, повітря, монтаж муфт та боксів, оволодієте технологією 

оптичної зварки, контролю оптичної лінії,  оптичні рівні, 

рефлекторами, кросуванням, розробляти практично орієнтований 

бізнес проект в сфері надання телекомунікаційних послуг.Розробити 

проектну-технічну документацію.  

Оволодієте технологію побудови  пасивних оптичних мереж 

EPON,GPON 

7,8 - ПО.ЦТ(КТ); 

Інформатика; 

ПО.Енергетика; 

Фізика; 

Математика; 

Технологічна 

освіта 

470.  Розробка 

цифрових освітніх 

ресурсів 

Ольга 

ЩЕТИНІНА 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Цифрові освітні ресурси об’єднують широкий спектр різних за 

цільовим призначенням, рівнем складності, формою технічного 

виконання та видами інтерфейсу педагогічних програмних засобів, 

електронних підручників, електронних тестів, комп’ютерних 

моделей, тренажерів, дидактичних ігор та стимуляторів. 

Без обмежень 



Курс вирішує завдання з розробки ЦОР демонстраційного 

характеру, цифрових дидактичних завдань, мультимедійних вправ, 

створення ментальних карт, створення відео-контенту, ЦОР для 

тестування й моніторингу знань, використання гаджетів в освітньому 

процесі, створення навчального блогу і навчального сайту.  

В результаті вивчення дисципліни у студентів сформується 

готовність до використання у майбутній професійній діяльності 

готових та розробки власних цифрових освітніх ресурсів. 

471.  Скраппінг даних з 

інтернет сайтів 

Максим ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Вам необхідно зібрати номери телефонів або email з оголошень 

на сайті? Необхідно знайти найкращу пропозицію за ціною для 

придбання комп’ютера? Тоді цей курс для вас. 

Чого ви навчитеся: підключатися до сайтів, моделювати роботу 

браузера, витягати дані з веб сторінок та файлів xml та json. По 

закінченню курси ви зможете створити власний пошуковий бот для 

вашого улюбленого сайту. 
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472.  Соціальні сервіси 

Web 2.0 

Ганна АЛЄКСЄЄВА Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Освіта стає більш динамічною, мережевою і все більше 

електронною. 

Сучасний студент живе в світі Інтернету, соціальних мереж, 

блогів, цифрового аудіо та відео контенту, що дає йому можливість з 

одного боку мати необмежений доступ до кращих світових 

навчальних ресурсів, а з іншого дозволяє підтримувати комунікацію 

з викладачем в будь-який час і будь-якому місці. 

Курс призначений для ознайомлення з основними можливостями 

веб-сервісів. 

Спеціальність: 014 

Середня освіта 

(Інформатика) 

 

473.  Тестування 

програмного 

забезпечення 

Наталія 

КРАВЧЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою викладання навчальної дисципліни «Тестування 

програмного забезпечення» є вивчення студентами методів та 

технологій тестування інформаційних систем; підходів до створення 

звітності по проблемах при розробці програмного забезпечення; 

ознайомлення студентів з інструментальними засобами контролю 

якості програмного забезпечення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Тестування 

програмного забезпечення» є:  

1. Формування знань про найпопулярніші стандарти якості в 

сфері програмного забезпечення; критерії тестування; основи 

написання тест кейсів та загальну термінологію тестувальників; 

методи інспектування специфікацій та основні недоліки 

специфікацій; основні методи тестування характеристик якості ПЗ; 

інструменти для тестування основних характеристик ПЗ; основні 

розділи та методики написання тестових планів. 

2. Формування вмінь аналізувати процес розробки програмного 

забезпечення з метою оцінки якості; проектувати та реалізувати 

плани по комплексному тестуванню; ефективно та кваліфіковано 

«Без обмежень» 



застосовувати всі можливі методи тестування; розробляти основну 

документацію тестувальників – тест-плани, тест-кейси, чек-листи, 

оформляти звіти про дефекти з використанням багтрекінгових 

систем. 

474.  Технічне 

обслуговування 

офісної техніки 

Олександр 

АНТОНЕНКО  

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою викладання навчальної дисципліни "Технічне 

обслуговування офісної техніки" є надання майбутнім фахівцям 

теоретичних знань та практичних навичок з технічного 

обслуговування офісної техніки; здобуття теоретичних знань та 

практичного вміння застосування методів тестування та пошуку 

несправностей персонального комп’ютера, його периферійних 

пристроїв. 

Основним завданням вивчення дисципліни "Технічне 

обслуговування офісної техніки" є: 

вивчення структури, видів та періодичності технічного 

обслуговування офісної техніки; 

вивчення способів та методів контролю та діагностування 

офісної техніки; 

придбання практичних навичок з проведення технічного 

обслуговування офісної техніки; 

ознайомлення здобувачів із теорією будови ЕОМ та 

функціонування її компонентів, методами аналізу та тестування 

комп’ютерної техніки. 

5 

475.  Технології 

дистанційної 

освіти 

 

Лілія ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології 

дистанційної освіти» є надання студентам  теоретичних та 

практичних знань з розв’язання професійних завдань в галузі 

організації та методичної підтримки дистанційного навчання для 

шкіл, ВНЗ та організацій з використанням різноманітних платформ 

та засобів відеозвязку. 

В результаті вивчення дисципліни ви навчитеся створювати 

дистанційні курси в системі LMS Moodle(Gnomio), Classroom. 

Одержите практичні навички з використання програмного 

забезпечення організації та створення  дистанційних курсів та їх 

елементів Навчитесь використовуівати інтерактивні навчальні 

елементи Mind Maps які широко використовують для 

структурування текстів, навчання, викладання, управління знаннями. 

Створювати та проводити онлайн тестування та опитування за 

допомогою (Google form, Kahoot, Plickers). Основні  завдання,  на  

вирішення  яких  спрямована  дисципліна: забезпечити формування  

у студентів свідомого та  сучасного ставлення до практичних методів 

використання сучасних технологій в освіті. 

«Без обмежень» 

476.  Технології 

комп’ютерної 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

Зміст курсу передбачає ознайомлення із сучасними програмними 

засобами та комп’ютерними  пристроями, навички роботи в яких 

потрібні в  професійній діяльності. ознайомити з електронним 

музичним обладнанням та комп’ютерним програмним 

(конкретно для 

спеціальності 014. 

Середня освіта. 



обробки музичної 

інформації 

 

управлінні та навчанні 

й інформатики 
забезпеченням, їх функціональними можливостями; надання 

теоретичних знань та формування вмінь для здійснення основних 

операцій  у специфічних комп’ютерних програмах, пов’язаних зі 

створенням, обробкою, конвертацією та збереженням музичної 

інформації; залучення до активної виконавської, композиторської 

творчості та творчості аранжувальника із використанням новітніх 

комп’ютерних технологій. 

Музичне 

мистецтво. 

024.Хореографія) 

7,8 

477.  Технології 

організації та 

проведення 

ефективних 

онлайн-заходів 

 

Лілія ПАВЛЕНКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою курсу є оволодіння сучасними технологіями та засобами 

організації онлайн-заходів. Ви познайомитеся з різноманітними 

платформами відео зв’язку та засобами залучення аудиторії до 

діалогу та обміну ідеями. Способами організації онлайн зустрічей, 

тренінгів та навчання з використання спеціалізованих інформаційних 

систем дистанційних навчання. Навчитеся використовувати 

інтерактивні елементи Mind Maps для структурування текстів, 

навчання, управління знаннями. . Створювати та проводити онлайн 

тестування та опитування за допомогою (Nearpod, Kahoot, Socrative і 

т.д.) 

«Без обмежень» 

478.  Тривимірне 

моделювання 

Ганна ЧУПРИНА Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою вивчення дисципліни «Тривимірне моделювання» є 

оволодіння навичками з тривимірного моделювання і візуалізації в 

програмі Blender. Програма курсу передбачає вивчення таких тем: 

Створення полігональних моделей (з умовою low-poly). Швидке 

моделювання в режимі SubSurf. Криві Бєз’є. Використання кривих 

поверхонь NURBS. Метосфери. Скульптурне моделювання. 

Векторні шрифти. Накладання матеріалів і текстур. Системи для 

симуляції руху часток (гравітація, силові поля, рідина, дим, тканина 

та ін.). Налаштування світла, камери та оточення. Результатом 

навчання є створення тривимірної моделі для 3d друку, візуалізація 

екстер’єрів будівель, інтер’єрів приміщень, виставкових стендів, 

моделей ігрових персонажів та ін 

«Без обмежень» 

479.  Хмарні технології 

в освіті 

Алла ХАТЬКО Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Дисципліна “Хмарні технології в освіті” присвячена 

ознайомленню з 

основними методологіями хмарних технологій в освіті: 

загальному огляду 

хмарних обчислень, основних положень хмарних обчислень для 

застосування в освіті, використанню цифрових інструментів 

Google для організації інформаційно-освітнього середовища 

навчального закладу. 

В процесі вивчення дисципліни студенти ознайомлюються з 

основними 

поняттями і термінологією хмарних технологій, областями їх 

застосування, 

інфраструктурою хмарних обчислень, концепцією хмарних 

обчислень стосовно 

освітнього процесу, застосуванням цифрових інструментів 

Без обмежень 



Google Workspace for Education в професійній діяльності, організації 

персонального інформаційного середовища викладача та організації 

ефективної взаємодії учасників освітнього процесу 

480.  Цифрова обробка 

відео та звуку 

Ірина СМОЛІНА  Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Мета: вивчення основ цифрової обробки аудіо та відео 

інформації . 

В результаті вивчення дисципліни ви будете знати: основні 

терміни та принципи цифрової обробки аудіо та відео інформації, 

навчитися створювати відеофільми з окремих фрагментів, обробляти 

графіку та титри анімації, використовувати ефекти, працювати з 

програмами для обробки відео та звуку. 

«Без обмежень» 

481.  Цифровий 

маркетинг 

Наталія 

КРАВЧЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Мета  навчальної дисципліни – формування знань, навичок та 

компетенцій, необхідних для організації ефективної діяльності, а 

також просування компаній та продуктів через digital канали та 

розв'язання конкретних маркетингових завдань в цифровому 

просторі. 

«Без обмежень» 

482.  Цифрові 

інструменти 

Google 

Олександр 

АНТОНЕНКО 

Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Формування цифрової компетентності здобувачів освіти щодо 

використання можливостей цифрових інструментів Google в 

професійній діяльності, опрацювання переваг Google Workspace for 

Education, організації персонального інформаційного середовища 

викладача закладу освіти та застосування цифрових інструментів для 

організації ефективної взаємодії учасників освітнього процесу (у т.ч. 

для дистанційного навчання). 

 

«Без обмежень» 

483.  Цифрові 

інструменти 

сучасного педагога 

Лариса ГОРБАТЮК Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Метою дисципліни є вивчення можливостей та формування вмінь 

використання цифрових інструментів у професійній діяльності 

учителя в умовах дистанційного та змішаного навчання. На курсі 

здобувачі отримують знання та вміння щодо використання сервісів 

для створення інтерактивних навчальних ігор, зокрема вікторин, 

обговорень, опитувань, анімаційних роликів, інтерактивної 

інфографіки, інтерактивних презентацій та відеоскрайбінгу, 

візуалізації, хмари слів, онлайн інструментів для створення та 

наповнення контентом віртуальної дошки. 

Для педагогічних 

спеціальностей 

484.  Цифрові 

технології в галузі 

фізичного 

виховання, спорту 

і здоров’я людини 

Ганна АЛЄКСЄЄВА Комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та навчанні 

й інформатики 

Мета: надання майбутнім фахівцям знань основ комп’ютерної  

техніки та математичних методів та інформаційних технологій у 

фізичному вихованні і спорті; інформаційної культури майбутніх 

педагогів, які забезпечать їм можливість застосовувати інформаційні 

технології в навчальній, а згодом у професійній діяльності та надання 

практичних навичок використання комп’ютера як засобу 

професійної діяльності педагога. 

Факультет 

фізичної культури, 

спорту та здоров’я 

людини 

  КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ  

485.  Бердянськ та 

бердянці 

Дмитро КІОСОВ Кафедра історії та 

філософії 

Історія і культура міста Бердянськ. Окремі аспекти історичного 

та культурного розвитку міста, культурні традиції, що склалися в 

середовищі бердянців, легенди, які виникли про Бердянськ і його 

Без обмежень 



населення. Історичні особи, пов’язані з Бердянськом, а також 

подіями ХІХ–ХХІ ст.  

Метою курсу є осмислення міського простору Бердянська в 

історичному, культурному та тематичному розрізах. 

(Курс розрахований на проведення занять по екскурсійних 

маршрутах в межах міста Бердянськ) 

Ми будемо вчитися розуміти: 

· Як функціонувало місто в різні періоди свого розвитку, та 

особливості міського життя; 

· про що інформує нас місто своїми текстами не лише 

безпосередньо, але й опосередковано; 

·   як організувати успішну візуальну комунікацію; 

·  як за допомогою історії сформувати якісний бренд сучасного 

міста. 

486.  Генеалогія Людмила ЗОЛОТАР Історії та філософії Навчальна дисципліна «Генеалогія»  спрямована на одержання 

генеалогічних знань, є складовою частиною джерелознавчих 

досліджень минулого людства та відомих родів. Сприяє набуттю 

знань з методики  генеалогічних досліджень, з’ясуванню значення та 

вплив генеалогічних складових в різні історичні періоди, вивчення 

родинних зв’язків та генеалогії відомих українських родів,  

дослідження історії власного роду та створення генеалогічного 

дерева. 

Без обмежень 

487.  Демографія Марина АНТОЩАК Кафедра історії та 

філософії 

Запропонований курс має за мету: дослідити тенденції та фактори 

демографічних процесів у сучасному світі, а також в Україні, 

з’ясувати місце демографічної політики в соціально-економічному та 

політичному житті української нації; познайомити з методами 

дослідження демографічної науки, залучити студентів до 

дослідження демографічних процесів в регіоні, їх аналізу, оцінки і 

прогнозування. 

Без обмежень 

488.  Демократія: від 

теорії до практики 

Юрій ФЕДОРИК, 

Наталя ІВАНОВА 

Кафедра історії та 

філософії, 

Кафедра 

правознавства 

Метою курсу є розвиток знань, навичок і схильностей, які 

пов’язані з ефективним демократичним громадянством студентів. 

IFES досягне цього завдяки тристоронньому освітньому підходові, 

використовуючи такі інструменти: 1) навчальна програма курсу і 

текстові матеріали; 2) інтерактивні методики викладання 

громадянської освіти, та 3) проекти громадської дії, які 

реалізовуватимуть студенти. 

Без обмежень 

489.  Естетика Марина АНТОЩАК Кафедра історії та 

філософії 

Орієнтуватися у світі людських відносин і художнього життя з 

позицій гуманізму є невід’ємним і важливим умінням сучасної 

людини. Запропонований курс має за мету розширити 

загальнокультурний кругозір студентів; допомогти оволодіти 

основними поняттями естетики на рівні відтворення, тлумачення та 

використання; сприяти набуттю навичок та вмінь застосовувати 

знання з естетики для визначення лінії поведінки в умовах розмаїття 

культур. 

Без обмежень 



490.  Етика Марина АНТОЩАК Кафедра історії та 

філософії 

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з 

різноманітними світоглядними системами, пов`язаними з ними 

концептуальними підходами щодо основних етичних категорій, 

сприяння формуванню гуманістичних і оптимістичних світоглядних 

цінностей, отримання навичок етичного спілкування з людьми, 

оволодіння нормативами етичної поведінки. 

Без обмежень 

491.  Історія БДПУ Дмитро КІОСОВ Кафедра історії та 

філософії 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія БДПУ» є 

ознайомлення студентів з основними етапами становлення та 

розвитку Бердянського державного педагогічного університету, 

формування мотивації та готовності до самостійного пізнання 

проблем історії вищої освіти і науки, залучення їх до науково-

дослідницької діяльності з означеного напряму. 

Історія БДПУ – це курс, що має за мету створення цілісного 

уявлення про історичний розвиток Бердянського державного 

педагогічного університету та навчальних-установ – його 

попередників, починаючи з часів утворення Бердянської чоловічої 

гімназії і до сьогодення, а також виховання в студентах БДПУ поваги 

до своєї alma mater, до історичних традицій університету. 

Без обмежень 

492.  Історія транспорту 

та шляхів 

сполучення 

Людмила ЗОЛОТАР Кафедра історії та 

філософії 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення основних 

процесів становлення транспортної мережі в різні історичні періоди. 

Її вплив на різні сфери життя. Поява і вдосконалення різних 

транспортних засобів, які сприяли мобільності населення. 

Сприйняття дороги як семантичного елементу культури та 

невід’ємної складової всіх процесів, які відбуваються в суспільстві. 

Без обмежень 

493.  Історія 

українського 

жіноцтва:соціокул

ьтурний аспект 

Марина АНТОЩАК Кафедра історії та 

філософії 

Історія українського жіноцтва, його досвід та традиції є 

інтегральною частиною історичного досвіду української нації. Курс 

має на меті виділити сукупність проблем, пов’язаних із соціально-

економічним і політичним становищем жінки в суспільстві, 

еволюцією її функціональних ролей та зосередитися на вивченні 

таких питань. 

Без обмежень 

494.  Логіка Іван ЛІПИЧ Кафедра історії та 

філософії 

Являючись однією із найдавніших галузей наукового знання, 

логіка вивчає структуру розумової діяльності людей на підставі 

аналізу мовних виразів, встановлює необхідні взаємозв’язки між 

думками, досліджує способи отримання нового знання, визначає 

умови істинності міркувань та критерії їх правильності. Вивчення 

„Логіки” сприяє підвищенню культури мислення людини завдяки 

формуванню у неї свідомого відношення до процесу міркувань, 

розвитку навичок правильно будувати висновки, здійснювати 

обґрунтування чи критику тез, обирати стратегію і тактику 

аргументації у суперечках, знаходити й усувати помилки у своїх та 

чужих міркуваннях тощо. 

Без обмежень 



495.  Міфологія та 

демонологія 

українців 

Марина АНТОЩАК Кафедра історії та 

філософії 

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з 

основними аспектами міфологічної світоглядної системи українців: 

передумовами виникнення й джерелами міфологічного 

світосприйняття; 

особливостями формування й семантикою українських 

міфологічних та демонологічних  уявлень; 

трансформаціями, яких зазнав старий поганський світогляд під 

впливом християнізації України; 

сучасним побутуванням архаїчних світоглядних ідей. 

Міфологія є одним з найдревніших, архаїчних ідеологічних 

утворень, яке має синкретичний характер: у міфологічному 

світогляді переплетені зародкові елементи релігії, філософії, науки, 

мистецтва, він лежить в основі культури народу. Відповідно, пізнати 

культурний розвій свого народу, становлення й семантику його 

мистецтва, інших галузей духового життя неможливо без вивчення 

давнього світогляду. 

Без обмежень 

496.  Повсякденне 

життя у часі і 

просторі 

Світлана 

БАХАНОВА 

Кафедра історії та 

філософії 

Створення цілісного уявлення про культуру суспільства певної 

історичної епохи, культурні процеси й неоднозначність та 

різноманіття культурних феноменів неможливе без усвідомлення 

мікровзаємодії людини й історичного часу. Дослідження ролі 

людини на прикладі мікроісторії; аналіз життя людини в різних 

царинах культури у певний проміжок часу; формування навичок 

самостійного дослідження під час аналізу загальної історії з 

антропологічного підходу, формування вміння самостійно 

орієнтуватися у потоці історично інформації. 

Без обмежень 

497.  Процеси 

націотворення в 

Центрально-

Східній Європі 

ХІХ ст. 

Юрій ФЕДОРИК Кафедра історії та 

філософії 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам 

необхідного наукового матеріалу для розуміння сутності процесів 

"національного пробудження" етносів Центрально-Східної Європі в 

ХІХ ст., визначення місця в ньому українців, аналіз специфіки 

національних рухів Центрально-Східної Європи на тлі аналогічних 

процесів в інших регіонах світу. 

Без обмежень 

498.  Релігієзнавство Юрій ФЕДОРИК Кафедра історії та 

філософії 

Мета і завдання навчальної дисципліни — допомогти здобувачам 

освіти оволодіти: знаннями про такий історичний та 

соціальнодуховний феномен, як релігія, що є необхідною умовою 

адекватного розуміння як української національної культури, так і 

загальнолюдських духовних цінностей. Майбутні бакалаври 

набудуть навичок ведення світоглядного діалогу, краще навчаться 

розуміти і поважати переконання інших людей, що допоможе їм 

позбутися, з одного боку, догматизму й авторитаризму, з іншого — 

релятивізму і нігілізму. 

Без обмежень 

499.  Символіка Валентина 

ДУДЕНОК 

Кафедра історії та 

філософії 

Предметом курсу є функціонування символу в культурному 

просторі.  Символ розуміється як ідея в образі, як певний інструмент 

пізнання та форма вираження реальності. Простежується виникнення 

та функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення. 

Без обмежень 



Значна увага приділяється питанням семантики певного символу. 

Аналізується типологія символів, підкреслюється їх 

інтерсуб’єктивність  та невичерпність. 

500.  Соціологія Іван ЛІПИЧ Кафедра історії та 

філософії 

В умовах сучасного динамічного світу, на етапі трансформації 

українського суспільства та інтеграції його до європейської 

спільноти, важливим є освоєння основних засад процесу соціалізації, 

розуміння проблем розвитку суспільства в цілому, а також 

соціальних інститутів зокрема. Курс має на меті сформувати загальні 

уявлення про процес суспільного життя, допомогти усвідомити 

закономірності розвитку соціальних процесів, сформувати навички 

проведення конкретно-соціологічних досліджень, здійснити аналіз 

актуальних соціальних проблем та виробити рекомендації щодо їх 

розв’язання.  

Без обмежень 

  КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА  

501.  Банківське право Ірина ПЕТЯГІНА Кафедра 

правознавства 

Дисципліна вивчає правові основи діяльності банківської 

системи України як однієї із складових фінансової системи держави, 

її конституційні завдання, принципи функціонування та міжнародні 

зв’язки в банківських правовідносинах. Мета вивчення курсу 

передбачає набуття студентами знань про банківську систему в 

цілому, передумови виникнення такої фінансової установи як банк; 

порядок реєстрації, ліцензування та функціонування  банків різних 

форм власності; порядок проведення банківських операцій (кредитні, 

депозитні, касово-розрахункові, лізингові, факторингові, валютні 

тощо) за законодавством України; підстави та умови проведення 

фінансового моніторингу,  а також відповідальність за порушення 

банківського законодавства України. Набуття відповідних знань у 

галузі банківського права сприяють розвитку умінь використовувати 

їх у своїй професійній діяльності та в повсякденній практиці. 

Без обмежень 

502.  Екологічне право Ірина ПЕТЯГІНА Кафедра 

правознавства 

Дисципліна «Екологічне право» вивчає нормативно-правові акти, 

що регулюють суспільні відносини в галузі охорони та 

раціонального використання природних ресурсів, їх захист, 

збереження і відтворення, екологічного управління, а також умови 

забезпечення екологічної безпеки. На сучасному етапі розвитку 

держави постійно зростає актуальність правового регулювання 

використання та охорони земель, вод, надр, атмосферного повітря, 

рослинного та тваринного світу, забезпечення екологічної безпеки 

населення та територій, а також регулювання поводження з 

відходами. Крім того міжнародно-правова охорона навколишнього 

природного середовища є важливою ланкою у співробітництві 

України з іншими державами. 

Без обмежень 

503.  Житлове право 

України 

 

Ірина ПЕТЯГІНА Кафедра 

правознавства 

Щоб життя і характер людині, як вважав Михайло Булгаков,  не 

зіпсувало «квартирне питання», кожна особа має знати свої 

конституційні права щодо реалізації прав на житло та нормативно-

Без обмежень 



правові акти України, що регулюють житлові правовідносини.                                                                                                                       

Житлове право України - це сукупність правових норм, що 

регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян з 

державними і громадськими організаціями у процесі реалізації 

конституційного права людини і громадянина на житло. Правове 

регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі 

вирішення житлових питань, забезпечується комплексною галуззю 

права, котра охоплює норми цивільного, адміністративного, 

земельного, господарського, сімейного та інших спеціальних галузей 

права, об’єднання і кодифікація яких утворили важливу галузь — 

житлове право.     

      Предметом правового регулювання житлового права України 

є правовідносини, що виникають у процесі реалізації права на житло; 

надання людині і громадянину жилих приміщень у користування; 

управління житловим фондом; поняття і умови надання соціального 

житла, експлуатації та охорони житлового фонду; капітального та 

поточного будівництва житла; виключення з житлового фонду 

жилих будинків і приміщень, що не придатні для проживання; 

розгляду житлових спорів та інше. 

504.  Злочини у сфері 

Економічної та 

Службової 

діяльності 

Дмитро 

КАМЕНСЬКИЙ 

Кафедра 

правознавства 

Навчальна дисципліна спрямована на поглиблене вивчення 

проблем кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення проти ринкової економіки та у сфері службової 

діяльності, передусім у сфері протидії корупції. 

Вивчаються проблемні аспекти юридичної оцінки таких 

зловживань, розглядаються проблеми захисту економіки та 

державної служби в Україні.  

Окремо аналізуються проблеми відповідальності за корупційні 

правопорушення у сфері економічної діяльності та зловживанні 

владними ресурсами.  

З позицій кримінальної відповідальності вивчаються резонансні 

для суспільства кримінальні справи.  

Навчальна дисципліна включає роботу з конкретними 

кримінальними справами, практичними ситуаціями, практикою 

Верховного Суду та Вищого Антикорупційного Суду. 

7 семестр 

Спеціальність: 

081 Право  

505.  Кримінально-

виконавче право 

України 

 

Ірина ПЕТЯГІНА Кафедра 

правознавства 

Дисципліна «Кримінально-виконавче право України», яка тісно 

пов’язана з такими галузями, як кримінальне право, кримінальний 

процес та кримінологія,  вивчає політику держави у сфері виконання 

покарань, призначених на підставі Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України, а саме: принципи, стратегію, 

напрями діяльності органів і установ виконання покарань; основні 

засоби і методи, що застосовує держави при виконанні покарань; 

умови виправлення та ресоціалізації засуджених, а також нагляд і 

контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарань або 

з місць позбавлення волі.  

Без обмежень 



    Мета вивчення курсу передбачає набуття студентами знань про 

систему органів виконання покарань, їх основні функції; про 

правовий статус засуджених, умови відбування покарань в місцях 

позбавлення волі різними категоріями осіб (жінки, неповнолітні 

тощо); особливості  виконання усіх видів покарань, передбачених 

кримінальним законодавством України; а також міжнародні 

стандарти поводження із засудженими.  

506.  Медіація як 

альтернативний 

спосіб вирішення 

конфліктів 

Марина ВРУЦЬКА Кафедра 

правознавства 

Курс присвячений ознайомленню з поняттям, історією 

становлення та процедурою медіації. Досліджується місце і роль 

медіації у сучасному українському суспільстві та правовому полі, 

відмінності від інших способів врегулювання конфліктів. 

Розглядаються різні практики медіації, види і стилі. Вивчається 

процедура медіації, етапи її проведення та юридичне оформлення 

досягнутих результатів. 

5-6 семестри 

507.  Міжнародне 

приватне право  

Володимир 

МИРОШНИЧЕНКО 

Кафедра 

правознавства 

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є формування у 

здобувачів вищої освіти системи знань щодо понять, категорій та 

інститутів міжнародного приватного права.  

Значення цього різновиду права, що регулює правовідносини з 

іноземним елементом постійно зростає. На сьогодні жоден юрист, 

незалежно від сфери своєї діяльності, не може обійтися без знань з 

цієї галузі права. 

Під час вивчення дисципліни розглядаються питання загальних 

положень, джерел, колізійних норм, суб’єктів міжнародного 

приватного права, права власності, сімейних, спадкових, трудових, 

авторських, зобов’язальних, транспортних та інших правовідносин у 

міжнародному приватному праві. 

Питання з цієї дисципліни є у випускному ЄДКІ з права. 

2 семестр 

Спеціальність: 

081 Право 

 

508.  Міжнародний 

захист прав 

людини 

Артур ФЕДЧИНЯК Кафедра 

правознавства 

Мета навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини»  полягає у засвоєнні студентами знань щодо інструментарія 

науки про права та свободи людини і громадянина, забезпечення їх 

реалізації, захисту, гармонізації національного законодавства з 

міжнародно-правовими стандартами і нормами в цій галузі, 

історичними передумовами та сучасною системою правового 

захисту особи на міжнародному рівні; формування у студентів 

правничого світогляду, правосвідомісті і правової культури 

правознавця, юридичного мислення; навики студентів застосовувати 

теоретичні правничі знання на практиці та самостійно поглиблювати 

і оновлювати правничі знання. 

 

4 семестр (2 

курс) 

 

509.  Міжнародні 

політичні системи 

та глобальний 

розвиток 

Наталя ІВАНОВА Кафедра 

правознавства 

Навчальна дисципліна має на меті висвітлення теоретичних та 

практичних аспектів міжнародно-політичної науки, методів 

дослідження нею свого об’єкту. Особлива увага приділяється 

розгляду та аналізу особливостей та основних напрямів системного 

підходу до дослідження міжнародних відносин. Дисципліна  

8 семестр 

Спеціальність: 

081 Право 



передбачає розгляд закономірностей становлення, функціонування 

та зміни міжнародних систем, дій та взаємодій міжнародних систем 

різних рівнів та структур у конкретних проявах в умовах глобального 

розвитку і в контексті світового політичного процесу. 

510.  Муніципальне 

право 

Наталя ІВАНОВА Кафедра 

правознавства 

Метою навчальної дисципліни «Муніципального право» 

сформувати у майбутніх фахівців з права глибоке фундаментальне 

правове мислення щодо правового регулювання суспільних 

відносин, що виникають у процесі становлення і розвитку в Україні 

місцевого самоврядування як однієї з найважливіших засад 

конституційного ладу, гарантованого державою права і реальної 

здатності територіальних громад самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції та законі 

Під час вивчення запропонованого курсу здобувачі освіти 

ознайомляться з наступними питаннями: основи науки про місцеве 

самоврядування, його основні концепції; конституційно-правову 

модель місцевого самоврядування, систему місцевого 

самоврядування та її елементну характеристику, шляхи розвитку 

місцевого самоврядування; правову, організаційну, матеріально-

фінансову та територіальну основи місцевого самоврядування, 

шляхи їх встановлення та вдосконалення; особливості правового 

регулювання статусу органів, депутатів та посадових осіб місцевого 

самоврядування; гарантії та відповідальність органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

6 семестр 

Спеціальність: 

081 Право 

511.  Освітнє право 

 

 

Володимир 

МИРОШНИЧЕНКО 

Кафедра 

правознавства 

Навчальна мета курсу ознайомлення з основними аспектами 

освітнього права України, засвоєння знань про право на освіту, 

джерела освітнього права, правовідносини з приводу освіти, 

правовий статус закладів освіти та особливості їх функціонування, 

робочий час та оплату праці педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, управління та контроль у сфері освіти, систему та стан 

освіти у нашій державі, а також елементи міжнародного освітнього 

права. Розвиваюча та виховна мета – формування якостей 

критичного мислення, пізнавальної самостійності, спеціальної 

правової компетенції; усвідомлення значення освіти у житті окремої 

людини та суспільства загалом. 

2 семестр 

 (для 

спеціальності  

014.03 Середня  

освіта (історія) 

та для всіх 

спеціальностей 

014 Середня 

освіта і 017 

Фізична 

культура і спорт) 

   

 

512.  Основи юридичної 

клінічної 

практики  

Олег КРУГЛОВ Кафедра 

правознавства 

У межах навчальної дисципліни розглядаються питання історіі 

виникнення та розвитку юридичних клінік, поняття, мета та завдання 

юридичних клінік в Україні, принципи та методи їх діяльності. 

Значна увага приділяється висвітленню організаційно-правових 

форм юридичних клінік України, визначенню їх правового статусу, 

структури та організації роботи, діловодства та документування. 

5 або 6 семестр  

(3 курс) 

Спеціальність: 

081 Право 



Окрему увагу зосереджено на сучасних тенденціях розвитку 

юридичної клінічної освіти в Україні, стандартах юридичної 

клінічної освіти. Поглиблено вивчаються положення професійної 

етики юриста, психологічних аспектів інтерв’ювання (опитування) 

клієнта, консультування клієнта, правового аналізу та вироблення 

правової позиції у справі. Міждисциплінарні зв’язки дисципліни 

мають прояв із успішним вивченням дисциплін циклу професійної 

підготовки, зокрема: цивільного права, трудового права, 

адміністративного права, земельного права, права соціального 

забезпечення та ін.  

513.  Основи юридичної 

клінічної 

практики 

Марина ВРУЦЬКА Кафедра 

правознавства 

Курс присвячений загальним положенням правничої клінічної 

освіти, включаючи історію її становлення, поняття, мету, завдання і 

соціальну роль, види і форми такої освіти, організаційно-правові 

засади діяльності юридичної клініки. Висвітлює основні положення 

методики правничої допомоги і правової просвіти в юридичній 

клініці. Увага зосередження на питаннях здобуття навичок роботи з 

клієнтами та юридичними документами (інтерв’ювання клієнтів, 

аналіз юридичної справи, формування правової позиції у справі, 

надання консультації), а також особливостях представництва 

клієнтів у судах та інших органах, та наданні правової допомоги 

соціально незахищеним верствам населення. 

5-8 семестри 

514.  Політологія Наталя ІВАНОВА Кафедра 

правознавства 

Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є 

засвоєння студентами системи знань та переконань про політичне 

життя країни, вироблення вмінь та навичок аналізувати політичні 

події та брати в них свідому активну участь. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Політологія» є 

надання студентам логічно послідовні заняття про місце та роль 

політики як важливого фактора управління сучасним суспільством; 

вироблення уміння та навички аналізу конкретних політичних 

процесів, адекватної оцінки політичних подій, суспільного устрою, 

усвідомлення місця та ролі громадянина в суспільстві, його прав та 

обов’язків, прийняття раціональних рішень, свідомої участі в 

політиці, пропаганди гуманістичних цінностей, перш за все свободи 

і гідності кожної особи, її природних невід’ємних прав; навчання 

основам володіння ведення дискусій, ставлення проблем, 

аргументації та контраргументації з політичних проблем, критично 

аналізувати різноманітну політичну інформацію, самостійно 

мислити і формувати власні політичні переконання. 

Без обмежень 

515.  Порівняльне 

Кримінальне 

право 

Дмитро 

КАМЕНСЬКИЙ 

Кафедра 

правознавства 

Всебічно досліджуються питання науки кримінального права в 

порівняльному вимірі.  

На підставі правильно обраного методологічного інструментарію 

(порівняльний метод) співставляються питання Загальної та 

Особливої частини кримінальних кодексів України та інших держав. 

Студентам пропонуються практичні кейси щодо кваліфікації 

6 семестр (3 

курс) 

Спеціальність: 

081 Право 



злочинних діянь за кодексами або судовими прецедентами інших 

держав. Окрема увага під час викладання курсу надаватиметься 

порівнянню англо-американського кримінального права з 

європейським кримінальним правом. Навчальна дисципліна включає 

роботу з судовими кейсами, практичними ситуаціями. Активно 

використовується латинська та англійська термінологія. 

516.  Право 

міжнародних 

організацій 

 

 

Володимир 

МИРОШНИЧЕНКО 

Кафедра 

правознавства 

Метою викладання дисципліни «Право міжнародних 

організацій» є вивчення теоретичних та практичних аспектів 

утворення, організації, функціонування, правонаступництва та 

відповідальності міжнародних міжурядових та неурядових 

організацій (ООН, МОП, ФАО, ЮНЕСКО, СОТ, ВООЗ, ІКАО, 

МАГАТЕ, МБРР, МВФ, Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, ОПЕК, Грінпіс, 

Червоного хреста, Amnesty International,  Human rights watch тощо). 

Опанування навчальної дисципліни також сприятиме поглибленню 

знань студенів і в інших галузях та інститутах міжнародного 

публічного права, функціонування яких значною мірою залежить від 

діяльності міжнародних організацій (право міжнародної безпеки, 

прав людини, міжнародне морське, повітряне, економічне, 

екологічне право та ін.). 

2 семестр 

 

Для 

спеціальностей 

081 Право; 051 

Економіка; 

014.03 Середня  

освіта (історія) 

 

517.  Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності. 

Міжнародний 

туризм та 

туристичне право 

 

Ірина ПЕТЯГІНА Кафедра 

правознавства 

На сучасному етапі існування суспільства, з розвитком масового 

туризму та подорожей, сформувалась особлива галузь права – 

туристичне право, яка призначена для регулювання правовідносин, 

що виникають при здійсненні туристичної діяльності, при наданні та 

використанні туристичних послуг, страхування подорожуючих, 

відповідальності за порушення в сфері туризму тощо. 

     Правове забезпечення туристичної діяльності – це система 

знань, умінь і компетентностей, які є обов’язковими для засвоєння 

студентами знань щодо виникнення і функціонування галузі 

«Туристичне право», спрямована на теоретичну та практичну 

підготовку у студентів кола знань і умінь використовувати 

нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини в сфері 

туризму. Міжнародний туризм регулюється відповідними 

Конвенціями і міжнародними договорами, знання яких є необхідним 

для здійснення туристичної діяльності.  

Без обмежень 

518.  Правознавство 

 

 

Артур ФЕДЧИНЯК Кафедра 

правознавства 

Мета курсу - оволодіння знаннями в галузі права, знайомство з 

системою права, виробленої людської цивілізацією і що грає 

провідну роль в регулюванні життя сучасного суспільства; 

виховання студентів відповідно до принципів правової держави. 

Завдання курсу: вироблення вміння розуміти закони та інші 

нормативні правові акти; забезпечення дотримання законодавства, 

прийняття рішень і здійснення юридично значущих дій в точній 

відповідності з законом; оволодіння навичками аналізу 

законодавства та практики його застосування, орієнтації в 

спеціальній літературі. 

5 або 6 семестр  

(3 курс)  

 

Для всіх 

спеціальностей 



 

519.  Сучасні механізми 

запобігання та 

протидії корупції 

Марина ВРУЦЬКА Кафедра 

правознавства 

Курс присвячений дослідженню сучасних заходів запобігання та 

протидії корупції, передбачених законодавством України. 

Завдання курсу: 

дослідити передбачені діючим законодавством України 

механізми запобігання та протидії корупції; 

дослідити дієвість механізмів запобігання та протидії корупції, 

передбачених законодавством України; 

дослідити європейський досвід  застосування механізмів 

запобігання та протидії корупції;  

визначити причин, які заважають впровадженню ефективних 

механізмів протидії корупції. 

5 або 6 семестр 

520.  Торгове право 

зарубіжних країн 

 

 

Володимир 

МИРОШНИЧЕНКО 

Кафедра 

правознавства 

Метою запропонованого курсу є формування у майбутніх 

юристів фахових компетентностей з основ торгового (комерційного) 

права та організації торговельної діяльності зарубіжних країн. Під 

час вивчення дисципліни будуть наводитися закони та підзаконні 

акти, які регулюють торговельні відносини у Німеччині, Франції, 

Великобританії, США, Китаї та Японії. 

Під час вивчення запропонованого курсу здобувачі освіти 

ознайомляться з питаннями: поняття торгового права та відносини, 

які воно регулює; дозволи, які необхідні для здійснення торговельної 

діяльності; види внутрішньої та зовнішньої торгівлі; правила 

укладання торговельних угод; правове регулювання банкрутства; 

захист права власності у зарубіжних країнах. 

2 семестр 

Спеціальність: 

081 Право 

521.  Трудові спори  Марина ВРУЦЬКА Кафедра 

правознавства 

Курс присвячено питанням правового регулювання вирішення 

трудових спорів в Україні та країнах ЄС, що виникають у сфері праці 

як між сторонами трудового договору в межах індивідуальних 

трудових відносин, так і між соціальними партнерами в процесі 

реалізації соціально-трудових відносин на рівні колективно-

трудових відносин.  

Завдання курсу: здійснити порівняльний аналіз організації 

процесу вирішення трудових спорів в Україні та країнах ЄС; 

дослідити судову практику та правові позиції у трудових спорах, 

сформовані національними судами України;  проаналізувати 

практику ЄСПЛ та дослідити її вплив на формування правових 

позицій у трудових спорах національними судами України. 

5 або 6 семестр 

 

522.  Церковне 

(канонічне) право 

Тамара 

МАКАРЕНКО 

Кафедра 

правознавства 

Під час вивчення навчальної дисципліни розглядаються 

теоретичні засади церковного права, основи діяльності 

християнських церков в сучасній Україні, джерела церковного права, 

види та функції церковно-правових норм, церковні правовідносини, 

шлюб і сім’я у церковному праві, церковне судочинство. 

Важливою складовою цього курсу є розвиток у здобувачів 

здатності до самостійного аналізу та обгрунтованого оцінювання 

церковно-правових явищ 

3, 4 семестри  

Спеціальність 

081 Право 



523.  Юридична 

компаративістика 

Тамара 

МАКАРЕНКО 

Кафедра 

правознавства 

Опанування «Юридичної компаративістики» здобувачами вищої 

освіти дозволяє сформувати уявлення  про геоправовий простір, 

правові цивілізації (сім’ї) та виробити уміння проводити 

порівняльно-правові дослідження, що дозволяє майбутньому 

фахівцю провадити наукові дослідження правових явищ, 

враховуючи процес глобалізації, а також ефективно взаємодіяти з 

органами правопорядку іноземних держав, зважаючи на особливості 

національних правових систем. Робоча програма дисципліни 

«Юридична компаративістика» підготовлена з урахуванням 

сучасних досягнень юридичної науки, а також юридичної практики 

Європейського суду з прав людини та норм міжнародного права  

7, 8 семестри  

Спеціальність 

081 Право 

  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  

524.  Вивчення 

історичних 

постатей в 

історичній освіті 

Надія ВЄНЦЕВА Менеджменту та 

адміністрування 

Мета викладання навчальної дисципліни «Вивчення історичних 

постатей 

в історичній освіті» є ознайомлення студентів життям та 

діяльністю видатних 

історичних особистостей, а також формами, методами, 

прийомами й засобамививчення цих постатей на уроках історії в 

загальноосвітніх закладах. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Вивчення історичних 

постатей 

в історичній освіті» є ознайомлення студентів із сучасними 

педагогічними 

технологіями, методами, прийомами вивчення історичних постатей 

в школі; 

виховання особистісних рис громадянина України, 

загальнолюдських 

духовних цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократизму на 

основі 

особистісного усвідомлення досвіду історії. 

 

525.  Інноваційні 

технології в освіті 

Надія ВЄНЦЕВА Менеджменту та 

адміністрування 

Мета курсу – забезпечити готовність студентів до інноваційної 

діяльності в сучасному навчальному закладі. Завдання курсу 

полягають у формуванні: уявлень про інноваційну діяльність і 

педагогічні технології; знань про різні види інноваційних 

педагогічних технологій, зокрема системні, модульні та локальні; 

умінь цілеспрямовано генерувати нові нестандартні ідеї з 

використанням інтелектуальних інструментів і механізмів 

самореалізації; компонентів інноваційної компетентності: 

поінформованість про інноваційні педагогічні технології, володіння 

їх змістом і методикою, висока культура використання у професійній 

діяльності, переконаність у необхідності їх застосування у 

освітньому процесі 

 



526.  Історія 

менеджменту  

Надія ВЄНЦЕВА  Менеджменту та 

адміністрування 

Метою викладання дисципліни «Історія менеджменту» є 

розглянути основні аспекти розвитку менеджменту як теорії і 

практики управління, сконцентруватися на основних теоретичних 

напрямках класичного менеджменту. 

Відповідно до мети, основними завданнями дисципліни є: 

- використання наукових поглядів і рекомендацій у практичній 

діяльності менеджерів; 

- орієнтування у теоретичній літературі з питань менеджменту; 

- розуміти підходи до вивчення історії розвитку менеджменту; 

- характеризувати школи управління і основні підходи до його 

вчення; 

- розглянути в історичному аспекті виникнення управління і його 

розвиток на різних етапах розвитку суспільства. 

 

527.  Історія розвитку 

світового туризму 

Надія ВЄНЦЕВА Менеджменту та 

адміністрування 

Мета викладання навчальної дисципліни «Історія розвитку 

світового туризму» - сформувати у студентів систему теоретико-

практичних знань з історії розвитку світового туризму: виникнення, 

становлення та вдосконалення, в загальному контексті історії 

світової і вітчизняної культури. 

Завдання: розкрити витоки туризму в історії культури, 

дослідивши динаміку розвитку подорожей, їх цілі, завдання і 

соціокультурні надбання; простежити зміни в географії туризму в 

різні періоди історії; виявити об’єктивні передумови та причини 

становлення організаційного туризму і зрозуміти тенденції його 

розвитку та національну специфіку; розкрити особливості 

українського туризму, його історію та особливості розвитку на всіх 

етапах; проаналізувати сучасний стан туризму в Україні; показати 

географію сучасного міжнародного туризму, основні тенденції та 

перспективи розвитку. 

 

528.  Кейс технології у 

навчальному 

процесі сучасного 

закладу освіти 

Ольга 

СТАРОКОЖКО  

Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Навчальна дисципліна «Кейс технології у навчальному 

процесісучасного закладу освіти» має мету озброїти студентів 

знаннями про зміст ісутність сучасних кейс технологій та 

ознайомлення з методикою їхзастосування у навчальному процесі 

сучасного закладу освіти. 

В Україні активно проходить процес становлення нової системи 

освіти,орієнтованої на входження у світовий освітній простір, що 

супроводжуєтьсясуттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці 

освітнього процесу. 

Сучасна педагогічна наука і практика, перебуває в стані 

переоцінкицінностей. Основний пріоритет звернено до духовного 

становлення розвиткуособистості, наповнення процесу формування 

та самореалізації сучасноїособистості. Кейс технології являють 

собою синтез проблемного навчання,інформаційно-комунікативних 

технологій та методу проектів. 

Предметом вивчення дисципліни «Кейс технології у 

 



навчальномупроцесі сучасного закладу освіти» є кейс метод, кейс 

технології та методикаїх використання в освітньому процесі. 

529.  Креативний 

менеджмент 

 

ЧЕРЕМІСІНА Тетяна Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Надання основних положень дисципліни, що дозволять 

оволодіти знаннями, які відображають зміст та структуру 

креативного менеджменту, специфіку й основні закономірності 

творчих процесів, способи активізації творчих здатностей, 

усвідомлення ролі та значущості творчого підходу до управління; 

формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм 

творчого підходу до вирішення інноваційних задач. 

Без обмежень 

530.  Курортна справа 

та сучасні курорти 

 

ТОКАРЕНКО Олена 

Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Збільшення темпів розвитку індустрії туризму в світі, зростання 

обсягів і розширення географії туристських потоків, культурного 

обміну між країнами і цивілізаціями суттєво відбивається на вимогах 

керівників вітчизняних туристичних підприємств до професійної 

компетентності своїх працівників в царині курортної справи.  

Метою дисципліни є отримання здобувачами професійнихзнань 

у сферіісторичногорозвитку та сучасного стану санаторно-

курортноїсправи в Україні та світі. 

Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка здобувачів з питань про зародження і розвиток курортів в 

світі, роль природних лікувальних чинників у розвитку курортів; 

основні аспекти організації санаторно-курортної справи, зокрема, 

вивчається класифікація курортів, їхні інноваційні типи; про 

санаторно-курортне господарство Європи, Азії, Америки, Африки, 

Австралії та Океанії; вивчається курортний комплекс України, а 

також питання охорони курортних ресурсів від виснаження та 

забруднення. 

Без обмежень 

531.  Логіка освітньої 

реформи 

Ольга 

СТАРОКОЖКО  

Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Освіта у ХХІ ст. – це не тільки справа освітян; це справа кожного, 

хто бажає 

бути успішним, адже світ такий динамічний, інформація 

оновлюється і застаріваєтак швидко, а вимог до професіонала у будь-

якій галузі все більшає. Зміст курсу«Логіка освітньої реформи» 

концентрується навколо питання, у якому напрямкутрансформується 

освітня система як в Україні, так і в світі загалом, і з чимпов’язана 

необхідність навчатися новому впродовж життя. 

Вам цікаво, якими вміннями має оволодіти людина ХХІ ст. і як 

сформуватиїх у себе? Які методи навчання ефективні, а які ні, 

всупереч тому, що вонинайбільш поширені? Як працює наш мозок, 

коли ми навчаємося? Чому так 

важливо навчитися мислити критично, системно та творчо, і чому 

це викликає 

неабиякі труднощі навіть для дуже освічених людей? Що має 

робити вчитель восвітній системі, якщо він не є головним джерелом 

отримання інформації, не є 

беззаперечним авторитетом, а учні не мають мотивації 

 



навчатися? Чому 

демократія важлива і як демократичні цінності мають 

трансформувати школу? 

На ці та багато інших питань Ви знайдете відповідь, вивчаючи 

навчальну дисципліну«Логіка освітньої реформи». 

532.  Організаційна 

поведінка 

ТОКАРЕНКО Олена Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Розвитокпрактичнихнавичківпродуктивної взаємодії з людьми, 

уміннякоординувати та плануватиїхспільнудіяльність. 

Формування знань про індивідуально-психологічні 

характеристики особистості, її мотивацію та ставлення до різних 

складових трудового процесу, вертикальних та горизонтальних 

комунікацій, міжособистісних стосунків, тенденції організаційного 

розвитку та реакції на зміни, що відбуваються. Це дасть можливість 

ідентифікувати, розуміти і прогнозувати людську поведінку в певних 

ситуаціях. 

Вивчаються концептуальні засади організаційної поведінки, 

місце людини в організації; природа та типи груп в організаціях; 

сутність міжгрупової та групової динаміки, управління груповими 

процесами; особливості формування комунікаційних мереж; способи 

та методи профілактики і боротьби з конфліктами, стресами; 

формування структурних елементів організаційної культури й 

управління організаційним розвитком. 

3,4,5,6,7,8 

семестри 

533.  Організація 

анімаційних 

послуг в туризмі 

 

ЛЕМІШ Катерина Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Зміст і особливості анімаційних послуг в туризмі. Анімаційна 

робота з різними категоріями споживачів. Складові менеджменту 

анімаційної діяльності в туризмі. Створення і реалізація анімаційних 

програм. Сучасне уявлення про різноманітні форми та методи 

анімаційного обслуговування туристів для підвищення 

привабливості вітчизняного туристичного продукту. 

Без обмежень 

534.  Основи бізнесу та 

підприємництва 

ТОКАРЕНКО Олена Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Забезпечення методичним інструментарієм, необхідним для 

створення та розвитку бізнесу, в тому числі власної справи; логіка 

процесу створення власної справи; формула успіху; формування ідей 

бізнесу та їхнє обґрунтування; державна реєстрація суб’єктів 

господарювання; розвиток підприємницьких здібностей (вміння 

передбачувати та оцінювати ситуацію, активність, здатність до 

зваженого ризику). 

Без обмежень 

535.  Педагогіка вищої 

школи 

Надія ВЄНЦЕВА Менеджменту та 

адміністрування 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів 

вищої освіти системи знань про зміст і напрями реформування 

сучасної вищої освіти, теоретико-методологічні, організаційно-

процесуальні, методичні засади освітньо-наукового процесу у вищій 

школі; розвиток практичних умінь і навичок організації освітнього 

процесу, науково-дослідної та професійної діяльності майбутніх 

викладачів вищої школи відповідно до державних та європейських 

стандартів, потреб суспільства. 

 



536.  Педагогічна 

інноватика 

Ольга 

СТАРОКОЖКО  

Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Мета курсу – оволодіння студентами загальними засадами 

педагогічної інноватики, змістом та структурою інноваційної 

педагогічної діяльності, сучасними технологіями навчання; 

формування умінь дослідження, проектування, управління та 

експертизи педагогічних інновацій, творчого мислення, готовності 

до інноваційної професійної діяльності. Завдання курсу: – 

розширити уявлення студентів про розвиток інноваційних процесів в 

освіті; – збагатити уявлення про сутність інноваційної педагогічної 

діяльності; – виробити вміння орієнтуватися у різних видах 

інноваційної діяльності; вивчати, аналізувати та узагальнювати 

досвід інноваційної педагогічної діяльності у системі початкової 

освіти; – формувати вміння застосовувати отримані знання у різних 

сферах інноваційної діяльності: педагогічний процес, інноваційна 

поведінка, спілкування, міжособистісні та міжгрупові стосунки в 

інноваційному освітньому середовищі; – формувати вміння вибирати 

методики діагностики рівня особистісного і пізнавального рівня 

учнів; – виробити уміння відбирати та оцінювати педагогічні 

інновації відповідно до цілей і завдань освітнього процесу, 

урахування рівня підготовки вихованців; – формувати вміння 

самостійно розробляти педагогічні інновації відповідно до цілей і 

завдань навчально-виховної роботи; – виробити уміння творчої 

реалізації педагогічних інновацій в освітньому процесі навчального 

закладу; – формувати готовність майбутніх вчителів до інноваційної 

професійної діяльності. 

 

537.  Професійна 

кар’єра: стратегія, 

Творчість, 

результат 

Ольга 

СТАРОКОЖКО  

Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: окреслення 

перспектив ішляхів оволодіння професійною діяльністю вчителя; 

підготовка до педагогічноїпрактики. 

Для майбутньої діяльності фахівця важливе значення має 

перспективакар’єри, на побудову якої впливають суб’єктивні 

фактори та об’єктивні умови,особливості професійного зростання й 

успішна адаптація до сучасного ринкупраці. Тенденції розвитку 

сучасного ринку праці вимагають від майбутньогопрофесіонала 

готовності до самостійної діяльності у різних галузях, до 

швидкоїадаптації у виробництві із застосуванням найновіших 

досягнень науки і техніки. 

Задовольнити такі вимоги може тільки людина, яка самостійно, 

свідомо, зурахуванням власних бажань, здібностей, досвіду, 

творчого потенціалу, обраласферу майбутньої діяльності для 

забезпечення морального задоволення,незалежності та достатку у 

житті. Розкрити себе, виявити своє покликання, знайтисвоє місце в 

житті – складне завдання для майбутнього фахівця. 

 

538.  Психологія 

конфлікту 

Ольга 

СТАРОКОЖКО  

Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Конфлікти неминучі та існують там, де є життя і люди, тому 

майбутньому професіоналу необхідно знати: як запобігати їх 

деструктивності, негативним проявам і руйнуючим наслідкам, як 

 



поводитися у процесі різних конфліктів, як вести себе у значущих, 

життєво важливих конфліктах, як завершувати і конструктивно, 

вдало для всіх конфліктуючих сторін, вирішувати конфлікт. 

Психологічні знання про особистісні передумови конфліктної 

поведінки вказують на важливість усвідомлення власних бажань і 

вчинків, цілей та умінь слухати іншого, оформляти у слова власні 

бажання, необхідність гнучкого застосування різних стратегій і 

тактик у конфліктах, і, перш за все, тих конфліктів. які є 

конструктивним виходом з складної та не зовсім ясної критичної 

ситуації 

539.  Стратегічний 

маркетинг 

 

ЛЕМІШ Катерина Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Надання знань про сутність і сферу стратегічного маркетингу, 

зміст маркетингового середовища та його вплив на стратегічну 

діяльність підприємства; формування практичних навичок 

маркетингового стратегічного аналізу і розроблення маркетингових 

стратегій підприємства. 

6,7 семестр 

540.  Технології 

продажів 

туристського 

продукту 

 

ТОКАРЕНКО Олена 

 

Кафедра менеджменту 

та адміністрування 

Формування системи знань та основних навиків організації 

процесу продажів туристичного продукту та комунікації у сфері 

таких технологій як прямий маркетинг, стимулювання збуту, 

реклама на місцях продажу та ін., які виступають останнім етапом в 

ланцюжку бізнес-процесів, що впливають на прийняття остаточного 

рішення про придбання туристичного продукту. 

Під час вивчення дисципліни здобувачі здійснюють розробку 

скриптів продажів туристичного продукту, що сприяє формуванню 

практичних навичок безпосередньо у сфері продажів; мають змогу 

ознайомитися з літературою практичного спрямування, яка 

допомагає підвищувати ефективність власної професійної та 

навчальної діяльності. 

6, 7, 8 семестр 

  КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ФІНАНСІВ  

541.  PR-технології у 

підприємництві 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою викладання навчальної дисципліни є теоретичне 

обґрунтування соціально-економічних процесів, які відбуваються у 

суспільстві; розкриття закономірностей розвитку суспільного 

виробництва; формування у студентів економічного образу 

мислення, наукового світогляду, вміння постійно оновлювати і 

вдосконалювати знання, використовувати їх для аналізу 

господарської практики. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  є вивчення 

економічних відносин, які складаються між людьми в процесі 

виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ; 

виявлення сутності та механізму дії економічних законів; визначення 

закономірностей функціонування ринкового господарства; 

формування та закріплення навичок студентів до використання 

економічних понять і категорій. 

5-8 семестр 

 



542.  Адаптивні моделі 

в економіці та 

фінансах 

Світлана 

ЖВАНЕНКО  

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: формування теоретичних та практичних знань у галузі  

економіко-математичного моделювання для аналізу проблем 

функціонування економіки перехідного періоду; прогнозування та 

прийняття рішень; аналіз теорії адаптивних систем управління в 

економіці та фінансах, зокрема, у фінансовому плануванні. 

Завдання: вивчення основних принципів ефективного управління 

реальними економічними об'єктами, використання адаптивних 

механізмів та інструментарію адаптивного управління в економіці та 

фінансах. 

Без обмежень 

543.  Антикризові 

моделі страхових 

компаній 

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: формування системи фундаментальних знань щодо 

сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що 

регламентують відносини між страховиками і страхувальниками. 

Завдання: вивчення основних принципів та інструментарію 

побудови моделей теорії ризику в страхуванні для обчислення 

фінансово-економічних показників у страховій справі. 

Без обмежень 

544.  Бізнес-планування Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: надання теоретичних знань і практичних навичок 

студентів, необхідних для прогнозування та планування своєї 

самостійної діяльності в сфері бізнесу, виробництва, послуг, 

підприємництва, фінансової діяльності, тощо. 

Завдання курсу:  
з'ясування сутності, цілей, логіки й методології розроблення 

бізнес-плану; детальна характеристика структури та змісту бізнес-

плану; висвітлення найчастіше застосовуваних у практиці 

господарювання методів складання окремих розділів бізнес-плану; 

доведення доцільності й обов'язковості використання бізнес-планів 

як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й 

підвищення ефективності всіх сфер сучасного бізнесу. 

Без обмежень 

545.  Бюджетування Ганна КОСТЕНКО Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: надання знань з теорії та практики організації 

бюджетування в Україні. 

Завдання курсу: вивчення сутності, цілей і методики організації 

бюджетування; набуття вмінь бюджетування інвестиційних проектів 

та складання фінансового плану. 

8 семестр 

(окрім 

спеціальності 

072 «Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування», є 

у навчальному 

плані) 

546.  Діджитал-

інвестування  

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: навчитися автоматизовувати процеси розробки 

інвестиційних проєктів, визначення їх інвестиційної вартості, 

формування операційного і фінансового бюджетів, оцінки 

ефективності проєктів на основі прогнозних грошових потоків, 

складання бізнес-плану інвестиційного проєкту.  

Завдання: спрямувати здобувачів на практичну реалізацію 

сучасних знань з використання інноваційних технологій в бізнесі в 

«Без обмежень» 

Крім здобувачів  

1 курсу 

«Економічна 

кібернетика» 



умовах цифрової економіки та диджиталізації, формування та 

обробки інформації, у тому числі з охопленням суміжних 

предметних галузей в інвестиційному проєктуванні.  

547.  Дослідження 

операцій 

Світлана 

ЖВАНЕНКО  

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою формування теоретичних та практичних знань про 

математичні моделі економіки, основні етапи процесу моделювання 

та методи математичного програмування для їх розв’язання, 

засвоєння практичних методів оптимізації.  

Завдання: вивчення загальних принципів математичного 

моделювання економічних процесів, формування вмінь практичної 

роботи з моделями, 

оволодіння методологією та методикою побудови; аналіз та 

застосування математичних моделей у сфері економіки. 

Без обмежень 

548.  Економіка 

галузевих ринків 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: вивчення базових концепцій, основних шкіл і методів 

дослідження галузевих ринків, набуття навичок аналізу 

закономірностей та особливостей функціонування галузевих ринків 

і їх сталого розвитку, особливостей галузевої політики держави та 

поведінки фірм на ринках. 

Завдання курсу: вивчення сучасних підходів, методів, моделей, 

інструментів дослідження особливостей організації галузевих 

ринків, оцінки економічних наслідків їх функціонування, 

дослідження стратегічної поведінки виробників в умовах цих ринків. 

Без обмежень 

549.  Економіка та 

мотивація праці 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою викладання економіки та мотивації праці є формування 

ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів 

прийняття оптимальних рішень за наявних обмежених трудових  

ресурсів та альтернативних методів їх використання. 

Знання дисципліни економіка та мотивація праці сприяє більш 

ефективному розподілу власних коштів, раціональному веденню справ, 

допомагає в управлінні підприємствами та ін. 

Завдання курсу: надання знань про базові положення економіки 

праці; прищеплення навичок використання інструментарію аналізу; 

формування у студентів знання закономірностей поведінки працівників 

в умовах виробництва, озброїти їх універсальним інструментарієм для 

прийняття обґрунтованих рішень щодо здійснення ефективного 

управління підприємством за умов обмежених трудових ресурсів і 

наявності альтернативних можливостей 

5-8 семестр 

550.  Економічна 

психологія 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: формування компетентності в галузі економічної 

психології як міждисциплінарної галузі наукового знання та 

практичної готовності до здійснення професійних психологічних 

функцій у сфері виробничої діяльності. 

Завдання курсу: сформувати базову систему наукових знань в 

галузі економічної психології, сучасних концепцій та актуальних 

проблем теорії та практики даної навчальної дисципліни; 

сформувати навички теоретичного аналізу проблем економічної 

психології, які є актуальними в умовах перехідної економіки; 

Без обмежень 



підвищити рівень економічної компетентності здобувачі вищої 

освіти як суб'єктів господарської діяльності. 

551.  Економічне 

обґрунтування 

інвестиційних 

рішень 

Тетяна 

СИДОРЧЕНКО   

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу : вивчення теоретико-методологічних і практичних 

питань прийняття інвестиційних рішень. 

Завдання курсу: з’ясування засад прийняття інвестиційних 

рішень різних сферах господарювання ; оволодіння методичним 

інструментарієм оцінювання ефективності інвестування в умовах 

невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних 

проектів як необхідної складової раціонального управління 

фінансами. 

Без обмежень 

 

552.  Етика 

підприємницької 

діяльності 

Тетяна 

СИДОРЧЕНКО   

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу : формування у здобувачів освіти розуміння системи 

цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей, засвоєння 

основних теоретичних положень та вироблення необхідних 

практичних навичок, що дозволяють підвищити її ефективність в 

управлінській діяльності. 

Завдання курсу : опанування основних понять етики бізнесу і 

прийоми ділового спілкування; цілі, завдання і основні функції 

корпорації, фірми, організації; стратегію етичної поведінки в 

діловому світі;способи контролю етичної поведінки у компанії; стилі 

керівництва, етику поведінки керівника і підлеглого, особливості їх 

взаємин. Етико-психологічні засади етики бізнесу. Основи 

конфліктології Мистецтво ділового спілкування. Етика діловодства. 

Стиль та імідж ділової людини. 

Без обмежень 

553.  Ефективність 

діяльності 

підприємств 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою навчальної дисципліни «Ефективність діяльності 

підприємств» є засвоєння студентами теоретичних знань щодо 

стратегії підприємства, та формування навичок управління 

стратегічними змінами, сутності й особливостей стратегічного 

управління на підприємстві; закладення основи знань теоретико-

методологічних аспектів та навичок практичного застосування 

прийомів і методів розробки стратегічних планів, проектів і програм 

на базі управління стратегічними змінами на підприємстві, 

формулювання функціональних стратегій, формування ресурсно-

компетениснтої бази і організаційної культури в процесі реалізації 

стратегічних змін у динамічному ринковому середовищі. 

Завданнями дисципліни «Ефективність діяльності підприємств» є 

оволодіння: теоретичними засадами управління змінами, методів 

аналізу ресурсів і компетенції бізнесу та набути навичок аналізу і 

розвитку організаційної структури і культури підприємства, впливу 

на агентів стратегічних змін на підприємстві. 

7-8 семестр 

554.  Інтелектуальні 

технології  

прийняття рішень 

в управлінні, 

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: ознайомити здобувачів з особливостями практичного 

використання методів, моделей та інформаційних технологій в 

області прийняття рішень, надати їм теоретичні знання, практичні 

уміння прийняття ефективних рішень в різних галузях. 

Без обмежень 



економіці та 

фінансах 

Завдання: розробити механізми прийняття  оптимального рішення 

або множини ефективних рішень за допомогою методів теорії 

прийняття рішень; 

розглянути можливості застосування методів теорії ігор при 

прийнятті рішень; 

вивчити особливості практичного використання інформаційних 

технологій та сучасних методів прийняття рішень; 

навчитися розв’язувати практичні задачі, що вирішуються за 

допомогою методів теорії прийняття рішень. 

555.  Інфраструктура 

підприємницької 

діяльності 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою дисципліни є формування компетентностей майбутніх 

фахівців з систематизації проблем стану та розвитку кожного з 

елементів, які формують основу ринкової інфраструктури з 

урахуванням сучасного стану економіки України. 

5-8 семестр 

 

556.  Інфраструктура 

підприємницької 

діяльності 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: засвоєння теоретичних та практичних основ 

формування та функціонування інфраструктури в різних аспектах, на 

національному та міжнародному рівнях. 

Завдання курсу: засвоєння теоретичних та практичних основ 

формування та функціонування інфраструктури в різних аспектах, на 

національному та міжнародному рівнях. 

Без обмежень 

557.  Історія економіки 

та економічної 

думки 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної 

думки» є поглиблене вивчення і творче осмислення етапів та напрямків 

розвитку економічної думки, систематизація економічних знань. 

Завданнями дисципліни “Історія економіки та економічної 

думки” є надати студентам систематичні знання про економічні теорії 

минулого та сучасного, провести паралелі між ученнями, які 

розвивалися в різні часи та на різних територіях, надати можливість 

студентам навчитися використовувати сучасні методи аналізу 

економічних теорій минулого та сьогодення 

1-3 семестр 

558.  Контролінг Ганна КОСТЕНКО Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: формування теоретичних і практичних знань з 

концептуальних основ управління на основі координації основних 

функцій менеджменту та спрямування діяльності підрозділів 

підприємства на одержання прибутку і досягнення стратегічних 

цілей. 

Завдання: оволодіння теоретичними знаннями з питань сутності, 

функцій та видів контролінгу; опанування методології оперативного 

і стратегічного контролінгу, інвестиційних проектів; формування 

практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи 

бюджетування тощо. 

7-8 семестр 

559.  Конфліктологія Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою навчальної дисципліни «Конфліктологія» є опанувати 

базові знання з актуалних питань конфліктології та побудови 

продуктивних людських взаємовідносин, сформувати вміння та 

навички вирішення конфліктів у діловій та професійній сферах, 

міжнародних відносинах, приватному житті. Для досягнення миру у 

Без обмежень 



світі насамперед потрібно навчитися вирішувати конфлікти у 

приватному житті та колективі. Завданнями вивчення дисципліни 

«Конфліктологія» є навчити студента працювати з інформацією 

конфліктологічного характеру; навчити здійснювати накопичення, 

обробку та аналіз такої інформації; навчити працювати з 

відповідними джерелами інформації; зацікавити студента та 

спонукати його до подальшого поглиблення в основах 

конфліктології. 

560.  Корпоративна 

соціальна 

відповідальність 

Тетяна 

СИДОРЧЕНКО   

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: вивчення закономірностей взаємодії бізнесу і 

суспільства, системи показників для аналізу стану та оцінки 

результативності соціальної відповідальності суб'єктів бізнесу.  

Завдання курсу:  вивчення теоретичних положень і практики 

взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері 

корпоративної соціальної відповідальності як умови стійкого 

розвитку суспільства. опанування дисципліни дозволить сформувати 

систему знань щодо теоретичних засад корпоративної соціальної 

відповідальності; стратегію соціально відповідальної поведінки в 

ринковому середовищі; особливості формування відносин з 

працівником на засадах корпоративної соціальної відповідальності; 

взаємодію бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної 

соціально відповідальності; соціально відповідальні відносини 

бізнесу з територіальною громадою;інструменти соціальної 

відповідальності управління підприємством; екологічну компоненту 

соціальної відповідальності; оцінювання ефективності соціальної 

відповідальності підприємств;истратегічні напрями розвитку 

соціальної відповідальності в Україні.  

Без обмежень 

561.  Корпоративні 

фінанси 

Ганна КОСТЕНКО Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: оволодіння механізмами формування, організації, 

планування і управління фінансами акціонерних товариств на основі 

теоретичного і практичного аналізу процесів фінансування і 

кредитування, узагальнення положень відповідних законодавчих і 

нормативних документів, а також досвіду фінансово-господарської 

діяльності провідних зарубіжних і вітчизняних корпорацій. 

Завдання: вивчення теоретичних питань, що стосуються 

особливостей організації, функціонування та забезпечення 

фінансової діяльності акціонерних товариств (корпорацій); 

засвоєння порядку емісії та обігу корпоративних цінних паперів; 

вивчення методів розрахунку показників, що визначають 

становище корпорації на фондовому ринку; засвоєння порядку 

визначення ціни капіталу корпорації, вибору оптимальної 

структури капіталу та джерел залучення додаткового капіталу; 

вивчення методів стратегічного і оперативного фінансового 

планування в корпорації; вивчення особливостей фінансової 

діяльності транснаціональних корпорацій. 

7-8 семестр 



562.  Медіаграмотність 

та критичність 

мислення 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: формування знань і умінь з медіаграмотності, 

критичного мислення та аудіовізуальної грамотності, розуміння ролі 

та значення медійного світу в професійному та особистісному 

становленні людини. 

Завдання курсу: є формування готовності до свідомого існування 

у медіасередовищі та органічної інтеграції в медіакультуру через 

формування критичного відношення до аудіовізуального продукту, 

перетворення себе із споживачів аудіовізуального продукту у 

свідомих і творчих користувачів мас-медіа, вироблення імунітету до 

маніпулятивної дії екрану, створення умов інформаційної безпеки 

для свідомих громадян суспільства. 

Без обмежень 

563.  Міжнародна 

діджиталізація 

економічних і 

фінансових 

процесів 

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: оволодіння здобувачами механізмами цифрової економіки і 

аспектів цифровізації фінансових процесів 

Завдання: оцінити рівень розвитку диджиталізації в різних 

країнах світу, стратегічні напрямки розвитку. 

Без обмежень 

564.  Міжнародна 

економіка 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою  навчальної  дисципліни  «Міжнародна економіка» є 

формування системи знань та практичних навичок з міжнародної 

економіки, умов, форм, методів та основного інструментарію 

міжнародної економічної діяльності, механізму участі окремої 

країни на світовому ринку товарів та послуг. Обґрунтування, 

систематизація та узагальнення законів та закономірностей, умов, 

принципів, процесів розвитку світового господарства та їх вплив на 

розвиток економіки національного господарства, регіональних 

об’єднань країн світу 

Завданнями дисципліни «Міжнародна економіка»  є  вивчення  

сутності і тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, 

суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і 

середовища її розвитку, практики здійснення та механізмів 

регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати 

світогосподарські явища та процеси у контексті національних 

інтересів України. 

5-8 семестр 

565.  Міжнародне 

страхування  

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: формування системи теоретичних знань та практичних 

навичок страхування у міжнародній практиці. 

Завдання: доведення до здобувачів змісту страхування, 

формування цілісного уявлення про необхідність та сутність 

страхового бізнесу, про обов’язкове та добровільне страхування, 

законодавчу базу на міжнародному рівні, що регулює розвиток 

страхування в Україні і в світі, формування цивілізованого ставлення 

до страхового процесу.  

Без обмежень 

566.  Мікроекономічні 

основи бізнесу 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

Мета курсу: надання студентам ґрунтовних знань з 

мікроекономічних основ бізнесу та підприємницької діяльності, 

оволодіння інструментарієм прийняття ефективних господарських 

Без обмежень 



фінансів рішень з огляду на сучасні економічні реалії та українське 

законодавство. 

Завдання курсу: формування чіткого уявлення про те, що успіх 

будь-якого бізнесу залежить не тільки від наявності стартового 

капіталу і підприємницького хисту, а й від знання закономірностей 

функціонування економічних мікросистем у різних ринкових 

ситуаціях й вміння їх ефективно застосовувати; набуття навичок 

практичного використання мікроекономічного аналізу в 

підприємницькій діяльності та в бізнесі. 

567.  Моделі 

фінансового 

управління 

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: моделювання управління фінансовими процесами.  

Завдання: навчитись будувати моделі, перевіряти адекватність і 

реалізовувати їх. Автоматизувати реалізацію моделей забезпечення 

найбільш ефективного використання сформованого обсягу 

фінансових ресурсів, оптимізувати фінансові потоки, розробляти 

моделі реалізації кредитної та інвестиційної політики. 

Використовувати у практичній діяльності структурне моделювання, 

імітаційне моделювання, моделі побудовані на основі випадкових 

процесів та нечітких множин, а також моделі теорії ігор. 

Без обмежень 

568.  Моделювання 

інвестиційних 

процесів 

курортних 

територій 

 

Світлана 

ЖВАНЕНКО  

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу:  формування теоретичних та практичних знань у 

галузі економіко-математичного моделювання, розробка та вивчення 

економічних процесів для розвитку курортних територій на основі 

системних інвестиційний перетворень. 

Завдання курсу: вивчення особливості курортних територій в 

ринковому середовищі, дослідження інвестиційного розвитку 

економіки курортних територій за допомогою сучасних математичних 

підходів та системного аналізу, оцінка та прогнозування економічного 

стану курортних територій в умовах інвестиційного розвитку на 

основі комплексу аналітичних моделей. 

Без обмежень 

569.  Моделювання 

логістичних 

систем 

Світлана 

ЖВАНЕНКО  

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: формування теоретичних та практичних знань  

моделювання логістичних систем, ефективного управління 

матеріальними потоками. 

Завдання: вивчення та застосування сучасних методів 

моделювання логістичних систем, формування навичок 

моделювання логістичних систем в економіці. 

Без обмежень 

570.  Організація 

підприємницької 

діяльності 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: вивчення студентами питань теорії та практики 

підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних 

та правових відносин в межах підприємницьких структур.  

Завдання курсу: формування знань з принципів та методів 

організації та ведення власного бізнесу; теоретичних підходів до 

аналізу зовнішнього та внутрішнього підприємницького 

середовища; принципів та методів аналізу господарських процесів в 

середині підприємницьких структур; загальнотеоретичних положень 

та закономірностей управління підприємницькими структурами; 

вміння здійснювати господарський аналіз діяльності 

Без обмежень 



підприємницьких структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому 

оточенні бізнесу; формування навичок складати необхідні 

документи для реєстрації власного підприємства; складати бізнес-

плани розвитку власного бізнесу. 

571.  Організація 

проектування  

Підприємства 

 

Тетяна 

СИДОРЧЕНКО   

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу : формування професійних компетентностей 

майбутніх фахівців з прогнозування й проектування розвитку 

підприємницьких систем; обґрунтування проектних рішень у сфері 

раціональної організації діяльності підприємства. 

Завдання курсу: опанування теоретичних засад визначення 

економічної сутності організаційного проектування підприємств; 

ознайомлення з головними концептуальними поняттями, методами 

та підходами, які використовують у міжнародній практиці при 

проведенні процедур управління проектами; удосконалення 

методології організаційного проектування підприємств; усвідомити 

важливість світового досвіду розробки та оцінки проектів , проектні 

відхилення:ризики, проблеми,зміни; здійснення контролю за ходом 

реалізації проектів у анкетах і шаблонах. 

Без обмежень 

572.  Основи ведення 

сучасного бізнесу 

Тетяна 

СИДОРЧЕНКО   

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу : сформувати комплекс знань з основ ведення 

сучасного бізнесу; допомогти майбутньому фахівцю оволодіти 

інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень. 

Завдання курсу : вивчення суті та форм ведення бізнесу в 

сучасних умовах господарювання, принципів вибору певного виду 

підприємницької діяльності; оволодіння новітніми управлінськими 

підходами та застосування сучасних науково-технічних досягнень в 

процесі ведення бізнесу; опанування інструментарієм прийняття 

ефективних господарських рішень. 

Без обмежень 

573.  Оцінювання 

економічних 

ризиків 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою  навчальної  дисципліни  «Оцінювання економічних 

ризиків» є формування знань та навичок щодо обґрунтування 

господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. 

Завданнями дисципліни «Оцінювання економічних ризиків»  є  

усвідомлення того що економічні процеси зазнають впливу 

некерованих чинників та відбуваються в умовах невизначеності, 

конфліктності, принципової неможливості здійснення точних 

економічних розрахунків, необхідних для прийняття господарчих 

рішень; методичних засад щодо аналізу ризиків та пошуку шляхів їх 

нейтралізації; оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, 

ідентифікацію й оцінку ризику в господарчої діяльності, 

використовуючи економіко-математичні методи та комп’ютерні 

програмно-математичні комплекси 

7-8 семестр 

574.  Підприємництво в 

сфері послуг 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: вивчення спеціальних теоретичних та практичних 

навичок з питань підприємства в сфері послуг, дослідження 

середовища, конкуренції та видів підприємницької діяльності в сфері 

послуг, вивчення актуальних етичних проблем бізнесу. 

Без обмежень 



Завдання курсу: формування цілісного бачення проблематики 

підприємницької діяльності в сфері послуг; вивчення суті та форм 

ведення бізнесу в сфері послуг, принципів вибору певного виду 

підприємницької діяльності в сфері послуг; оволодіння новітніми 

управлінськими підходами та застосування сучасних науково-

технічних досягнень в процесі ведення підприємництва в сфері 

послуг. 

575.  Планування та 

організація 

виробництва 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою  навчальної  дисципліни  «Планування та організація 

виробництва»  є формування ринково орієнтованого економічного 

світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських 

рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних методів їх 

використання. Формування теоретичних знань і навичок з 

раціональної організації виробництва та використання методів 

підвищення результативності виробничих систем промислового 

підприємства.. 

Завданнями курсу «Планування та організація виробництва» є 

ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації 

виробництва; оволодіння практичними навичками обґрунтовування 

проектних рішень щодо організації та підвищення ефективності 

виробництва; застосування дослідницьких і організаторських 

здібностей здобувачів вищої освіти у процесі розроблення 

організаційних проектів виробництва та їх реалізації.  

7-8 семестр 

576.  Потенціал 

підприємства 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу:  

Підготовка  фахівців, що володіють знаннями в області оцінки 

потенціалу підприємства і умінням формувати системи теоретичних 

і прикладних знань методів і процесів управління формуванням, 

функціонуванням і розвитком потенціалу підприємства. 

Забезпечення знання закономірностей, принципів і методів 

управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. 

Завдання курсу: 

Після засвоєння всіх тем в обсязі програми, студенти повинні: 

Знати: основні чинники, що визначають напрями формування 

потенціалу підприємства; принципи і методи оцінки і управління 

потенціалу підприємства. 

Вміти: використовувати нові методи і способи ефективного 

формування і використання потенціалу підприємства і практично 

оцінювати діяльність, необхідну при визначенні напряму розвитку 

потенціалу об'єкту. 

7-8 семестр 

 

577.  Прийняття 

економічних 

рішень та їх 

обґрунтування 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою  навчальної  дисципліни  «Прийняття економічних рішень 

та їх обгрантування» є формування знань та навичок щодо 

обґрунтування економічних рішень в умовах обмеженності ресурсів. 

Завданнями дисципліни «Прийняття економічних рішень та їх 

обгрантування»  є  усвідомлення того що економічні процеси 

6-7 семестр 



зазнають впливу некерованих чинників та відбуваються в умовах 

обмеженності ресурсів, конфліктності, принципової неможливості 

здійснення точних економічних розрахунків, необхідних для 

прийняття господарчих рішень; засвоєння основних принципів 

обґрунтування різних видів господарських рішень. 

578.  Прикладне 

моделювання 

економічних 

процесів 

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: формування системи фундаментальних знань щодо 

інструментарію моделювання та аналізу соціально-економічних 

процесів з використанням теорії випадкових процесів, нечіткої 

логіки, мережевого управління, теорії ігор та застосування 

комп’ютерних технологій.  

Завдання: вивчення прикладних аспектів моделювання 

економічних процесів: економетричні моделі, структурне 

моделювання, імітаційне моделювання, моделі побудовані на основі 

випадкових процесів та нечітких множин і нечіткої логіки, а також 

теорії ігор.  

Без обмежень 

579.  Прикладні задачі 

моделювання 

фінансових 

процесів 

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: формування системи фундаментальних знань щодо 

інструментарію моделювання та аналізу фінансових процесів.  

Завдання: вивчення засобів моделювання фінансових, процесів: 

економетричні моделі, структурне моделювання, імітаційне 

моделювання, моделі  випадкових процесів та нечітких множин, а 

також моделі теорії ігор. 

 

Без обмежень 

580.  Прогнозування 

фінансових 

процесів 

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: моделювання фінансових процесів,оцінка факторів, 

побудова прогнозних значень та прийняття рішень на їх основі.  

Завдання: навчитись будувати прогнозні моделі, розробляти і 

реалізовувати моделі оцінки факторів, забезпечення найбільш 

ефективного використання сформованого обсягу фінансових 

ресурсів, оптимізувати фінансові потоки, розробляти моделі 

реалізації кредитної та інвестиційної політики. Використовувати у 

практичній діяльності економетричні моделі, на основі яких 

знаходити прогнозні значення та приймати опримальні рішенння.  

Без обмежень 

581.  Ринок 

криптовалют 

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: набути додаткові можливості реалізувати новітні теоретичні 

знання та практичні навички в умовах цифрової економіки в процесі  

функціонування ринку криптовалют та принципах і механізмах 

технології блокчейн. Завдання:оволодіти теоретичними та 

організаційними основами функціонування ринку криптовалют; 

набути знання з питань майнінгу криптовалюти; ознайомитися з 

технологією блокчейн. 

Без обмежень 

582.  Соціальна 

економіка 

Олена ЗАДВОРНА 

 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою навчальної дисципліни «Соціальна економіка» є засвоєння 

студентами теоретичних знань щодо стратегії підприємства у сфері 

соціальної економіки, та формування навичок управління 

соціальними аспектами економіки, сутності й особливостей 

управління на підприємстві з точки зору соціальної економіки; 

Без обмежень 



закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та 

навичок практичного застосування прийомів і методів розробки 

планів, проектів і програм повязаних із соціальною економікою на 

підприємстві.  

Завданнями дисципліни «Соціальна економіка» є оволодіння: 

теоретичними засадами управління підприємством з урахуванням 

вимог соціального характеру, методів аналізу ресурсів і компетенції 

бізнесу та набути навичок аналізу і розвитку організаційної 

структури і культури підприємства 

583.  Страхові послуги  Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: формування системи знань, необхідних фінансисту вищої 

кваліфікації у сфері страхування; знайомство з теорією страхування, 

його економічною сутністю, з принципами організації страхового 

бізнесу, видами страхування і перспективами їх розвитку, зі сферою 

застосування страхових послуг у сучасному суспільстві; 

фінансовими основами страхової діяльності; значенням маркетингу 

та реклами у страховому бізнесі. 

Завдання: ознайомлення з порядком створення, функціонування 

та ліквідації страхових компаній в Україні; ознайомлення з 

основними галузями страхування, принципами надання страхових 

послуг; ознайомлення з аналізом структури та розрахунку страхових 

тарифів, як основи фінансової стійкості страхових компаній; 

вивчення складу доходів та витрат страховиків, аналізу фінансових 

результатів. 

Без обмежень 

584.  Сучасні 

економічні теорії 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: розуміння основних проблем сучасної економічної 

теорії, її провідних напрямів розвитку; систематизація знань щодо 

сутності і механізмів функціонування господарських систем з 

позицій основних шкіл сучасної економічної теорії. 

Завдання курсу: забезпечення фундаментальної економічної 

підготовки фахівців з урахуванням передових надбань світової 

теоретичної думки; опанування категоріально-понятійним апаратом 

та методологією досліджень різних наукових шкіл; формування 

уявлень про основні і альтернативні течії сучасної економічної 

думки; аналіз наукового внеску окремих представників, шкіл та 

напрямів в сучасну економічну теорію. 

Без обмежень 

585.  Теорія і політика 

фінансування 

бізнесу 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: сформувати у студентів базові системні знання з 

вітчизняної і зарубіжної теорії і практики фінансування бізнесу, з 

формування політики фінансування бізнесу. 

Завдання курсу: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у 

функціонуванні бізнесу; принципів формування політики 

фінансування бізнесу у вітчизняній та зарубіжній практиці. 

Без обмежень 

586.  Теорія ігор Світлана 

ЖВАНЕНКО  

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Метою формування теоретичних та практичних знань  теорії ігор 

та її застосування до аналізу прикладних проблем. 

Завдання: вивчення принципів розв’язування матричних ігор, 

оволодінні теоретико – ігровими моделями економічних та 

Без обмежень 



управлінських процесів,  методами та моделями теорії ігор, аналіз 

реальних або стилізованих ситуацій, вивчення моделей прийняття 

стратегічних рішень і форм їх взаємодії, застосування теорії ігор при 

моделюванні економічних відносин 

587.  Технологічні 

процеси галузей 

промисловості 

Тетяна 

СИДОРЧЕНКО   

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу : опанування   комплексу знань щодо сутності та 

закономірностей формування промислових технологій як складової 

економічної діяльності у системі збалансованих грошових і 

матеріально-енергетичних потоків перетворення природного 

ресурсу у споживчу вартість. 

Завдання курсу :вивчення основних галузей сучасного 

промислового виробництва, їх типових технології виробництва 

промислової продукції. Набуття навичок виконувати орієнтовні 

розрахунки матеріальних та енергетичних балансів технологічних 

процесів.  

Без обмежень 

588.  Управління 

витратами 

Тетяна 

СИДОРЧЕНКО   

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу : формування теоретичних і практичних знань про 

закономірності формування витрат за видами, центрами 

відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування 

оптимальних господарських рішень. 

Завдання курсу : набуття знань про закономірності формування 

витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для 

мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських 

рішень; засвоєння методики визначення ефективності витрат; 

розуміння ведення розрахунково-облікових операцій і перевірки 

господарських показників; вірне застосування даних про витрати для 

розробки рішень на перспективу, регулювання та контролювання 

витрат, планування реального рівня прибутку. 

 Без обмежень 

589.  Управління 

публічними 

фінансами 

Яна ГЛАЗОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

В рамках курсу будуть представлені теоретичні та практичні 

знання з аналізу публічної політики, публічних фінансів та 

управління. 

Тематика навчання включає такі напрямки: 

Аналіз та моніторинг публічної політики; 

кількісні та якісні методи аналізу даних; 

гендерно-орієнтоване бюджетування; 

бюджетний процес та застосування у ньому програмно-цільового 

методу; 

міжнародні аспекти оподаткування; 

етика в публічній сфері. 

Студентам 051, 

072 з 4 семестру 

та далі 

081 Право – 7, 8 

семестри 

 

590.  Управлінська 

економіка 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: опанування науковими положеннями економічної 

роботи управлінського персоналу підприємства, формування 

системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси 

управління функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства 

як збалансованої соціально-економічної системи. 

Завдання курсу: формування знань про закономірності розвитку 

підприємств та організацій й особливості економічної роботи в 

Без обмежень 



умовах глобалізації економіки і конкуренції; набуття навиків з 

організації трудових процесів, управління витратами, потенціалом 

підприємницьких структур, корпоративними фінансами і їх 

використання; оволодіння прийомами й методами управління бізнес-

проектами і програмами; вивчення мотиваційної поведінки 

працівників, управління персоналом та уміння застосовувати 

адекватні для конкретних виробничих умов системи мотивації праці; 

оволодіння способами аналізу соціальних процесів та вміння 

користуватись прийомами регулювання соціально-трудових 

відносин; ознайомлення з міжнародним досвідом роботи організацій 

у сфері управління підприємством. 

591.  Фінанси 

домогосподарств 

(фінанси сім’ї) 

Тетяна 

НЕСТОРЕНКО 

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: вивчення теоретичних й практичних засад 

формування фінансів домашніх господарств, принципів їх 

використання, правил співпраці з фінансово-кредитними 

установами, а також у розвитку розуміння наслідків власних 

фінансових рішень та усвідомлення відповідальності за них. 

Завдання курсу: сформувати систему знань щодо економіко-

правових основ формування та використання особистих фінансів; 

засад планування особистого бюджету та принципів раціонального 

розпорядження ним; джерел фінансування витрат домогосподарств; 

дії податкового законодавства у сфері особистих фінансів; правил 

вибору та умов користування фінансовими послугами; механізмів 

формування заощаджень фізичними особами; методів забезпечення 

власної фінансової безпеки; забезпечити набуття студентами 

навичок прийняття фінансових рішень стосовно розпорядження 

власним бюджетом з позицій ощадливості, ефективності та безпеки. 

Без обмежень 

592.  Фінанси і ризики Світлана 

ЖВАНЕНКО  

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу:  формування теоретичних та практичних знань в 

сфері фінансових взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності 

та формування системного уявлення,  вироблення навичок прийняття 

рішень з проблем виявлення та ідентифікації ризиків, способи їх 

виявлення та мінімізації, що застосовуються на фінансових ринках 

як національного, так і міжнародного рівнів. 

Завдання курсу: вивчення процесу управління фінансовим 

ризиком та їх класифікації, оволодіння методами мінімізації та 

оцінки ризиків; ознайомлення із механізмом нейтралізації 

фінансових ризиків; набуття знань про ефективне управління 

фінансовими ризиками. 

Без обмежень 

593.  Фінансовий облік Ганна КОСТЕНКО Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу: формування системи знань з теорії та практики 

ведення фінансового обліку на підприємствах. 

Завдання курсу: вивчення методів раціональної організації та 

ведення фінансового обліку на підприємствах на підставі 

використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття 

навичок опрацювання і використання облікової інформації в 

управлінні. 

5-6 семестр 



594.  Цифрова 

економіка 

Наталя КІРКОВА  Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета: оволодіння здобувачами механізмами цифрової економіки. 

Завдання: оцінити електронні можливості цифрової економіки, 

проаналізувати напрямки цифрової трансформації України 

Без обмежень 

595.  Ціноутворення   

 

Тетяна 

СИДОРЧЕНКО   

Кафедра економіки, 

підприємництва та 

фінансів 

Мета курсу : вивчення особливостей процесу ціноутворення в 

різних сферах бізнесу, а саме основних  факторів, що впливають на 

ціну продукту, на процес ціноутворення, вплив каналів просування 

на ціну, а також залежність ціни від рівня та специфіки компанії. 

Завдання курсу  : вивчення сучасних методик, способів 

ціноутворення; формування вмінь з розрахунку цін на продукцію в  

умовах ринку; оволодіння методикою формування цін та її 

окремих елементів; вивчення сутності методів ринкового 

ціноутворення; розкриття методологічних підходів до 

розробки цінової політики  та стратегії підприємства; вивчення 

цілей і методів державного регулювання цін та його впливу на  

економічні процеси. 

Без обмежень 

  ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

596.  Аквафітнес Єлизавета 

МАЦУХОВА 

Теорії та методики 

фізичного виховання 

Метою викладання навчальної дисципліни «Аквафітнес» є 

озброїти студенті в знаннями про методику використання 

спеціальних вправ на воді та застосування їх у практичній діяльності, 

формування базових професійно-педагогічних знань, умінь та 

навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку.       

 

Без обмежень 

597.  Основи 

персонального 

тренінгу 

Юлія МИТЯНЕНКО Теорії та методики 

фізичного виховання 

Метою освітнього компоненту «Основи персонального тренінгу» є 

ознайомити здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

з особливостями і закономірностями складання персональних 

програм тренувальних занять, закономірностями правильного 

харчування. методикою занять фізичними вправами з урахуванням 

індивідуальних можливостей тих, хто займається. 

 

Без обмежень 

598.  Основи фітнес 

тренування 

Юлія МИТЯНЕНКО Теорії та методики 

фізичного виховання 

Метою освітнього компонента «Основи фітнес тренування» є 

ознайомити здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

з особливостями і закономірностями побудови та проведення різних 

напрямків фітнес тренування, ознайомити з скринінгом та 

тестуванням під час індивідуального тренувального процесу. 

 

Без обмежень 

599.  Практикум з 

баскетболу 

Людмила 

КОНОВАЛЬСЬКА 

Теорії та методики 

фізичного виховання 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з 

баскетболу» є оволодіння технікою і тактикою, розвиток рухових 

якостей, забезпечення рухової активності студентів, підвищення 

працездатності організму, засвоєння знань з теорії і практики 

суддівства. 

Без обмежень 



600.  Практикум з 

волейболу  

Катерина 

ВОЛОЩУК 

Теорії та методики 

фізичного виховання 

Метою запропонованого практикуму є підвищення 

ефективності самостійних занять з фізичного виховання 

засобами спортивних ігор, зокрема волейболу.  

Без обмежень 

601.  Практикум з 

легкої атлетики 

Світлана 

ПИСАРЕНКО 

Теорії та методики 

фізичного виховання 

Метою викладання навчальної дисципліни “Практикум з легкої 

атлетики ” є формування професійно-педагогічних знань, умінь та 

навичок, необхідних для майбутньої роботи та застосування їх на 

практиці з різними верствами населення. Набуття студентами 

теоретичних та практичних знань, умінь, навичок  з техніки  

виконання  та методики навчання легкоатлетичним вправам. 

 

Без обмежень  

602.  Фізична культура 

у Новій 

українській школі 

Наталя САМСУТІНА Теорії та методики 

фізичного виховання 

Метою навчальної дисципліни “Фізична культура у Новій 

українській школі” є озброєння здобувачів вищої освіти знаннями 

про особливості проведення уроків фізичної культури у закладах 

загальної середньої освіти в умовах НУШ та основи методики їх 

побудови; озброєння практичними навичками та вміннями, 

необхідними для викладання фізичної культури. 

Без обмежень 

 

603.  Фізкультурно-

оздоровча робота в 

закладах загальної 

середньої освіти 

Людмила 

КОНОВАЛЬСЬКА 

Теорії та методики 

фізичного виховання 

Метою викладання навчальної дисципліни  є – ознайомлення 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 

теоретичними і практичними питаннями з організації фізкультурно-

оздоровчої роботи в закладах загальної середньої освіти 

Без обмежень 

  КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

604.  Агрохімія Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено 

характеристики та способи використання органічних і мінеральних 

добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення 

агрохімії з оптимізації агрохімічних параметрів показників 

родючості ґрунту, системи застосування добрив у сівозмінах й 

удобрення польових, овочевих, плодових та інших 

сільськогосподарських культур. Розглянуто екологічні аспекти 

агрохімії та особливості проведення агрохімічних досліджень. 

 

605.  Анатомія силових 

вправ 

(практикум) 

Анастасія ЄФІМОВА Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

1. оволодіння основам теорії та методик силового фітнесу, а також 

основними положеннями техніки виконання силових вправ; 

2. поглибити знання про м’язові групи задіяні в роботу під час 

виконання різних вправ силової спрямованості, їх варіативність 

застосування та вплив на динаміку силових показників та м’язової; 

3. озброїти студентів знаннями про навантаження та особливості 

його регулювання, розглянути питання планування, контролю та 

самоконтролю в процесі занять силової спрямованості. 

Всі здобувачі 

освіти окрім 

першого курсу 

606.  Анатомія 

стретчингу 

(практикум) 

Анастасія ЄФІМОВА Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Основна мета курсу забезпечити гармонійний баланс між 

теоретичною інформацією про основи вправ на розтягування та 

гнучкість, анатомії та фізіології з точки зору стретчингу. розібрати 

вплив цих вправ на різні м’язові групи в залежності від частини тіла. 

Всі здобувачі 

освіти окрім 

першого курсу 



розглянути специфіку використання вправ на розтягнення в різних 

видах спорту та при спортивних травмах. Розглянути які м’язові 

групи відчувають основну напругу, а які другорядну, при виконанні 

тих самих вправ. 

607.  Біологія 

індивідуального 

розвитку 

Світлана 

ХАТУНЦЕВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Дисципліна «Біологія індивідуального розвитку» – поглиблює 

уявлення про онтогенез, його періодизацію, загальні механізми 

реалізації послідовних періодів онтогенезу, закономірності їхнього 

перебігу й послідовного чергування, особливості мікроскопічної та 

субмікроскопічної організації тваринного організму на різних етапах 

ембріогенезу; а також про значення та можливості практичного 

застосування окремих методів, методичних прийомів даної 

дисципліни у галузі науки. 

7-8 СЕМЕСТР 

608.  Біотехнології Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Дисципліна дозволяє розглянути різні аспекти біотехнології: 

становлення і розвиток, основні складові та етапи біотехнологічного 

процесу, основи культивування мікроорганізмів і клітин, принципи 

регуляції процесів мікробіологічного синтезу, методи виділення 

цільового продукту залежно від його локалізації, знешкодження 

відходів біотехнологічних виробництв, біохімічні основи 

мікробіологічного синтезу, коротку характеристику основних 

технологій мікробного синтезу, в тому числі й мікробних 

імунобіологічних препаратів, а також харчової, екологічної та 

молекулярної біотехнології. 

7-8 семестр 

609.  Виробнича 

практика з 

фізичної 

реабілітації 

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Метою виробничої практики з фізичної реабілітації  є 

вдосконалення професійно-практичних знань, умінь та навичок, 

особистісних якостей вчителя-реабілітолога, необхідних для 

успішної роботи в закладах загальної середньої освіти в умовах 

інклюзії, реабілітаційних установах 

Рекомендовано 

для 3,4 курсів 

спеціальності 

014 Біологія та 

здоров’я людини  

610.  Гігієна у фізичній 

реабілітації 

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Характеризуються окремі чинники навколишнього середовища, їх 

вплив та використання деяких фізичних чинників у фізичній 

реабілітації механізми. Розкриваються основні принципи 

збалансованого харчування; значення особистої гігієни; гігієнічні 

вимоги до лікувально-профілактичних закладів; роль 

профілактичної медицини в охороні здоров’я дітей та підлітків.  

Рекомендовано 

для 

спеціальності 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

611.  Екологія і 

здоров’я людини 

Людмила 

КРАВЧЕНКО 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

 

Розглянуті глобальні екологічні проблеми, їх вплив на умови 

життєдіяльності і здоров’я людини, виокремлені проблеми здоров'я 

сучасної людини, досліджуються взаємозв’язки здоров’я людини і 

чинників навколишнього середовища, роль рухової активності в 

підвищенні резервних можливостей організму людини. Курс 

спрямований на формування свідомого і відповідального ставлення 

до власного здоров’я та здоров’я близьких і реалізацію світових 

тенденції щодо поліпшення стану здоров'я населення через освіту 

шляхом трансформації моделей поведінки й соціального мислення.  

Без обмежень  



612.  Екологія 

популяцій 

Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою дисципліни є вивчення морфо-фізіологічних особливостей 

популяцій рослинних і тваринних організмів, їх вікового складу, 

чисельності та щільності; поширення і характеру розселення 

популяцій рослин та поведінки популяцій тварин; вивчення 

внутрішньопопуляційних і міжпопуляційних відносин; визначення 

стимулюючих та лімітуючих факторів розвитку популяції рослинних 

і тваринних організмів. 

 

613.  Екологія та zero 

waste 

Віталій ГНАТЮК Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою викладання вибіркової компоненти є формування 

компетентної особистості у процесі вивчення дисципліни в якій 

розглядаються: «Екологія» як наука про взаємодії живих організмів і 

їх співвідношення між собою та з довкіллям; історія формування 

науки, її основні складові та сучасний розвиток; екологічне значення 

та екопроблеми водного, повітряного, ґрунтового середовищ, 

причини виникнення та основні шляхи подолання; поводження з 

відходами людської цивілізації та охороною надр; екологічна 

складова класичної та альтернативної енергетики, їх переваги та 

недоліки; збалансоване природокористування рослинними та 

тваринними ресурсами; правові аспекти природоохоронної 

діяльності та екобезпеки на основі чинного законодавства, 

екоменеджменту та екоаудиту; екологічні катастрофи та їх вплив на 

майбутнє; розробка та управління безвідходними технологіями на 

основі сучасного курсу розвитку цивілізації - zero waste, «нуль 

відходів». 

Без обмежень 

614.  Ергономіка Світлана 

ХАТУНЦЕВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою дисципліни є поглиблення знань про функціональні 

можливості людини в трудових процесах з метою створення для неї 

оптимальних умов праці. 

 

615.  Заповідна справа 

 

Віталій ГНАТЮК Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою викладання вибіркової компоненти є формування 

компетентної особистості у процесі вивчення дисципліни в якій 

розглядаються: «Заповідна справа» як наука про організацію, 

функціонування та охорону природно-заповідних територій різних 

рангів (України та Світу); історія розвитку заповідної справи та її 

суть; поняття про природно-заповідний фонд (ПЗФ) України,  

класифікація природоохоронних об'єктів в Україні та Світі, види 

діяльності у межах ПЗФ; поняття про зонування категорій ПЗФ на 

основі національних природних парків (НПП), біосферних 

заповідників та ботанічних садів; поняття екологічної мережі 

(Національної та Всеєвропейської); роль Червоної та Зеленої книг 

України та Міжнародної червоної книги у системі збереження 

біорізноманіття, їх основний склад; загальна характеристика кожної 

з категорій ПЗФ України та Світу з неповторними ландшафтами та 

унікальним біорізноманіттям – представлення місця розташування, 

фото огляд ландшафтів та біорізноманіття, найбільших та 

найвідоміших природних заповідників, біосферних заповідників, 
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національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, 

заказників, пам'яток природи, заповідних урочищ, ботанічніх садів, 

дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам'яток садово-

паркового мистецтва. 

616.  Здоров’я сім’ї та 

репродуктивне 

здоров’я  

 

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Розглядаються основи формування та збереження 

репродуктивного здоров’я; формування відповідальності за власне 

здоров'я; вікові особливості внутрішньосекреторної функції статевих 

залоз та психосоціального розвитку людини; психолого-педагогічні 

та валео-гігієнічні основи статевого виховання; особливості 

психосексуального розвитку; відповідального батьківства; 

планування вагітності. 

Рекомендовано 

для 2,4 курсів 

спеціальності 

014 Біологія та 

здоров’я людини 

та без обмежень 

для інших 

спеціальностей 

 

617.  Здоров’язбережува

льні освітні 

технології  

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення умов для 

забезпечення продуктивної пізнавальної діяльності учнів з 

урахуванням стану здоров’я, особливостей розвитку, нахилів та 

потреб; профілактичних заходів щодо збереження здоров’я. 

Рекомендовано 

для 3,4 курсів 

спеціальності 

014 Біологія та 

здоров’я людини 

та без обмежень 

для інших 

спеціальностей 

 

618.  Земля в об'єктиві 

природничих наук 

Віталій ГНАТЮК Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою викладання вибіркової компоненти є формування 

компетентної особистості у процесі вивчення дисципліни у якій 

розглядаються: історичний розвиток пізнання «Природи» та 

природних явищ, перші моделі світу (Система Птолемея. Світ 

Коперника); сучасні уявлення про склад, будову та походження 

Всесвіту, Галактики Чумацький шлях, Зорі Сонце, Сонячної системи 

та її планет;  формами та розмірами Землі, рухами Землі навколо 

своєї осі (місцевим та поясним часом), навколо Сонця (Законом 

Кеплера, поняття афелію та перигелію) та їх наслідками (зміною пір 

року, сонцестоянням, рівноденням, мірою часу – календарем),  а 

також рухами Місяця навколо Землі та їх наслідками (затемненням); 

Атмосферою Землі (складом, будовою, загальною циркуляцією 

повітря та вологи), атмосферним тиском, центрами дії атмосфери 

(циклонами, антициклонами, атмосферними фронтами); поняттям 

Погоди та Клімату (кліматоутворюючими факторами, типами 

кліматів); Гідросферою Землі та її складом (океанами, морями, 

континентальними водами: ґрунтовими водами, річками, озерами, 

болотами, підземними водами, водоймами), течіями Світового 

океану та їх класифікацією, температурним режимом та солоністю 

вод; Літосферою Землі,  внутрішньою будовою, теоріями складу та 
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походженням шарів літосфери, руху літосферних плит та типами 

земної кори, рельєфом місцевості та формами земної поверхні, 

мінералами та гірськими породами; формами зображення оболонок 

Землі на планах та картах (класифікацією карт), картографічними 

проекціями та мірою зображення – Масштабом; буфером зв’язку між 

неживою та живою природою – ґрунтом як багатокомпонентною 

системою, властивостями ґрунтів (водними, тепловими, 

повітряними),  родючістю ґрунтів (факторами та категоріями), 

значенням та класифікацією добрив, генезисом ґрунтів України. 

619.  Інноваційні 

технології 

навчання біології 

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Розглядаються інноваційні технології навчання, які 

використовують під час навчання  біології в закладах загальної 

середньої освіти 

Рекомендовано 

для 3,4 курсів 

спеціальності 

014 Біологія та 

здоров’я людини 

620.  Корекція вад 

постави, сколіозів 

та плоскостопості 

у дітей 

Людмила 

КРАВЧЕНКО 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

 

В курсі розглянуті загальні теоретичні й практичні питання 

методик дослідження та оцінки рівня фізичного розвитку дитини, 

особливостей правильної постави у дітей, вади постави,  сколіоз,  

дослідження плантограми стопи, форми плоскостопості, лікувальні 

фізичні фактори та спеціальні коригуючи вправи при даних 

порушеннях опорно-рухового апарату. Курс базується на ціннісній 

методологічній  платформі педагогіки партнерства і  спрямований на 

реалізацію світових тенденції щодо поліпшення стану здоров'я 

населення через освіту.  

6 або 7 семестр 

621.  Курортологія Людмила 

КРАВЧЕНКО 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

 

Висвітлено лікувальні властивості природних фізичних факторів, 

характер їх дії на організм людини, можливості їх застосування з 

лікувальною і профілактичною метою. Курс спрямований на 

формування навичок самостійного використання природних 

фізичних факторів, турботливого ставлення до природних ресурсів 

та свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та 

здоров’я близьких і реалізацію світових тенденції щодо поліпшення 

стану здоров'я населення через освіту шляхом трансформації 

моделей поведінки й соціального мислення. 

Без обмежень 

622.  Медіаекологія Віталій ГНАТЮК Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою викладання вибіркової компоненти є формування 

компетентної особистості у процесі вивчення дисципліни в  якій 

розглядаються: «Медіаекологія» як наука, що вивчає взаємозв’язки 

людини та інформаційного середовища, створеного технологіями й 

методами, модулями інформації та кодами комунікації, які 

відіграють провідну роль у людській діяльності; історією 

формування,  завдяки роботам канадського філософа, філолога та 

літературного критика  Ге́рберта Ма́ршалла Маклу́ена щодо 

дослідження інформаційного середовища людини; формування у 

студентів системного погляду на масмедіа, як на місце існування 

людини – показ соціально-гуманітарних аспектів формування і 
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діяльності комунікаційних засобів й систем, розвиток навичок 

адаптуватися в новому інформаційному середовищі (медіа 2.0, 3.0), 

надання розуміння соціальних технологій управління свідомістю, 

таких як дезінформація при масових заворушеннях, однобічне 

висвітлення екологічних проблем з переключенням уваги на менш 

значиму проблему, формування «образу ворога», «лідерів думок», 

«інформаційного штурму», «ефекту присутності», «правди – на 

половину» тощо. 

623.  Механотерапія  та 

профілактор 

євмінова у 

реабілітаційні 

практиці 

Анастасія ЄФІМОВА Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з 

використанням спеціальних апаратів і приладів в оздоровчо-

рекреаційних і лікувальних цілях. 

Сформувати уявлення про дію спеціальних апаратів і приладів на 

моторику і фізичну підготовленість людини при проведенні 

рекреаційних та лікувальних вправ для збереження та зміцнення 

здоров’я. 

Опанувати технології проведення рекреаційно-оздоровчих та 

лікувальних занять при використанні спеціальних апаратів і 

приладів. 

Без обмежень 

624.  Мовленнєві, 

сенсорні системи 

та їх порушення 

Світлана 

ХАТУНЦЕВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою навчальної дисципліни «Мовленнєві, сенсорні системи та 

їх порушення» є висвітлити закономірності і особливості розвитку, 

виховання та навчання дітей з мовленнєвими та сенсорними 

порушеннями, у яких внаслідок фізичного або морфологічного 

дефекту порушується нормальний хід загального розвитку. 

 

625.  Молекулярна 

біологія 

Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Дисципліна «Молекулярна біологія» розкриває сучасні уявлення 

про молекулярні механізми загальних біологічних, принципи 

структурної організації білків і нуклеїнових кислот,  взаємодій 

біологічних макромолекул. Поглиблює уявлення про молекулярні 

механізми транскрипції, процесингу РНК, білкового синтезу, 

реплікації, репарації та рекомбінації ДНК, структурні і динамічні 

властивості макромолекул і макромолекулярних комплексів, які 

забезпечують здійснення біологічних функцій. 

 

626.  Нейробіологія Світлана 

ХАТУНЦЕВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Мета: розширити знання про розвиток, функціонування, генетику, 

фізіологію, патологію нервової системи, біологічну основу 

поведінки; представити у системний спосіб сучасне нейробіологічне 

розуміння здоров’я. 

 

627.  Нейрофізіологія Світлана 

ХАТУНЦЕВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою навчальної дисципліни “Нейрофізіологія” є розкрити зміст 

основних закономірностей організації нервової системи людини, 

сформувати уявлення про основні механізми її функціонування. 

 

628.  Оздоровче 

плавання 

Ірина 

РАСТОРГУЄВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Мета курсу-сформувати в студентів знання з методики навчання 

плаванню в різних вікових групах: в грудному віці; дошкільному 

віці; шкільному віці; для осіб середнього та літнього віку; 

- озброїти студентів необхідними знаннями сучасних методик 

лікувального плавання при різних захворюваннях серцево-судинної, 

Всі здобувачі 

освіти  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


дихальної, нервової систем, при травмах і захворюваннях опорно-

рухового апарату; 

- створити необхідні умови для набуття навичок проведення занять 

з різним контингентом населення з оздоровчого, лікувального та 

прикладного плавання; 

- навчити техніці прикладного плавання, способам 

транспортування потерпілого на воді, способам штучного дихання 

при втопленні 

629.  Оздоровчі види 

єдиноборств 

(практикум) 

Ірина 

РАСТОРГУЄВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Програма навчальної дисципліни розглядає наступні завдання - 

формування розуміння ролі терапевтичного навчання і 

психофізичного тренування як основи оздоровчих систем, що є 

основним засобом виховання здібності до створення власного 

інформаційного поля здоров'я; 

- формування системи знань здорового способу життя, необхідних 

у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному 

вихованні; 

-  гармонійний розвиток організму студентів та суттєве підвищення 

їх фізичної працездатності; 

- виховання у студентів стійкої потреби фізичного 

самовдосконалення, самопізнання та самооцінки; 

-  оволодіння системою практичних умінь та навичок оздоровчих 

видів єдиноборств, забезпечення зберігання і зміцнення здоров’я, 

розвиток і удосконалення психофізичних можливостей особистості; 

-  придбання досвіду творчого використання оздоровчої діяльності 

для досягнення особистих і професійних цілей. 

Всі здобувачі 

освіти 

630.  Основи 

біоінженерії 

Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Дисципліна дозволяє розглянути різні аспекти біоінженерії: 

становлення і розвиток, основні складові та етапи біінженерного 

процесу, основи культивування мікроорганізмів і клітин, принципи 

регуляції процесів мікробіологічного синтезу, методи виділення 

цільового продукту залежно від його локалізації, знешкодження 

відходів виробництв, біохімічні основи мікробіологічного синтезу, 

коротку характеристику основних технологій мікробного синтезу, в 

тому числі й мікробних імунобіологічних препаратів, а також 

харчової, екологічної та молекулярної біоінженерії. 

 

631.  Основи імунології Світлана 

ХАТУНЦЕВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Мета: сформувати у студентів уявлення про імунологію як 

загальнобіологічну науку, роль імунної системи в біологічних 

процесах та забезпеченні здоров’я. 

7-8 СЕМЕСТР 

632.  Основи 

мікробіології 

Світлана 

ХАТУНЦЕВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Мета: розширення знань щодо мікробіологічних аспектів етіології, 

патогенезу інфекцій, профілактики захворювань. 
7-8 СЕМЕСТР 

633.  Основи 

поліометрики 

 

Анастасія ЄФІМОВА Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Професійні спортсмени та тренери використовують поліометричні 

вправи для розвитку сили, рухових навичок, швидкості, координації, 

рівноваги та загалом для підвищення спортивних показників.  

Всі здобувачі 

освіти окрім 

першого курсу 



В процесі вивчення дисципліни, студенти ознайомляться з: 

1. анатомічним описом вправ та м'язів, які працюють під час 

виконання різних вправ; 

2. прикладами вправ, які одночасно вмикають в роботу м'язи 

верхньої та нижньої частини тіла щоб точніше імітувати складні 

рухи, характерні для різних видів спорту; 

3. інформацією про виконання вправ на різних поверхнях, 

додатковому тренувальному спорядженні та використанні обтяжень 

для підвищення ефективності тренувань. 

634.  Основи 

раціонального та 

оздоровчого 

харчування 

 

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Розглядаються фізіологічні, біохімічні передумови оздоровчого 

харчування; існуючі підходи до раціонального, збалансованого, 

оздоровчого, індивідуального та профілактичного харчування; 

значення різних компонентів їжі для людини відповідно до віку, умов 

життя й праці; особливості харчування різних верств населення: 

вагітних, дітей та підлітків, людей інтенсивної розумової, фізичної 

праці, людей похилого та старечого віку. 

Рекомендовано 

для 2,3 курсів 

спеціальності 

014 Біологія та 

здоров’я людини 

та без обмежень 

для інших 

спеціальностей 

635.  Основи селекції Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Дисципліна висвітлює історію і становлення селекції 

сільськогосподарських рослин як галузі і науки в нашій країні та за 

кордоном. Розглянуті основні питання загальної селекції та методи 

створення вихідного матеріалу і сортів: внутрішньовидова і 

віддалена гібридизація, мутагенез і 

поліплоїдія, інцухт і гетерозис, біотехнологія. Приділено увагу 

методам добору, оцінювання селекційного матеріалу, технології 

селекційного процесу, державногого сортовипробування. Подається  

матеріал з насінництва польових культур — охарактеризовано 

системи насінництва і схеми відтворення елітного насіння, 

сортозаміну та сортооновлення, технологію вирощування насіння з 

високими сортовими, посівними і врожайними властивостями. 

 

636.  Основи 

спортивної 

фармакології 

Ірина 

РАСТОРГУЄВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Програма навчальної дисципліни розглядає проходження 

теоретичного розділу (лекції), який дає повну уяву про основні 

методики у спортивній фармакології, різноманітність  препаратів та 

їх вплив на організм спортсмена, а також практичні заняття, на яких 

студент придбає практичні навички планування, розробки та 

застосування медичних препаратів у різні етапи підготовки 

спортсмена з урахуванням вікових, морфо-функціональних та 

психологічних особливостей  та рівня їх фізичної підготовки. 

Всі здобувачі 

освіти  

637.  Паразитологія Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Дисципліна дозволяє узагальнити знання та поглибити уявлення  

відносно організації паразитарних систем, основних їх властивостей, 

біологічних та інтегрованих методів боротьби з паразитами людини, 

тварин, рослин, шляхів взаємодії між паразитом і хазяїном. 

 

638.  Практична  

Анатомія 

Віталій 

ОСІПОВ 

Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

Курс спрямований на вивчення людського тіла відповідно до 

оздоровчих або тренувальних практик, де кісткова система 
3-4 курси 

ФКС 



реабілітації розглядатиметься в контексті топографічних орієнтирів, а м'язова 

система відразу адаптована до застосування технік масажу, 

кінезотерапії чи спортивного тренування. Студенти навчаться 

пальпаторно знаходити місце розташування кожного конкретного 

м'яза на тілі, розрізняти окремі м'язи всередині м'язової групи та 

оцінювати їх стан. 

ФТЕ 

Хореографи 

Спецосвіта 

639.  Проблеми сучасної 

шкільної 

дидактики 

Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Дида́ктика є розділом педагогіки, який вивчає закономірності 

засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань, визначає 

обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні 

форми навчання, вплив навчального процесу на особу. Шкільна 

дидактика як наука про закономірності викладання досліджує 

методи, форми та засоби навчання учнів загальноосвітніх закладів. 

Дисципліна «Проблеми сучасної шкільної дидактики» розкриває 

особливості та методичні тонкощі викладання шкільного курсу 

біології та інших природничих дисциплін.  

 

640.  Психогігієна 

навчання і 

виховання 

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Розглядається сучасний стан основних проблем психогігієни 

навчання і виховання; причини, форми та профілактика нервово-

психічних порушень у дітей; організація здоров’язбережувального 

освітнього процесу в закладах освіти 

Без обмежень 

641.  Психофізіологія Світлана 

ХАТУНЦЕВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Мета: розширення знань щодо розуміння механізмів регулювання 

функцій організму людини. 
 

642.  Реабілітаційний 

супровід 

Навчання 

неповносправних 

дітей 

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Розглядається реабілітаційний, психолого-педагогічний супровід 

навчання неповносправних дітей.  

методика навчання осіб з особливими потребами та специфіка 

взаємодії педагога та дітей з вадами психофізичного розладу; форми, 

методи, засоби та прийоми роботи відповідно до віку, пізнавальних 

можливостей, характеру порушень у дітей. 

Без обмежень 

643.  Систематика 

рослин 

Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою дисципліни є набуття студентами знань про сучасну 

систему органічного світу, різноманітність рослинних організмів, 

принципи їх класифікації, основні шляхи еволюції, значення рослин 

у природі та житті людини. Студент повинен розуміти історію 

розвитку рослинного світу на Землі, умови, що забезпечують 

раціональне використання рослинних ресурсів, необхідність заходів, 

спрямованих на охорону рослинних об'єктів. 

 

644.  Спортивна 

медицина 

Віталій 

ОСІПОВ 

Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Курс спрямований на підготовку тренерів, які володітимуть 

фундаментальними знаннями в галузі адаптації людини до фізичних 

навантажень та різних факторів зовнішнього середовища. Студенти 

опанують нові підходи у сфері управління фізичною підготовкою і 

здоров’ям спортсмена, на основі сучасних досягнень фізіології, 

біохімії, біомеханіки та медицини спорту. 

3-4 курси  

ФКС 

ФТЕ 

Хореографи 



645.  Сучасні 

реабілітаційні 

технології у сфері 

здоров’я 

Ірина 

РАСТОРГУЄВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Програма навчальної дисципліни розглядає проходження 

теоретичного розділу (лекції), який дає змогу ознайомитись з 

сучасними технологіями в системі фізичної реабілітації. 

Всі здобувачі 

освіти 

646.  Теоретичні основи 

інваспорту 

 

Ірина 

РАСТОРГУЄВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою викладання ОК є : систематизація та розширення 

теоретичних і практичних знань в галузі теорії і методики спортивної 

підготовки спортсменів з особливими потребами, що забезпечують 

теоретичну і практичну підготовку студентів до професійної 

діяльності вчителя фізичної культури і тренера. 

 

 

Всі здобувачі 

освіти 

647.  Теорія еволюції Наталя ПШЕНИЧНА  Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Дисципліна дозволяє узагальнити знання що до історії розвитку 

еволюційних ідей в біологічній науці; осмислити органічну еволюція 

як закономірний і об’єктивний процес історичного розвитку. 

Поглибити уявлення про основні положення вчення про 

мікроеволюцію як основу синтетичної теорії еволюції, про 

макроеволюцію як еволюцію над видових таксонів. 

 

648.  Теорія здоров’я та 

здоров’язбереженн

я  

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Мета: формування цілісного уявлення про здоров’я людини та його 

фізичну, психічну, духовну складові; надання майбутнім фахівцям 

знань з теорії й практики формування,  збереження та зміцнення 

здоров’я. 

Без обмежень 

(окрім 

спеціальності 

014 Біологія та 

здоров’я людини 

649.  Фізіологія 

фізичних вправ 

 

Світлана КАРА Біології, здоров’я 

людини та фізичної 

реабілітації 

Розглядається фізіологічна класифікація фізичних вправ; 

функціональні стани організму при м’язовій діяльності; проблеми 

адаптації до фізичних навантажень функціональних систем; 

фізіологічні основи формування рухових навичок, розвитку рухових 

якостей; фізіологічні основи фізичного виховання дітей, жінок; 

розглядаються особливості людей літнього віку під час занять 

фізичними вправами; вплив чинників довколишнього середовища на 

м’язову діяльність; сучасні методи оцінки функціонального стану 

організму, його фізичної працездатності. 

 

Без обмежень 

650.  Фітотерапія Віталій ГНАТЮК Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою викладання освітньої компоненти є формування 

компетентної особистості у процесі вивчення дисципліни, розвиток 

у студентів уявлень та практичних навичок про головні принципи 

використання рослин, як природного джерела оздоровлення, 

відновлення організму людини, збереження та відтворення флори 

лікарських рослин та навчання основам фітотерапії, раціонального 

використання природних ресурсів і зменшення негативного 

антропогенного впливу на довкілля. Ознайомлення із хімічним 

складом лікарських рослин та  методиками приготування 

фітопрепаратів для лікування патологічних проявів різних хвороб та 

систем організму людини. 

Без обмежень 



651.  Функціональна 

анатомія 

Світлана 

ХАТУНЦЕВА 

Кафедра біології, 

здоров’я людини та 

фізичної реабілітації 

Метою навчальної дисципліни “Функціональна анатомія” є 

розкрити анатомо-фізіологічні особливості рухів і положень тіла 

людини. 

 

  КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

652.  Основи етики у 

професійному 

спорті  

Тетяна ЖОСАН  Фізичного виховання У навчальному курсі розкривається сутність щодо молодої науки – 

спортивної етики. для цього з філософських та педагогічних позицій 

розглянуто такі поняття та соціальні явища, як етика, мораль, 

моральність, культура, спорт, спортивна культура, олімпізм, 

олімпійська культура, олімпійський рух, моральне виховання. Також 

рекомендується спеціалістам, які працюють у галузі фізичного 

виховання та спорту. 

2-й семестр 

бакалавр 

653.  Практикум з 

футболу 

Григорій 

НЕКРАСОВ 

Фізичного виховання Метою дисципліни є формування професійно - педагогічних знань, 

умінь та навичок, необхідних для майбутньої роботи вчителя 

фізичної культури, знайомство їх з різними методами організації 

навчально-тренувального процесу, проведення змагань з футболу, 

застосування їх на практиці з різними верствами населення. 

7-8 семестр 

5-6, 7-8 семестр 

654.  Теорія та 

методика 

викладання 

атлетизму 

Леонід КОТЕНДЖИ  Фізичного виховання  Курс «Теорія та методика викладання атлетизму» знайомить 

студентів з основами атлетичної підготовки, які необхідні майбутнім 

викладачам фізичного виховання.  

Основна мета навчального модуля: вивчення студентами основ 

теорії атлетизму, набуття умінь і навичок для самостійної й 

організаційної роботи з силової підготовки, формування 

переконання  студентів щодо оздоровчої спрямованості фізичного 

виховання, яке допоможе майбутнім фахівцям, у практичній роботі , 

правильно організувати тренувальний процес, що відповідає 

науковим вимогам і навантаженням відповідно вікових та 

індивідуальних особливостей спортсмена. 

1-2-й семестр 

бакалавр  

 


