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1

Практикум з
індивідуального
психологічного
консультування

Олена
СТАРИНСЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

Метою вивчення дисципліни є оволодіння практичними навичками та
різноманітними прийомами збору та аналізу психологічної
інформації; усвідомлення особливостей застосування різних видів
психологічного консультування та оволодіння техніками їх
проведення; навичками визначати, діагностувати та класифікувати
психологічні проблеми особистості; вміло застосовувати відповідні
методи психологічного консультування; збирати та інтерпретувати
матеріал для психологічного аналізу проблеми й ситуації клієнта;
розрізняти індивідуальні особливості психічних процесів; проводити
психологічний аналіз проблеми клієнта й формулювати
психоконсультативний запит; діагностувати емоційні стани та
властивості особистості у поведінці клієнта; виявляти в процесі
психологічного консультування модальності внутрішнього світу
клієнта: думки, почуття, бажання, можливості, інтегральні
властивості «образу-Я»; діагностувати внутрішні конфлікти,

Обмеження
щодо семестру
вивчення
ОП «Дошкільна
освіта»
3 семестр

2

Основи
психологічної
експертизи

Тетяна
СУЩИНСЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

3

Основи
патопсихології та
психотерапії

Ганна СИЗКО

Кафедра прикладної
психології та логопедії

4

Арттерапія

Наталя ЦИБУЛЯК

Кафедра прикладної
психології та логопедії

фрустраційні реакції та конфліктні ситуації клієнтів; здійснювати та
регулювати професійне спілкування у системі «психоконсультантклієнт»
Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів знань про
особливості, форми й методи проведення психологічної експертизи
у різних сферах практичної діяльності.
Під час вивчення курсу здобувачі ознайомляться з предметом,
метою, завданнями, класифікацію експертизи як своєрідного виду
психологічного
дослідження;
законодавчими
актами
про
призначення, проведення та регламентацію психологічної
експертизи; дізнаються про права, обов'язки та відповідальність
психолога-експерта, про права підекспертного; опанують
практичними навичками проведення психологічної експертизи;
навчаться аналізувати психологічний зміст та структуру об’єкта
екстертизи, визначати питання для різних видів психологічної
експертизи; складати плани дослідження; оформлювати експертний
висновок, планувати та здійснювати психологічну експертизу
іграшки, підручника, тренінгових програм, новітніх технологій та
інноваційних проектів в галузі освіти; аналізувати об’єкти судовопсихологічної експертизи
Метою вивчення дисципліни є розкриття понять патопсихології,
закономірностей психічної діяльності людини при психічних
порушеннях та особливостей психотерапевтичної допомоги.
Вивчення курсу дає можливість сформувати у здобувачів вищої
освіти уявлення про закономірності психічної діяльності та якості
особистості при психічних порушеннях, особливості сприйняття,
пам’яті, мислення, розумової здатності при психічних розладах.
Здобувачі
оволодівають
методами
та
технологіями
патопсихологічного дослідження порушень пізнавальних процесів,
якостей та станів, знайомляться із особливостями проведення та
аналізу патопсихологічних та нейропсихологічних досліджень та
психологічним основами психотерапії
Після опанування змістом навчальної дисципліни здобувачі зможуть
надавати психологічну допомогу дітям і дорослим засобами
арттерапії.
Очікуваними результатами навчання є розвиток та вдосконалення
таких умінь:
- аналізувати та інтерпретувати арттерапевтичний матеріал;
- підбирати комплекс адекватних арттерапевтичних методів для
діагностики та ефективного розвитку, консультування та корекції
психологічних проблем дітей та дорослих;
- складати структуру арттерапев-тичного заняття;
- розробляти авторські арттерапевтичні програми для дітей та
дорослих

3 семестр

3 семестр

3 семестр

5

Психологія
життєвих криз
особистості

Олена
СТАРИНСЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

6

Практика зі
спеціалізації
(виробнича)

Тетяна
СУЩИНСЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів
знань про закони виникнення, розвитку й перебігу кризових станів
людини, закономірностей та механізмів її психічного життя в умовах
кризи, основні напрямки психологічної допомоги у кризових
ситуаціях.
Під час вивчення курсу здобувачі ознайомляться з основними
механізмами становлення та розвитку психіки людини в умовах
кризи; з основними методиками психодіагностики та психокорекції
з метою психологічної допомоги людині у кризовій ситуації. Курс
надає можливість опанувати основними методами подолання криз
різного походження та навчитися контролювати свій стан та перебіг
кризи
Метою практики зі спеціалізації «Практична психологія» є:
- закріплення знань здобувачів вищої освіти про функціональні
обов’язки практичного психолога в системі освіти;
- формування, розширення та вдосконалення практичних умінь і
навичок організації основних видів діяльності практичного
психолога в закладах освіти;
- забезпечення високоякісної підготовки компетентного фахівця –
професіонала, здатного систематично поновлювати свої знання та
творчо реалізувати завдання освітнього процесу закладу освіти з
урахуванням закономірностей психічного розвитку учнів на різних
вікових етапах.
Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та
послідовність її проведення для набуття професійних компетенцій
відповідно кваліфікаційного рівня «магістр»

БЛОК «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ЛОГОПЕДІЯ)»
7

Вибрані питання
логопедії

Олена РЕВУЦЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання здобувачам
вищої освіти, майбутнім вчителям-логопедам, відомостей щодо
аналізу структури мовленнєвих відхилень у дітей, визначення
особливості проведення логопедичної роботи з особами з
порушеннями психофізичного розвитку.
Основними завданнями вивчення дисципліни є надання
відомостей про специфічні шляхи корекційного впливу при кожній
формі розладу різних сторін мовленнєвої діяльності; ознайомлення
здобувачів вищої освіти із специфікою обстеження та особливостями
корекційної роботи при порушеннях слуху, зору, при порушеннях
інтелекуального розвитку, та затримці психічного розвитку у дітей,
при ДЦП та РАС

3 семестр

3 семестр

ОП «Дошкільна
освіта»
3 семестр

8

Артпедагогіка та
арттерапія в
спеціальній освіті

Наталя ЦИБУЛЯК

Кафедра прикладної
психології та логопедії

9

Логопедичний
масаж та
гімнастика

Ганна ЛОПАТІНА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

10

Диференційна
діагностика
мовленнєвих
порушень

Олена РЕВУЦЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

11

Соціалізація дітей з
особливими
потребами

Ольга СЕРБОВА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

Після опанування змістом навчальної дисципліни здобувачі зможуть
надавати психологічну допомогу дітям з особливим освітніми
потребами засобами арттерапії та здійснювати процес їх навчання та
виховання.
Очікуваними результатами навчання є розвиток та вдосконалення
таких умінь:
- аналізувати та інтерпретувати арттерапевтичний матеріал;
- підбирати комплекс адекватних арттерапевтичних методів для
діагностики та ефективного розвитку, консультування та корекції
психологічних проблем дітей з особливими освітніми потребами;
- підбирати комплекс адекватних арт-педагогічних методів для
організації процесу навчання та виховання дітей з особливими
освітніми потребами;
- складати структуру арттерапев-тичного та артпедагогічного
заняття;
- розробляти авторські арттерапевтичні та артпедагогічні програми
для дітей з особливими освітніми потребами
Курс спрямований на ознайомлення здобувачів із сучасною
логопедичною технологією формування вимовної сторони мовлення
– логопедичним масажем. У процесі опанування цієї навчальної
дисципліни здобувачі засвоюють теоретико-методичні основи
проведення логопедичного масажу; оволодіють знаннями щодо
діагностики стану мʼязів мовленнєвого апарату, прийомами та
методиками проведення активізуючого та розслаблюючого
логопедичного масажу, навчаться складати програми логопедичного
масажу, дізнаються про специфіку роботи з використання цієї
технології у разі заїкання, дизартрії та ринолалії. Здобувачі
оволодіють техніками проведення пасивної та активної логопедичної
гімнастики. Отримані в результаті вивчення навчальної дисципліни
знання та набуті навички можна успішно використовувати під час
здійснення логопедичної роботи в закладах дошкільної та загальної
середньої освіти, а також у приватній логопедичній практиці
Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення
засвоєння здобувачами вищої освіти знань теоретичних основ
диференційної діагностики мовленнєвих порушень у дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку та впровадження в
практику найбільш продуктивних методик діагностування дітей з
тяжкими порушеннями мовлення
Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення підготовки
здобувачів, які володітимуть глибокими знаннями проблем
соціального розвитку, соціальної адаптації організації та змісту
комплексу заходів, спрямованих на відтворення порушених чи
втрачених дитиною суспільних зв’язків та відносин, володіти

3 семестр

3 семестр

3 семестр

3 семестр

12

Практика зі
спеціалізації
(виробнича)

Ганна ЛОПАТІНА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

методами соціально-педагогічної та психологічної моделі соціальнопсихологічної роботи з дітьми з особливими потребами та їх сім’ями.
Основними завданнями дисципліни є оволодіння знаннями про
історичний шлях надання допомоги дітям з особливими потребами,
сучасний стан організації роботи з ними у нашій країні, процеси
соціалізації та соціальної адаптацій, основні принципи соціальнопсихологічної роботи з дітьми з особливими потребами та їх сім’ями,
методи та методики формування комунікативної та практичнодіяльнісної поведінки
Метою практики зі спеціалізації «Спеціальна освіта (Логопедія)» є:
- організація спостереження за діяльністю вихователя, логопеда
закладів дошкільної та загальної середньої освіти, реабілітаційних
центрів, корекційних груп, класів, реабілітаційних центрів,
будинків-інтернатів для дітей з особливими освітніми потребами;
- ознайомлення з особовими справами дітей, проведення
спостереження за їхньою поведінкою;
- організація діагностичного обстеження дітей із особливими
освітніми потребами;
- визначення напрямів корекційно-розвиткової та реабілітаційної
роботи;
- аналіз принципів та методів, які використовуються на уроках або
заняттях із даною категорією дітей

3 семестр

ШИРОКИЙ ВИБІР
13

Міофункціональна
терапія в роботі
логопеда

Олена РЕВУЦЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

14

Основи освітньої
безбар’єрності

Євгенія ЛИНДІНА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

Мета – формування у здобувачів знань про особливості, форми й
методи проведення міофункціональної терапії у 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.
Основна мета курсу - ознайомлення здобувачів вищої освіти з
напрямом освітньої безбар’єрності (зі створенням безперешкодного
середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних
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

3 семестр

3 семестр

доступності та комфорту освітніх просторів; розширені знання про
впровадження програми раннього втручання та її реалізації.

15

Основи суїцидології

Ольга МАЛИХІНА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

16

Практикум з
управління
емоціями

Тетяна
СУЩИНСЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

17

Психокорекція
психосоматичних
захворювань

Тетяна
СУЩИНСЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

Мета: сформувати у здобувачів вищої освіти наукові уявлення про
виникнення суїцидальної поведінки та динаміку її основних
клінічних форм, розуміння соціально-психологічних механізмів та
біологічних передумов самогубства та його попередження.
Завдання: сформувати ґрунтовні знання щодо основних видів
суїцидальної поведінки, їх проявів та практичне оволодіння
прийомами проведення психологічної корекції.
Мета: навчити 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 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, з почуттями провини, образи, сорому, агресії,
огиди, з техніками на встановлення внутрішнього балансу та
генерації 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. Дізнаються про джерела виникнення
сорому, провини; образи; огиди. навчаться проводити діагностику
проблеми; ознайомляться зі стратегіями та техніками психокорекції
та психотерапії.
Мета: формування цілісного уявлення про етіологію та патогенез
психосоматичних розладів, методи діагностики та основні
теоретичних підходів психотерапевтичної допомоги клієнтів з
психосоматичними захврюваннями певних органів та систем,
формування практичних навичок щодо створення та диференційного
застосування психопрофілактичних, психокорекційних програм
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відповідно до нозологічної специфіки клієнтів, оцінки ефективності
проведенної психотерапевтичної та психокорекційної роботи.
Дисципліна спрямована на формування уявлень про зміст, причини,
механізми, прояви та наслідки конкретних психосоматичних
захворювань (органів дихання; серцево-судинної системи;
шлунково-кишкового тракту; ендокринної системи та шкіри;
гінекологічних захворюваннях; захворюваннях опорно-рухової
системи; при головному болі; при психосоматичних при проявах
інфекційних захворювань).
Вивчення дисципліни дозволить сформувати навички дослідження
конкретних психосоматичних проблем, обирати доцільні для для
цього психодіагностичні методики, обирати методи профілактики,
психокорекції
та
психотерапії
психологічних
причин
психосоматичних захворювань певних органів та систем,
застосовувати обрані психокорекційні та психотерапевтичні техніки.
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 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
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Раннє втручання в
системі спеціальної
освіти
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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.
Метою вивчення навчальної дисципліни є розкриття ідей та
основних понять аналітичної психології; осмислення системи ідей та
категорій, що утворюють сучасний план аналітичної психології.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- закріплення та поглиблення знань стосовно надання психологічної
допомоги особистості у межах аналітичної психології;
- пізнання здобувачами специфіки зародження психотерапевтичних
напрямків та розуміння самої ідеї аналітичної допомоги в роботах
К.Юнга та в роботах послідовників;
- глибоке оволодіння теоретичними основами аналітичної
психології, успішне їх використання для оптимізації процесу
особистісного розвитку людини та в процесі психологічного
консультування та психологічної терапії з клієнтом.
Метою є набуття та синтез знань стосовно проблематики надання
послуг раннього втручання в системі спеціальної освіти, надання
ранньої корекційної допомоги дітям з особливими освітніми
потребами та їх сім’ям. Під час вивчення дисципліни здобувачі
ознайомляться з теоретичними аспектами та основними засадами
раннього втручання. Раннє втручання як міждисциплінарна система
допомоги дітям раннього віку із порушеннями розвитку. Переваги
надання послуги раннього втручання у порівнянні з «традиційною»
медико-реабілітаційною моделлю. Сучасний стан та перспективи
впровадження послуги раннього втручання в Україні. Алгоритм
надання послуги раннього втручання, аспекти діяльності команди
раннього втручання та технологія раннього втручання.
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Корекція агресії в
освітньому
середовищі

Тетяна
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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.
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Практикум з
тілесноорієнтованої та
танцювальнорухової терапії.

Тетяна
СУЩИНСЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

Дисципліна розкриває поняття, структуру та функції агресії в
онтогенезі; біологію, психологію т асоціологію злості,
нейропсихологічні особливості агресивної поведінки дітей.
Храктеризує 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. В дисципліні розглянуто техніки
та прийоми роботи з агресією з різних корекційних напрямків: арттерапія, казкотерапія, ігрова терапія, танцювально-рухова терапія;
розкрито особливості роботи з дитячою агресією в контексті дитячобатьківських 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.
Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти із специфікою
патопсихології, її предметом, завданнями, принципами, основами
вікової патопсихології, методами дослідження психічних процесів та
відхилень у особистісному розвитку людини, а також із специфікою
психотерапії як галузі психологічних знань і особливої
психологічної практики, основними напрямами та видами
психотерапії, методами і засобами психотерапевтичного впливу на
пацієнта.
Завдання:
- розкрити специфіку патопсихології, її теоретичне і практичне
значення;
- сформувати знання про особливості патопсихологічної
характеристики психічних процесів та розладів свідомості;
- ознайомити з основними напрямами та видами психотерапії.
- сформувати уявлення у студентів про сутність та основну
проблематику психотерапії як галузі психологічних знань і окремого
виду психологічної практики, дати знання про особливості
психотерапії, а також її місце і роль серед способів надання допомоги
особистості.
Мета дисципліни: навчити здобувачів застосовувати набуті
теоретичні знання з тілесно-орієнтованої терапії та танцювальнорухової терапії в практичній роботі з особами різного віку;
ознайомити із сучасними підходами та інструментами з тілесноорієнтованого підходу для вирішення психологічних проблем та
використовувати тілесно-орієнтовані техніки для особистісного
розвитку та психологічної реабілітації та корекції осіб різного віку.
В курсі представлено огляд інструментів та технік з різних
концепцій тілесно-орієнтованої терапії, які потрібні для загальної
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орієнтації у психокорекційних та психореабілітаційних можливостях
тілесноорієнтованих методів.
Особливу увагу приділено таким напрямкам як бодинаміка та
танцювально-рухова терапія.
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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
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,
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рівень усвідомленості особистістю власних життєвих ситуацій,
здатність диференціювати поняття та адекватно оцінювати власну
поточну життєву ситуацію.
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Психологічне
консультування:
юнгіанський підхід

Ольга СЕРБОВА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

26

Психологія
життєвих криз
особистості

Олена
СТАРИНСЬКА

Кафедра прикладної
психології та логопедії

Метою вивчення навчальної дисципліни є розкриття ідей та
основних понять аналітичної психології; осмислення системи ідей та
категорій, що утворюють сучасний план аналітичної психології.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- закріплення та поглиблення знань стосовно надання
психологічної допомоги особистості у межах аналітичної психології;
пізнання
здобувачами
специфіки
зародження
психотерапевтичних напрямків та розуміння самої ідеї аналітичної
допомоги в роботах К.Юнга та в роботах послідовників;
- глибоке оволодіння теоретичними основами аналітичної
психології, успішне їх використання для оптимізації процесу
особистісного розвитку людини та в процесі психологічного
консультування та психологічної терапії з клієнтом.
Метою вивчення навчальної дисципліни “Психологія життєвих
криз особистості” є формування у студентів знань про закони
виникнення, розвитку й перебігу кризових станів
людини,
закономірностей та механізмів її психічного життя в умовах кризи,
основні напрямки психологічної допомоги у кризових ситуаціях.
Під час вивчення курсу студенти ознайомляться з основними
механізмами становлення та розвитку психіки людини в умовах
кризи; з основними методиками психодіагностики та психокорекції
з метою психологічної допомоги людині у кризовій ситуації. Курс
надає можливість опанувати основними методами подолання криз
різного походження та навчитися контролювати свій стан та перебіг
кризи.
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КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
27

Академічний
рисунок

Олена МАЛИЦЬКА

Кафедра початкової
освіти

28

Актуальні питання
соціальної
інформатики

Марина
НЕСТЕРЕНКО

Кафедра початкової
освіти

Курс спрямований на оволодіння майбутніми вчителями теорією
графічного мистецтва, основними теоретичними питаннями з історії
розвитку графічних мистецтв, а також опанування законів лінійної
та повітряної перспективою з метою створення графічних зображень.
Курс також передбачає оволодіння студентами практичними
вміннями та технічними навичками, необхідними для відтворення
об’єктів навколишнього у власній творчій діяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання
соціальної інформатики» є формування в студентів понять про
сучасні процеси розвитку інформаційного суспільства та соціальноекономічні, психологічні, інформаційні проблеми, що з ним
пов’язані; закономірності і проблеми становлення інформаційного
суспільства, формування інформаційного середовища; розвиток
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соціальних комунікацій, інформаційно-обмінних процесів у
суспільстві; нагальну необхідність оволодіння основами сучасних
ІКТ для органічного включення у сучасне інформаційне середовище
та активне сприяння його розвитку; можливості застосування ІКТ в
галузі соціальних наук; моделювання соціальних явищ і процесів.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– розвиток загальних уявлень про шляхи та перспективи
інформатизації в сфері освіти;
– формування вмінь студентів аналізувати соціальнокомунікаційні структури як об’єктів інформатизації;
– ознайомлення з особливостями процесів інтелектуалізації
суспільної діяльності й інтелектуальної обробки інформації та знань;
– визначення інформаційних аспектів сучасного етапу процесу
розвитку цивілізації й основні закономірності глобального процесу
інформатизації суспільства;
– дослідження основних засобів і методів активізації
інформаційних ресурсів та їх ефективного соціального
використання;
– прогнозування можливих проблеми людини в інформаційному
суспільстві, а також вивчення шляхів їх подолання.
– з’ясування аспектів застосування засобів ІК-технологій у
соціальних сферах.

29

Біо(еко)етична
діяльність учителя
початкової школи

Алла КРАМАРЕНКО

Кафедра початкової
освіти

30

Графічна діяльність
з комп’ютерною
підтримкою

Олена МАЛИЦЬКА

Кафедра початкової
освіти

Метою курсу є формування готовності магістрантів до
впровадження у цілісний освітній процес початкової школи
технології формування біо(еко)етично орієнтованих здобувачів
початкової освіти.
Під час опанування даним курсом здобувачі вищої освіти матимуть
можливість отримати уявлення про біо(еко)етику та біо(еко)етичну
діяльність учителя початкової школи; навчитися добирати й
розробляти біо(еко)етичноорієнтовані завдання для молодших
школярів; свідомо й творчо підходити до відбору змісту, форм,
методів і засобів у процесі формування екологічних цінностей
молодших школярів; закріпити теоретичні знання та практичні
вміння
студентів-магістрантів
з
технології
формування
біо(еко)етично орієнтованої поведінки молодших школярів;
орієнтуватися в сучасних дослідженнях науковців з проблеми
підготовки
біо(еко)етично
орієнтованої
особистості
та
впроваджувати їх на практиці.
У курсі обґрунтовано необхідність та доцільність використання
учителем новітніх інформаційних технологій для сучасного подання
навчальної інформації в освітньому процесі початкової школи,
розкриваються можливості комп'ютерної графіки в процесі навчання

3 семестр

3 семестр

31

Електронний
контент навчання
освітніх галузей в
початковій школі

Катерина
СТЕПАНЮК

Кафедра початкової
освіти

32

Колористика

Олена МАЛИЦЬКА

Кафедра початкової
освіти

33

Лінгводидактична
діяльність учителя
початкової школи

Ольга ПОПОВА

Кафедра початкової
освіти

молодших школярів. Метою викладання дисципліни є розвиток
графічно-візуальної культури майбутнього педагога початкової
школи; опанування студентами специфікою представлення
навчальної інформації засобами комп'ютерної графіки, формування
вмінь вибрати відповідний інструментарій для оптимального
вирішення професійних завдань.
Метою навчальної дисципліни «Електронний контент навчання
освітніх галузей в початковій школі » є формування готовності у
здобувачів другого рівня вищої освіти до використання та створення
електронного контенту сучасного освітнього змістового середовища
в Новій українській школі.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курс
спрямований на формування таких програмних результатів навчання
у майбутніх учителів початкової школи.
Знати: особливості створення електронного контенту для
організації будь-якого виду освітньої діяльності в НУШ; особливості
використання підручників з доповненою реальністю в НУШ;
правила ефективного використання електронного контенту в
освітньому просторі НУШ.
Вміти: створювати електронний контент для здобувачів початкової
освіти з освітніх галузей початкової школи; використовувати
електронний контент для реалізації змістових ліній освітніх галузей
Державного
стандарту
початкової
освіти
на
засадах
компетентнісного навчання, а саме: для організації усної та
письмової взаємодії; для організації рефлексії; розвитку критичного
мислення; обговорення з метою формування логічного мислення та
емоційного інтелекту; роль та значення рукотворних винаходів
людства, їх вплив на природу; усвідомлення власного «я»; розвитку
творчих здібностей, дослідницьких навичок, практичної участі у
створенні технічних об’єктів; формування вмінь сприймати та
розуміти мистецтво; навчатися самовираження засобами мистецтва,
інтерпретації мистецтва.
Курс спрямований на розкриття ролі, виразних і комунікативних
можливостей кольору в сучасному предметно-просторовомута
освітньому середовищі; на формування у студентів «глобального»
колірного
мислення;
розвиток
індивідуальних,
творчих
можливостей; вивчення факторів, що визначають психологічні та
фізіологічні особливості сприймання та відтворення кольору учнями
молодшого шкільного віку.
Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгводидактична
діяльність учителя початкової школи» є розкрити наукові основи
лінгводидактичної діяльності вчителя початкової школи,
сформувати психологічну, педагогічну, методичну готовність
магістрантів до педагогічної діяльності в початковій школі.
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34

Мистецька
діяльність учителя
ПШ з практикумом

Олена МАЛИЦЬКА

Кафедра початкової
освіти

35

Педагогічна
інформатика

Лада ЧЕМОНІНА

Кафедра початкової
освіти

36

Сучасна візуальна
культура

Олена МАЛИЦЬКА

Кафедра початкової
освіти

Основними завданнями дисципліни «Лінгводидактична діяльність
учителя початкової школи» є:
– розкрити теоретичні засади становлення лінгводидактики як науки,
з’ясувати її понятійний апарат, лінгводидактичні технології
засвоєння мови й мовлення;
– систематизувати й поглибити знання з методики викладання
української мови та методики літературного читання;
– забезпечити професійну мовленнєву готовність магістрантів;
удосконалювати роботу майбутніх учителів початкової школи із
застосуванням інноваційних форм, методів та прийомів навчання в
умовах Нової української школи;
вироблення вмінь і навичок моделювати лінгводидактичний дискурс
у різних ситуаціях навчального спілкування.
Курс спрямований на оволодіння майбутніми учителями теорією
та практикою мистецтв, опанування ними специфіки сучасної
художньої культури, основних теоретичних питань з історії розвитку
та синтезу різних видів мистецтв, а також оволодіння методикою
управління мистецькою діяльністю дитини та сучасними
технологіями викладання предметів художньо-естетичного циклу в
початковій школі.
Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна
інформатика»
є
формування
системи
інформативних
компетентностей у майбутніх учителів початкової школи та
інформатики в галузі інформатизації освітнього процесу.
У процесі вивчення курсу студенти матимуть можливість з/ясувати
значення інформатизації системи освіти, набути знань у галузі
теоретичних основ створення та використання ІКТ в освіті,
поглибити й розширити уявлення студентів щодо організації та
методики проведення різних видів навчальної роботи в кабінеті
засобів ІКТ. Майбутні фахівці у галузі початкової освіти навчаться
визначати відповідність засобів ІКТ педагогічним, технічним,
ергономічним і естетичним вимогам; оцінювати якість програмних
засобів навчального призначення; співвідносити теоретичні знання
із практичними потребами сучасної початкової школи, втілювати
нові методичні ідеї у практику викладання предметів різних освітніх
галузей. Курс сприятиме розвитку пізнавальних інтересів здобувачів
початкової освіти, формуванню прагнення до вдосконалення своєї
професійної підготовки.
Курс спрямований на розширення візуальних форм досвіду
особистості, які є однією з ключових аспектів сучасності.
Опанування сучасними візуальними феноменами сприяють
формуванню соціальної ідентичності, стимулюють когнітивну та
творчу продуктивність, оптимізують комунікативні здатності
студентів. Змістом курсує такі аспекти візуальної культури, як
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Технології
візуалізації
педагогічної
діяльності вчителя
ПШ

Олена МАЛИЦЬКА

Кафедра початкової
освіти

38

Технології STEAMосвіти в Новій
українській школі

Катерина
СТЕПАНЮК

Кафедра початкової
освіти

39

Цифрова
грамотність та
основи
інформаційної
безпеки

Марина
НЕСТЕРЕНКО

Кафедра початкової
освіти

«візуальні мистецтва», «візуалізація наукового знання», «мас-медіа
та засоби візуальної комунікації», «візуалізація педагогічної
діяльності».
Візуалізація навчальної інформації є сучасною тенденцією
розвитку інформаційного освітнього простору Візуалізація
навчальної інформації сприяє створенню принципово нових
комунікативних, культурних та освітніх явищ і виступає
найважливішим
принципом
педагогічної
комунікації
та
репрезентації інформації студентам. Поєднання різних способів
подання навчальної інформації розвиває когнітивні здібності
студентів не тільки у процесі опанування ними цієї інформації, але й
у процесах її сприймання.
Метою навчальної дисципліни «Технології STEAM-освіти в Новій
українській школі» є формування готовності уздобувачів другого
рівня вищої освіти до використання технологійSTEM-освітив Новій
українській школі у контексті реалізації технологічної освітньої
галузі.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсу
спрямований на формування таких програмних результатів навчання
у майбутніх учителів початкової школи.
Знати: сутність понять «STEM, STEAM, STREAM-освіта»,
«STEM-технології»; особливості використання засобів STEM-освіти
в НУШ; особливості дослідницького, практико-орієнтованого та
компетентнісного підходів у реалізації технологічної освітньої
галузі в НУШ; напрямки залучення здобувачів початкової освіти до
експериментування та винахідництва.
Вміти: формувати у здобувачів початкової освіти компетентності
за концепцією STEM-освіти (когнітивні, креативні якості та
інноваційність, технологічні навички); впроваджувати групові та
парні методи навчання та оцінювання здобувачів початкової освіти;
залучати до творчості, винахідництва та експериментування
здобувачів початкової освіти; формувати життєві компетентності
здобувачів початкової освіти у межах реалізації технологічної
освітньої галузі.
Метою викладання навчальної дисципліни «Цифрова грамотність
та основи інформаційної безпеки в початковій школі» є розвиток у
здобувачів другого рівня вищої освіти досвіду формування цифрової
грамотності дітей молодшого шкільного віку, а також навичок
організації безпечного інформаційного середовища в початковій
школі.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– вивчення структури цифрової грамотності особистості;
– розвиток навичок формування цифрової грамотності в здобувачів
початкової освіти;

3 семестр

5,6,7,8 семестр

3 семестр

– ознайомлення з соціально-педагогічним аспектом інформаційної
безпеки дітей у початковій школі;
– оволодіння ефективними методиками організації інформаційної
безпеки в початковій школі;
– удосконалення навичок розв`язання професійних завдань за
допомогою цифрових технологій.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ
Ірина ЧЕРЕЗОВА

Кафедра психології

40

Конфліктологія

41

Порушення психіки Олена ГОРЕЦЬКА
та поведінки у
молодших школярів

Кафедра психології

42

Практикум
Перша
психологічна
допомога

Олена ГОРЕЦЬКА

Кафедра психології

Мета курсу: забезпечення загальної, теоретичної та практичної
підготовки студентів у галузі конфліктології з метою їх підготовки
до професійної діяльності.
Завдання курсу: формування у майбутніх фахівців системи знань з
конфліктології; ознайомлення із сутністю конфлікту, його
структурою, видами, основними механізмами виникнення та
динамікою перебігу; формування уміння надавати психологічну
допомогу суб’єктам, що перебувають у конфліктній взаємодії;
оволодіння
методами
прогнозування,
діагностування
та
попередження конфліктів; сприяння набуттю практичних навичок у
розв’язанні різних видів конфлікту, виробленню вмінь прогнозувати
і контролювати конфліктну ситуацію, позитивно сприймати
конфлікт і прагматично його використовувати.
Мета курсу: ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними
видами порушень психічного та особистісного розвитку дитини
молодшого
шкільного
віку,
методичним
апаратом
патопсихологічного дослідження, шляхами психологічної допомоги
дітям молодшого шкільного віку, які мають психічні порушення, та
їх батьками.
Завдання курсу: засвоєння здобувачами вищої освіти основних
понять патопсихології як науки; вивчення основних розладів
психічного та особистісного розвитку дитини молодшого шкільного
віку; оволодіння основними методиками психодіагностики з метою
вивчення психічних розладів дітей молодшого шкільного віку;
застосовування засобів своєчасного попередження відхилень у
психічному розвитку та поведінці дитини; орієнтування батьків на
здоровий спосіб життя та збереження психічного здоров’я їх дітей.
Мета курсу: ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою
надання першої психологічної підтримки людям одразу після
надзвичайно стресових подій; оволодіння навичками надання людям
першої психологічної допомоги з повагою до їхньої гідності,
культури та можливостей.
Завдання курсу: ознайомлення здобувачів із особливостями
переживання стресових і травмувальних ситуацій та їх наслідками;

2,3
семестр
ФППОМ

2
семестр
ФППОМ

3 семестр
Всі
спеціальності

43

Психологія
життєвих криз
особистості

Ірина ЧЕРЕЗОВА

Кафедра психології

44

Психологія
професійної
діяльності

Тетяна МАЛИХІНА

Кафедра психології

45

Робота вчителя
початкової школи з
дітьми «групи
ризику»

Тетяна МАЛИХІНА

Кафедра психології

основами та принципами надання першої психологічної допомоги,
яка включає гуманну, підтримуючу та практичну допомогу людям,
постраждалим від складних кризових ситуацій;
вироблення навичок надання невідкладної психологічної допомоги
і психосоціальної підтримки безпосередньо в надзвичайній чи
екстремальній ситуації,
оволодіння методами психологічної підтримки, невідкладної
психологічної допомоги та самодопомоги з метою стабілізації
психічного стану у разі гострих проявів стресових та травматичних
кризових станів.
Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі
психології життєвих криз.
Завдання курсу: розкриття психологічного контенту життєвої
кризи особистості; визначення психологічних чинників виникнення
життєвих криз особистості; висвітлення особливостей переживання
особистістю життєвих криз; оволодіння основними методами
психологічної допомоги у кризовій ситуації; з’ясування
особливостей професійного здоров’я педагога в контексті
здоровотворчого середовища закладу освіти.
Мета курсу: формування системи психологічних знань та умінь
спрямованих на вивчення специфіки функціонування людини в
умовах професійної діяльності з урахуванням вікових особливостей,
гендерної ідентичності, криз та факторів ризику.
Завдання курсу: розкриття основних понять дисципліни;
ознайомлення студентів з методами та конкретними методиками
виявлення психологічних умов ефективної професійноїї діяльності,
а також відповідних психологічних якостей робітників; розкриття
сутності психологічних проблем вибору професії, визначення
професійної придатності до професійної діяльності; визначення
оптимальні шляхи адаптації до обраної професії; висвітлення
сутності
педагогічної діяльності як різновиду професійної
діяльності.
Мета курсу викладання дисципліни є формування у здобувачів
освіти системних знань щодо змісту, прояву, психологічних
чинників та особливостей роботи з дітьми «групи ризику».
Завдання курсу: розкриття психологічного змісту проблемних
груп дітей, що знаходяться в зоні ризику: обдаровані, хворі, ті, що
слабо навчаються, важковиховувані та діти з неблагополучних сімей;
визначити психологічні чинники виникнення цих груп;
висвітлення особливостей діяльності вчителя з цими дітьми, з
метою профілактики та корекції небажаних проявів в їх поведінці.

2,3
семестр
ФППОМ

3
семестр
ФППОМ
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Теорія і практика
тренінгової роботи

Ольга ФРОЛОВА

Кафедра психології

Мета курсу: розкриття сучасних наукових концепцій, понять,
методів тренінгових технологій, опанування методиками
діагностики індивідуально-психологічних особливостей учасників
тренінгів, оволодіння основними техніками та технологіями
соціально-психологічного тренінгу.
Завдання курсу: вивчення історії розвитку тренінгової роботи як
науки, основних елементів тренінгів та їх різновидів, базових
понять, основних задач і головних цілей тренінгових технологій.
Дослідити сутність, види, характеристики і методи проведення
тренінгу, загальнотеоретичні основи використання технологій
тренінгу. Навчитись використовувати закономірності, форми і
методи тренінгової роботи; проводити емпіричний аналіз
ефективності тренінгової роботи; планувати і здійснювати
тренінгову діяльність; аналізувати і критично оцінювати основні
напрямки тренінгової діяльності; розробляти програми соціальнопсихологічних тренінгів; організовувати і проводити тренінги.

3 семестр
Всі
спеціальності

47

Тренінг
самопізнання та
самовдосконалення

Олена КОЛПАКЧИ

Кафедра психології

Мета курсу: поглиблення здатності здобувачів вищої освіти до
рефлексії та самоусвідомлення власної особистості.
Завдання курсу: розвинути навички самопрезентації та
самооналізу; оволодіти навичками ефективного міжособистісного
спілкування; сприяти розкриттю власного особистісного потенціалу;
підвищення емоційної стабільності, толерантності, здатності
працювати у команді.

3 семестр
Всі
спеціальності

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
48

Освітнє
адміністрування в
початковій школі

Анжеліка ЛЕСИК

Кафедра педагогіки

49

Проектування
освітніх технологій

Лариса ЛІСІНА

Кафедра педагогіки

Основними завданнями вивчення дисципліни
«Освітнє
адміністрування в початковій школі» 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.
Основною метою курсу «Проектування освітніх технологій» є
систематизація, закріплення й розширення теоретичних знань
студента з проблеми проектування освітніх технологій і викладання

3 семестр

3 семестр

50

Психологія та етика
ділового
спілкування

Олександр ГОЛІК

Кафедра педагогіки

51

Робота класного
керівника в соціумі

Андрій МАЛИХІН

Кафедра педагогіки

у вищій школі; оволодіння студентом методикою самостійного
дослідження освітньої технології, її проектування і конструювання.
Програма
орієнтована
на
представлення
педагогічного
проектування як виду творчої педагогічної діяльності майбутнього
викладача,
спрямованої
на
створення
теоретично
й
експериментально обґрунтованих моделей цілісних дидактичних
систем або щодо завершених їх фрагментів.
Через призму проектувальної діяльності студентів розглядаються
проблеми відбору, власне проектування, композиції навчального
матеріалу. Елементами, що доповнюють і супроводжують
проектувальну діяльність майбутнього викладача, є моделювання
педагогічних ситуацій, розв’язання педагогічних задач, апробація
елементів різних педагогічних систем у процесі контекстного
навчання, експериментальна перевірка ефективності власних
методичних розробок. Після вивчення теоретичних і методологічних
основ проектування освітніх технологій у вищій школі, базових
психолого-педагогічних понять освітніх технологій магістранти
вивчають методику проектування освітніх технологій. Практикум з
проектування освітніх технологій спрямований на проектування
конкретної технології. Як домінуюча дидактична одиниця, науковопедагогічна розробка підпорядковує собі всі інші дидактичні
одиниці. Виконання індивідуальної науково-педагогічної розробки є
заліковою роботою магістранта.
Мета навчальної дисципліни «Психологія та етика ділового
спілкування» − дати студентам знання про такий суспільний інститут
як психологія та етика ділового спілкування, зокрема: знання про
філософські, етичні, психологічні основи ділового спілкування, його
норми й правила, шляхи їх застосування, особливості етикету в
різних умовах трудової діяльності, а також про систему способів і
засобів ділового спілкування, його стратегії; навчити аналізувати
конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої
моральності та інші індивідуальні особливості, що проявляються під
час ділового спілкування.
Мета і завдання навчальної дисципліни «Робота класного
керівника в соціумі»: подальший розвиток педагогічного мислення,
здатності до аналітичного осмислення педагогічної діяльності,
творчих підходів до визначення соціально-педагогічних дій у
нестандартних педагогічних ситуаціях, формування уміння
приймати оптимальні рішення у відповідності до соціальнопедагогічних закономірностей та принципів соціальної педагогіки.
Предмет навчальної дисципліни: особливості роботи класного
керівника з різними категоріями учнів та батьками, робота з
представниками різних неформальних об’єднань.

3 семестр

2 семестр

52

Сучасні моделі
початкової освіти

Олена ГОЛУБ

Кафедра педагогіки

Навчальна дисципліна «Сучасні моделі початкової освіти»
ознайомить студентів із модельним уявленням про процес оновлення
початкової освіти.
Метою вивчення дисципліни є: формування у магістрів
професійно-управлінської компетентності щодо запровадження
педагогічних інновацій у початкову освіту, їхньої здатності до
вдосконалення практики в умовах викликів сьогодення.
Результатами навчання є: 1. Знання різновиду педагогічних
моделей та ознак їх прогностичності, пріоритетів Нової української
школи та змісту Державного стандарту початкової освіти; типології
технологій дитиноцентриського спрямування; педагогічного сенсу
компетентнісного підходу; теоретико-прикладних аспектів розробки
моделей початкової освіти. 2. Уміння: розробляти моделі початкової
освіти із урахуванням соціально-педагогічних умов та педагогічно
доцільного використання ресурсів комп’ютерних мереж і критеріїв
якості інновацій; враховувати імператив інклюзивно-розвивального
середовища на етапі розробки, запровадження, моніторингу дієвості
відповідних моделей початкової освіти.

3 семестр
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Метою викладання навчальної дисципліни «Вуличні напрями
хореографії» є оволодіння базовими рухами деяких напрямів
вуличного танцю та формування вмінь застосовувати вивчений
матеріал в професійній діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Вуличні напрями
хореографії» є: формування у студентів теоретичних знань і
практичних умінь із вуличних напрямів хореографії (фанк, хіп-хоп,
локінг, поппінг, денс хол); 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 вуличних напрямів хореографії,
прагнення до професійного самовдосконалення.
Метою викладання ОК за вибором «Експериментальна
хореографія» є формування у майбутніх фахівців власного
виконавського стилю, розвиток креативного мислення та готовності
застосовувати в професійні діяльності нестандартні хореографічні
знахідки.
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Основними завданнями вивчення ОК є: ознайомлення з поняттям
«експериментальний танець», авторськими роботами сучасних
танцівників у напрямі експериментального танцю; колективне
створення творчого проекту на актуальну соціальну тему з
використанням методів експериментального танцю; розвиток
індивідуального
виконавського
почерку,
бажання
до
самовираження,
пошуку
нестандартної
хореографії
та
балетмейстерських неординарних пошуків, вміння працювати в
творчій команді.
Спецкурс знайомить магістрантів із мануальною технікою
диригування як знаковою системою, яка забезпечує передачу
хоровому колективу комплексу художніх замислів керівника та
вміння управляти процесом виконавства.
Розглядаються методи раціонального і емоційного спілкування
диригента з хором, спрямовані на удосконалення механізмів
комунікації та психологічного впливу керівника хорового колективу
на співаків і професійних взаємовідносин з ними.
Дисципліна «Зразки класичної хореографії» передбачає
розширення горизонтів обізнаності магістрантів у галузі класичної
хореографії. Програма дисципліни включає розгляд та аналіз
педагогічних стилів роботи видатних діячів балетного мистецтва
минулого та сучасності; перегляд та аналіз уроків класичного танцю
за відео записами, виконання фрагментів авторських балетних
класів; знайомство зі сценічними зразками класичної хореографії,
виконання варіацій та окремих фрагментів балетних вистав.
Предметом навчальної дисципліни є зразки сучасної хореографії.
Міждисциплінарні зв’язки: курс є пов'язаним з вивченням
дисциплін: «Теорія та методика викладання класичного танцю»,
«Теорія та методика викладання неокласичного танцю», «Теорія та
методика викладання сучасного сценічного танцю», «Історія і теорія
сучасного театрального танцю», «Режисура сучасного танцтеатру».
Метою викладання навчальної дисципліни «Зразки сучасної
сценічної хореографії» є засвоєння магістрантами системи
теоретичних знань з методики роботи у класі відомих світових
балетних труп, а також з композиції різних напрямів сучасного
театрального танцю; формування практичних вмінь і навичок
виконавської майстерності на прикладах зразків сучасної сценічної
хореографії (балетних вистав, м'юзиклів, концерних номерів).
Основними завданнями вивчення дисципліни «Зразки сучасного
балету» є:
1. розвиток здібності емоційного сприйняття художніх образів на
прикладах зразків сучасної сценічної хореографії (балетних вистав,
м'юзиклів, концерних номерів);
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2. оволодіння технікою виконання танцювальної лексики
програмних зразків сучасної сценічної хореографії (балетних вистав,
м'юзиклів, концерних номерів). ;
3. ознайомлення з методикою роботи у класі відомих світових
балетних труп;
4. ознайомлення з кращими здобутками композиційної побудови
різних напрямів сучасного театрального танцю на прикладах зразків
сучасної сценічної хореографії (балетних вистав, м'юзиклів,
концерних номерів);
5. формування художнього смаку магістрантів.
Метою викладання ОК за вибором «Інновації в хореографії» є
ознайомлення студенів з інноваціями в хореографії та
особливостями їх застосування в професійній діяльності
Основними завданнями вивчення ОК є: розширення знань
здобувачів вищої освіти про інноваційні методи навчання
хореографії; пошук, вивчення та аналіз авторських методик навчання
хореографії із застосуванням інновацій; презентація передового
досвіду навчання студентам молодших курсів у вигляді семінарупрактикуму; вивчення балетмейстерських інновацій в хореографії
(сучасній, народно-сценічній) і їх часткова апробація; розвиток
уміння аргументовано аналізувати інформаційний матеріал та
практично його застосовувати; виховання прагнення до самоосвіти
та творчого пошуку.
Дисципліна розкриває історичні етапи розвитку вокальнохорового мистецтва у творчості світових композиторів.
У процесі опанування дисципліни студенти розширять власний
музичний кругозір, усвідомлять структуру та характерні особливості
різноманітних хорових жанрів, навчяться на слух впізнавати твори
світової хорової класики, розвиваючи музичну пам'ять.
Дисципліна формує як системні так і фахові компетенції здобувача
освіти, необхідні для подальшого здійснення професійної діяльності.
Метою навчальної дисципліни є вдосконалення виконавських
і педагогічних навичок майбутнього викладача гри на музичному
інструменті; підготовка до самостійної практичної діяльності в
якості учасника і керівника камерного інструментального ансамблю
(дуету, тріо, квартету тощо).
Основні завдання дисципліни:
- набуття необхідних теоретичних знань;
формування вмінь ансамблевої гри;
- розвиток і закріплення навичок читання нот з листа, швидкої
орієнтації у тексті;
- розширення музичного кругозору за рахунок вивчення камерноінструментального репертуару;
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- виховання творчої ініціативи і вмінь працювати у колективі
Запропонована дисципліна передбачає розвиток у студентів
ансамблевої техніки. Уміння володіти методикою
опанування
акомпанементу до вокально-хорових та інструментальних творів,
навичок читання з листа та транспонування, підбору на слух мелодій
та акомпанементу до пісень; вивчення вокальної, інструментальної
нотної літератури різних епох, стилів та жанрів, хорової, вокальної
та інструментальної літератури для дітей.
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.
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього
процесу необхідні знання, обов’язкові для того, щоб студенти
володіли основною проблематикою антропології музики, в
історичному розвитку науки та контексті сьогодення. Тому у курсі
представлено як розвиток концепцій музичної антропології у різні
етапи її творення, так і аналіз основного кола методологічних питань
дисципліни у трактуванні сучасних етномузикологічних шкіл
України, а також ближнього та дальнього зарубіжжя.
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
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
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інклюзивної групи танцювального гуртка в ЗПО, вміння аналізувати
роботу хореографа в інклюзивному класі, вирішувати проблемні
питання.
У курсі розглядаються такі теми: Мистецька педагогіка як
суспільне явище (функції мистецької освіти, методологічні засади,
національна основа художньої освіти); Принципи і педагогічні
умови навчання мистецтва (методи та форми організації
мистецького навчання); порівняльний метод педагогіки мистецтва
різних країн
Мета курсу – ознайомити здобувачів вищої освіти з різновидом
технології
науково-методичного
супроводу,
системою
андрагогічних принципів і прийомів, що сприяють розвитку
можливостей особистості і групи людей, які разом працюють
(команди, організації), а також забезпечують максимальне розкриття
та ефективну реалізацію цих можливостей.
Основними завданнями вивчення ОК «Педагогічний коучинг» є:
навчити здобувачів вищої освіти вчитися, а саме самостійно
набувати необхідні знання через особистісну мотивацію;
забезпечити сталу мотивацію до навчання протягом життя –
навчання «без відриву від педагогічної діяльності», що забезпечує
радість і задоволення;
мотивувати до мобільності, швидкої й ефективної реакції в
критичних ситуаціях, до знаходження конструктивних пропозицій
від членів команди без побоювань;
навчити діагностувати та здійснювати моніторингове
дослідження освітнього процесу, що дасть змогу враховувати і
прогнозувати зміни, які відбуваються в результаті впровадження
інноваційних програм і технологій;
навчити бути гнучким і адаптивним педагогом, готовим до
впровадження освітніх інновацій, неперервного розвитку
педагогічної майстерності.
У змісті курсу розглядаються такі теми: мистецтвознавство як
наукова дисципліна методологічного рангу; архетипи та аксіоми
мистецтвознавства як вчення про світ художнього: проблема вибору
наукової теорії; Епістемологічні (знаннєві) перетворення в системі
фундаментальних питань мистецтвознавства; знаковість мистецької
лексики та герменевтична рецепція мистецького вираження
Курс має на меті послідовне і всебічне ознайомлення з історичним
розвитком та методологією дослідження мистецтва як соціального
інституту, формування у здобувачів соціокультурних знань і
світогляду на основі засвоєння існуючих парадигм художньої
культури і мистецтва та їх аналізу як соціальних феноменів. В
процесі вивчення курсу створюються передумови для формування
національного світогляду майбутніх вчителів художньої культури та

Без обмежень

3 семестр

Без обмежень

Без обмежень

мистецтва, набуття ними необхідної для роботи ерудиції в галузі
мистецтва, пов’язуються теоретичні питання з практикою.
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Сучасні івенттехнології

Віра БУРНАЗОВА

Кафедра теорії та
методики навчання
мистецьких дисциплін

70

Теорія і методика
роботи з дитячим
хоровим
колективом

Вікторія
ГРИГОР`ЄВА

Кафедра теорії та
методики навчання
мистецьких дисциплін

71

Теорія і практика
особистісно
орієнтованого
викладання

Павло КОСЕНКО

Кафедра теорії та
методики навчання
мистецьких дисциплін

Метою вивчення дисципліни є вивчення теоретичних та
практичних основ івент-технологій, опанування навичками
професійного планування, організації святкових подій, заходів в
службовому, суспільному та приватному житті, включаючи
розробку концепції і програми, формування і контроль виконання
плану, координацію роботи всіх учасників процесу, а також
вивчення ефективності проведеного івент-заходу.
Предметом вивчення дисципліни є загальнотеоретичні положення
концепції управління та організації івент-заходів і спеціальні
принципи, які дозволяють на практиці застосовувати отримані
знання.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні івенттехнології» є:
- формування у студентів цілісної уяви про галузь eventтехнологій, як окрему форму діяльності;
- розуміння сутності поняття event; визначення класифікації подій,
цілей та завдань подієвих заходів;
- опанування основами методології дослідження виняткових подій
та технологіями розробки програми івент;
- вивчення особливостей організації івент-заходів;
- оволодіння методами оцінки результатів івент та визначення
ефективності управління заходами.
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.
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення
студентів з різними аспектами музично-педагогічної діяльності, що
знаходяться у площині особистісно орієнтованого навчання;
інтеграція професійно-педагогічних знань, вмінь і навичок з
проблеми особистісно орієнтованого викладання музичних

3 семестр

Без обмежень

дисциплін на основі системного узагальнення теоретичного
матеріалу і практичного досвіду.
Основні завдання вивчення дисципліни:
- ознайомити з тенденціями розвитку сучасної музичної освіти;
- розкрити сутність та зміст особистісно орієнтованої педагогіки;
- навчити майбутніх викладачів музичного мистецтва
використовувати методи особистісно орієнтованого навчання у
подальшій практичній професійно-педагогічній діяльності.

музичного
мистецтва

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
72

Аналітичне
читання
англійською мовою

Валерій Богдан
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Англійська мова
ділового
спілкування

Ірина ГЛАЗКОВА

Кафедра іноземних
мов і методики
викладання

Кафедра іноземних
мов і методики
викладання

Важко уявити людину, яка не читає. Рядові читачі нерідко
сприймають і розуміють один і той самий текст по-різному –
захоплюються ним, залишаються байдужими або зовсім його не
сприймають. І роблять це вони інтуїтивно. Але розуміння
художнього задуму автора вимагає грунтовної професійної
підготовки. І це під силу тільки підготовленому читачеві, озброєному
сучасними методами аналізу різножанрових текстів.
Мета курсу - дати слухачам навички серйозного, всебічного,
строго об’єктивного, повністю побудованого на мовних фактах
аналізу конкретного тексту.
Програма курсу передбачає ознайомлення слухачів із провідними
типологічними формами комплексного аналізу тексту: дослідження
окремого белетристичного тексту, творчості письменника в цілому,
окремого жанру, літературного напрямку, зіставлення оригіналу і
перекладу.
Після завершення цього курсу успішні студенти будуть знати й
уміти враховувати те, що послужило стимулом до написання твору,
яке комунікативне завдання ставив перед собою автор, із яких
мовних засобів побудований твір, мотив їх відбору; чому певний твір
може мати (чи має) багато тлумачень, які факти породжують
різноманітність тлумачень; які позатекстові фактори необхідні для
з’ясування того, що приховує автор, які пояснення потрібні для
адекватного письменниковому розуміння художнього твору тощо.
Дисципліна «Англійська мова ділового спілкування» спрямована
на формування у здобувачів вищої освіти комунікативних
професійних компетентностей, вона сприятиме вдосконаленню
навичок аудіювання, читання, письма, говоріння, ефективному
функціюванню у майбутньому професійному середовищі.
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;

3 семестр
Факультет
ФППОМ


навчитися укладати пакет документів для працевлаштування
та здійснювати ділове листування;

ознайомитися з культурними особливостями поведінки
британців, американців та українців у ситуаціях ділового
спілкування.
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Англійська мова
для науковців

Олена ЯРОВА

Кафедра іноземних
мов і методики
викладання

75

Англомовне
академічне письмо

Ірина Шиманович

Кафедра іноземних
мов і методики
викладання
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Впровадження
інновацій в освітній
процес

Олена ЯРОВА

Кафедра іноземних
мов і методики
викладання

Метою курсу є підготовка здобувачів вищої освіти до ефективного
функціонування в міжнародній науковій спільноті шляхом
ознайомлення
з
актуальними
концепціями
використання
англомовних моделей і структур, характерних для наукової та
професійної сфери, виявлення подібностей та розбіжностей між
відповідними академічними дискурсами українською та англійською
мовами, оволодіння інструментами, важливими для розвитку
комунікативних здібностей, логічного та критичного мислення
науковця.
Після завершення цього курсу здобувач отримає знання про стилі
та жанри усної та письмової комунікації в академічній та фаховій
сферах; про особливості використання лексичних, граматичних та
синтаксичних структур у науково-академічних дискурсах; про
особливості застосування мультимедійних засобів для створення і
поширення комунікативних продуктів у фаховій та академічній
сферах. Здобувач вищої освіти також навчиться читати і розуміти
автентичну наукову та фахову інформацію; спілкуватися
англійською мовою в науковій та фаховій сферах у межах тематики,
передбаченої програмою; складати огляд прочитаної літератури,
тези доповіді для наукової конференції; критично оцінювати власні
продукти мовленнєвої діяльності та своїх колег.
Навчальна дисципліна «Англомовне академічне письмо»
передбачає здобуття магістрантами мовних компетенцій, необхідних
для розуміння та аналізу наукових та професійно-орієнтованих
текстів, для презентації та обговорення результатів своєї наукової
діяльності англійською мовою в усній та писемній формах, а також
формування уміння у повному обсязі донести свою думку до читача.
Англомовне академічне письмо передбачає формування певного
комплексу компетентностей, без яких неможливе здійснення
наукового дослідження. Цей комплекс передбачає формування як
лінгвістичних (мовних, синтаксичних, стилістичних, риторичних),
так і металінгвістичних компетентностей, зокрема, вміння логічно та
критично мислити, аналізувати і синтезувати інформацію,
реферувати англомовні джерела за фахом.
В рамках цього курсу ви пройдете крізь навчання,
експериментування та самоаналіз, які допоможуть вам набути
впевненості і навичок, необхідних щоб очолити вдосконалення
освітнього процесу в закладі освіти. За допомогою практичних вправ
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Грантрайтинг

Ірина ГЛАЗКОВА

Кафедра іноземних
мов і методики
викладання

ви разом із одногрупниками створите спільне бачення якісно нового
рівня роботи школи, зробите перші кроки для реалізації цього
бачення і навчитеся вимірювати прогрес на вашому шляху. Особливу
увагу буде приділено розвитку потенціалу школи із акцентом на
співпрацю та побудову партнерських відносин із стейкхолдерами на
всіх рівнях.
Ви дізнаєтесь:
•
Як сформувати і вдосконалити бачення змін?
•
Як розпочати впровадження нової освітньої ініціативи?
•
Як працювати разом крізь виклики та перемоги?
•
Як вимірювати результати та змінювати стратегію
досягнення змін за потреби?
Наприкінці цього курсу ви навчитесь краще розуміти себе як
лідера та агента змін освітнього процесу в навчальному закладі;
розвините вміння організовувати педагогічну діяльність на
компетентнісних засадах; конструювати та реалізувати сучасні
програми навчання школярів іноземної мови; діагностувати освітній
процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення
учня як особистості.
Дисципліна «Грантрайтинг» спрямована на формування у
здобувачів вищої освіти знань про грантову діяльність, поняттєву
базу грантрайтингу, актуальні напрями програм співробітництва при
наданні грантів, процедуру участі у грантових програмах.
У межах цього курсу студенти опановують вміннями: здійснювати
пошук фондів як в Україні, так і за кордоном для проведення як
індивідуальних, так і колективних проєктів (грантів); здійснення
моніторингу і оцінки наявних проєктів в Україні, і за кордоном для
формулювання актуальної ідеї, проблематики; написання і подання
заявки на отримання грошової винагороди для проведення як
індивідуальних, так і колективних проєктів (грантів); підготовки
звітної документації; планування і вирішення завдання професійного
та особистісного розвитку і самовдосконалення.
Дисципліна висвітлює такі питання:
Теоретичні засади грантових проєктів як в Україні, так і за
кордоном: визначення, типологія та напрями реалізації.
Актуальні питання щодо грантової діяльності.
Практичні засади грантових проєктів як в Україні, так і за
кордоном: принципи написання і представлення заявки/ аплікаційної
форми, її структура, реалізація проєкту, підготовка звітної
документації.
Обґрунтування спроможності виконання проєкту, обґрунтування
необхідності придбання за рахунок гранту обладнання та
устаткування, а також напрямів їх використання після завершення
гранту, обсяг фінансування, необхідний для виконання гранту,
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Інтерпретація
візуальних даних
англійською мовою

Оксана КАЛІБЕРДА

Кафедра іноземних
мов і методики
викладання
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Ефективна ділова
писемна
комунікація

Валерій Богдан

Кафедра іноземних
мов і методики
викладання

очікувані результати виконання проєкту, опис шляхів та способів
подальшого використання результатів виконання проєкту в
суспільній практиці, можливі ризики, що можуть вплинути на
реалізацію проєкту.
Менеджмент проєкту для подання на конкурс до Erasmus+:
характеристика проєктів КА1. Академічна мобільність, КА2.
Проєкти співпраці, КА3. Підтримка реформ, Жан Моне.
Загальні відомості про програму Erasmus+: цілі, пріоритети та
основні особливості програми, країни-учасниці (країни-члени і
країни-партнери), виконавці та загальний доступний бюджет;
напрями і види діяльності програми; процедури подання проєктної
заявки на грант та відбору проєктів, а також фінансові та
адміністративні положення, повʼязані з присудженням гранту
програми Еразмус+.
Менеджмент проєкту для подання його на конкурс до Horizon
2020: характеристика проєктів Horizon 2020, умови участі, фінансові
питання тощо.
Дисципліна за вибором «Інтерпретація візуальних даних
англійською мовою» знайомить з принципами опису інформації,
представленої в англомовному тексті в формі графіка, діаграми або
таблиці.
Уведення в текст візуальних даних робить його більш цікавим та
легким для розуміння. Проте, чи знаєте Ви як описати, усно або
письмово, той чи інший графік, діаграму, таблицю англійською
мовою?
Метою дисципліни є формування уміння інтерпретувати візуальні
дані в англомовних текстах.
Програма дисципліни передбачає ознайомлення з граматичними,
лексичними, стилістичними особливостями та композиційними
параметрами конструювання текстів, що описують візуальну
інформацію англійською мовою.
Важко уявити людину, яка ні з ким не спілкується. Іноді ми
вимушені це робити незалежно від нашого бажання. При цьому ми
часто намагаємось своїм повідомленням вплинути на нашого
співбесідника, спонукати його діяти певним чином.
Мета курсу ─ показати (на прикладі в першу чергу ділового
листування), як просто та результативно можна донести свою думку
до читача (або співбесідника, оскільки запропонована методика
може з успіхом застосовуватись і в усному спілкуванні).
Програма курсу передбачає ознайомлення слухачів не тільки і не
стільки з формальними вимогами до певного виду листування, а
навчити підходити до свого повідомлення з урахуванням змісту
повідомлюваної інформації (добрі новини, погані новини,
переконливі повідомлення).
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Після завершення цього курсу успішні студенти будуть знати
особливості написання окремих видів повідомлень, уміти ефективно
вести листування (або усне спілкування), уміло використовувати
найбільш притаманну кожному виду повідомлення форму, стиль, тон
і арсенал мовних засобів для досягнення своєї прагматичної мети,
уникати
найчастіших
помилок
при
написанні
ділової
кореспонденції.
Теоретична складова курсу знайомить здобувачів вищої освіти із
типологією педагогічних технологій; типами методичних технології
навчання іноземних мов і культур на засадах гуманної особистісної
орієнтації освітнього процесу; особливостями активізації й
інтенсифікації навчальної діяльності; ефективності управління й
організації освітнього процесу; дидактичного вдосконалення й
реконструювання навчального матеріалу в межах альтернативних
педагогічних технологій.
Перед курсом ставляться завдання розвинути в здобувачів вищої
освіти вміння обирати й аналізувати сучасні методичні технології
навчання іноземних мов і культур у закладах загальної середньої
освіти; ефективно інтегрувати сучасні методичні технології
навчання іноземних мов і культур до освітнього процесу з ІМ;
обирати, аналізувати й ефективно використовувати вправи різних
типів і видів з метою формування іншомовної комунікативної
компетентності учнів; контролювати й оцінювати рівень
сформованості всіх складників іншомовної комунікативної
компетентності; планувати й реалізовувати різні форми організації
освітнього процесу, комбінуючи сучасні методичні технології
навчання іноземних мов і культур.
Курс «Комунікативні стратегії англійської мови» посідає одне з
провідних місць у системі професійної підготовки вчителя
англійської мови. Метою вивчення цієї дисципліни є формування в
здобувачів вищої освіти комунікативної, лінгвістичної, професійної
та соціокультурної компетенцій, які забезпечать уміння ефективно і
гнучко використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях
навчально-академічного, професійного та соціального спілкування.
Курс «Комунікативні стратегії англійської мови» охоплює великий
обсяг матеріалу про суспільний характер комунікації; гендерні
аспекти спілкування; вербальне вираження конфліктних ситуацій;
особливостей написання електронних повідомлень, рефератів та
анотацій; культурних особливостей презентацій. Вся робота над
даним курсом базується на широкому використанні аудіо- та
відеоматеріалів.
Впродовж курсу ви матиме можливість: розширити базу знань для
вільного користування англійською мовою у професійних, наукових
та інших цілях; удосконалити вміння здійснювати іншомовну
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комунікацію, базуючись на правилах та закономірностях англійської
мови, а також на соціокультурних знаннях; розвинути вміння
міжособистісного спілкування задля повноцінного та ефективного
функціонування як в освітньому середовищі, так і за його межами.
Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство
англомовних країн»
є поглиблення лінгвістичної підготовки
студентів, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у
культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент може знати:
особливості географії, історії, економіки, політичної системи,
культури та звичаїв англомовних країн;
особливості формування країнознавчої та ідеоматичної лексики на
підставі аналізу історичного розвитку англомовних країн;
етичні і моральні норми поведінки, що прийняті у соціумі іншого
культурного типу;
вміти:
інтегрувати відомості з різних наукових напрямів та навчальних
дисциплін для розуміння країнознавчих та культурних особливостей
англомовних країн;
застосовувати лінгвокраїнознавчі знання в процесі оволодіння
англійською мовою;
долати вплив стереотипів і здійснювати міжкультурний діалог в
загальній та професійній сферах спілкування.
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.
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.
Дисципліна за вибором «Основи англійської лексикографії»
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 майбутніх викладачів, усвідомлення того, що
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успішне вивчення англійської мови та проведення наукового
дослідження неможливе без використання різних типів словників,
що містять всеохоплюючу інформацію про мову, її словниковий
склад, функціонування лексичних одиниць та їх сучасне вживання.
Програма дисципліни передбачає ознайомлення з етапами
формування англійської лексикографії, різними типами англомовних
лексикографічних довідників та принципами організації їх мега-,
макро-, мікро- та медіоструктури.
По завершенню студенти 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.
Мета навчальної дисципліни: допомогти студентам, як майбутнім
вчителям, формувати в собі почуття інтелігентності, щоб виховувати
етично компетентну інтелектуальну еліту, спроможну нестандартно
мислити, грамотно вирішувати проблеми, використовувати свої
знання у нових ситуаціях, ефективно працювати, удосконалюючи
свої знання та узгоджуючи свої дії і цінності з моральними
критеріями.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
формування системи знань про культуру як специфічний та
унікальний феномен людства; сприяння усвідомленню сутності
педагогічної
культури,
педагогічної
етики,
духовності,
інтелігентності на основі аналізу історичних, культурологічних та
психолого-педагогічних джерел; удосконалення іміджу педагога,
навичок педагогічного спілкування, розвиток культури мовлення та
етики мовленнєвої комунікації; набуття знань про процес самоосвіти
та самовиховання, умінь та навичок застосовувати знання з
педагогіки та психології для саморегуляції власної педагогічної
діяльності.
Стати викладачем іноземної мови-професіоналом важко, для цього
потрібно докласти багато зусиль. У будь-якій професії існує чотири
рівні професіоналізму: грамотність, ремесло, майстерність і
мистецтво. Відповідно до цих рівнів вам необхідно оволодіти
спочатку системою знань про всі компоненти освітнього процесу з
ІМіК, потім системою навичок реалізації методичних дій і, нарешті,
системою вмінь, які забезпечують використання професійних
функцій викладача ІМіК. Майстерність і мистецтво ж досягаються
шляхом постійного самовдосконалення і навчання впродовж життя.
Метою викладання даної дисципліни є формування в здобувачів
вищої освіти професійно-методичної компетентності викладача
іноземних мов і культур (ІМіК) з урахуванням загальноєвропейських
рекомендацій. Теоретична й практична частини курсу сприяють
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формуванню інтегральної компетентності фахівця, здатності
розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі методики
навчання ІМіК у процесі професійної діяльності або навчання;
формувати/вдосконалювати загальні та фахові компетентності.
Успішне оволодіння цією дисципліною дасть вам право після
закінчення університету працювати викладачем іноземних мов на
мовних факультетах ЗВО.
Фундаментальною умовою професійного становлення педагога є
поступове усвідомлення можливості й необхідності позитивних змін
своєї особистості, постійного вдосконалення себе як людини та
фахівця. Формуванню особистості майбутнього вчителя як
професіонала, основою якого є компетентність і морально-духовна
ціннісна орієнтація сприятиме дисципліна «Професійне становлення
майбутнього вчителя».
Постійне професійне самовиховання дає студентові можливість
виробляти індивідуальний стиль роботи, створювати власну
педагогіку, змінювати своє ставлення до себе як до неповторної
особистості і ставлення до дітей як до рівних партнерів у
педагогічній взаємодії.
Мета дисципліни дати студентам загальне уявлення про
самовиховання, професійне самовиховання, його етапи, методи,
сформувати уміння і навички рефлексивного самопізнання,
адекватної самооцінки, навички складання власних індивідуальних
програм професійного самовдосконалення.
Основними завданнями є: розвиток адекватного розуміння
майбутнім вчителем самого себе й формування позитивної “Я концепції”; розвиток гуманістичного ставлення до людей, до дітей;
розвиток емоційної стійкості і
навичок вольової регуляції; формування потреби в постійному
професійному самовихованні; створення системи професійного
самовиховання як свідомої діяльності, спрямованої на більш повну
реалізацію себе як особистості.
Вивчення освітньої компоненти "Теорія і практика мовного
тестування" поглибить методичну підготовку майбутніх учителів
англійської мови, сприятиме розумінню суті тестового контролю
іншомовної
комунікативної
компетентності,
критичному
осмисленню основних теоретичних принципів та особливостей
оцінювання навчальних досягнень учнів ЗЗСО відповідно до
Державних стандартів і концепції НУШ.
Лекційні заняття базуються на основних положеннях
лінгводидактики та покликані підвищити інтерес студентів до
глибшого самостійного вивчення питань курсу, сприятимуть
формуванню їхньої професійно-методичної компетентності.
Практичні заняття закріплять набуті на лекціях і під час самостійної
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підготовки знання з курсу, покращать професійно-орієнтовані
комунікативні та інформаційно-комунікаційні вміння студентів
відповідно до ОКР магістр.
Курс читається англійською мовою, що сприяє збагаченню
словникового запасу студентів відповідною термінологією та
позитивно впливатиме на оволодіння ними усним і писемним
англійським мовленням.
У результаті вивчення студенти ознайомляться з:
• основними положеннями та принципами тестового контролю
знань;
• методами тестування;
• типами оцінювання;
• компонентами тестових завдань різного формату;
• критеріями оцінювання завдань відкритого типу;
• лінгвістичними основами оцінювання рівня сформованості
іншомовної комунікативної компетентності;
• основними типами тестових завдань;
• технологією складання тестових завдань;
• вимогами щодо укладання та дизайну тестових завдань основних
типів;
• базовою термінологією у галузі мовного тестування та
оцінювання;
• Європейськими стандарти в галузі мовної освіти;
• Українським законодавством, що регламентує незалежне
оцінювання якості знань учнів ЗЗСО з іноземних мов.
Здобувачі вищої освіти зможуть навчитися:
•
застосувати
на
практиці
теоретичні
положення
стандартизованого контролю знань;
• визначати рівень складності текстів з читання та аудіювання
відповідно до шкали Загальноєвропейських мовних рекомендацій;
• оцінювати завдання відкритого типу відповідно до критеріїв;
• складати тестові завдання різних форматів з основних видів
мовленнєвої діяльності та загального використання мови;
• аналізувати тестові завдання укладені колегами з рекомендаціями
щодо покращення їх якості;
• визначати рівень складності та надійності тестів;
• презентувати власні тестові завдання;
• давати критичну оцінку опублікованим тестовим завданням, що
рекомендуються для використання у освітньому процесі.
Дисципліна «Технології дистанційного навчання іноземних мов»
має завданням ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними
та практичними аспектами використання сучасних інформаційнотелекомунікаційних технологій та дистанційних форм навчання в
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професійній педагогічній діяльності майбутніх учителів іноземних
мов, такими як:
принципи іншомовної дистанційної освіти, її переваги й недоліки;
психолого-педагогічні проблеми спілкування онлайн і засоби
подолання пізнавальних бар’єрів у дистанційному навчанні;
сервіси для проведення відеоконференцій та онлайн-уроків,
технологія проведення занять на базі Zoom та Google Classroom;
правила мережевого етикету і поняття кібербезпеки;
особливості використання електронних підручників в освітньому
процесі тощо.
Здобувачі вищої освіти мають можливість сформувати базові
знання у сфері організації дистанційного навчання іноземних мов в
закладі освіти, набути вміння для роботи з електронними
підручниками, дистанційними уроками та курсами.
Метою навчальної дисципліни «Технології навчання
англійської мови» є формування теоретичних знань та
практичних умінь через набуття здобувачами вищої освіти досвіду
щодо використання новітніх методів викладання та застосування
інноваційних освітніх технологій для формування основних
англомовних навичок, а саме: читання, аудіювання, письма,
говоріння. У межах дисципліни студенти вивчають переваги та
недоліки сучасних освітніх технологій, опановують методики їх
застосування в процесі вивчення англійської мови.
Основними завданням вивчення навчальної дисципліни
«Технології навчання англійської мови » є:
сформувати у студентів теоретичну базу, що розкриває загальні та
спеціальні закономірності процесу навчання англійської мови як
засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім
методичних знань, також знання із суміжних з методикою наук
психолого-педагогічного й філологічного циклів, і на цій основі
забезпечує уявлення про зміст і структуру інноваційної педагогічної
діяльності вчителя;
ознайомити студентів з найбільш відомими інноваційними
підходами, системами і методами, формами та засобами навчання
англійської мови, а також сформувати у них основи умінь творчо
застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних
умов;
на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів
інноваційне мислення для вирішення різноманітних методичних
завдань, що виникають в освітньому процесі з англійської мови у
закладах загальної середньої освіти.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент може знати:
загальні теоретичні відомості основних методичних понять;

3 семестр
Факультет
ФППОМ

питання організації навчання англомовної фонетики, лексики,
граматики та видів мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання,
читання, письма, перекладу) з урахуванням сучасних технологій
навчання;
критерії оцінювання рівня володіння англомовною мовленнєвою
діяльністю й особливості організації освітнього процесу в закладах
загальної середньої освіти.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент може вміти:
застосовувати сучасні технології навчання, методи, форми,
прийоми і засоби для формування всіх видів мовленнєвої діяльності
учнів в закладах загальної середньої освіти;
комплексно здійснювати індивідуалізацію навчання;
аналізувати навчальний матеріал;
застосовувати різні освітні технології та новітні методи навчання
іноземних мов;
установлювати взаємозв’язки між традиційними та інноваційними
методами навчання, обґрунтовувати доцільність застосованих
освітніх технологій;
об’єктивно оцінювати зміст, сучасні засоби навчання.
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Динаміка
морфологічних змін

Валентина
ЮНОСОВА

Мова – динамічна система, для якої здатність розвиватися є
Кафедра української
природним способом її соціального існування. Вона змінюється,
мови та славістики

Метою дисципліни «Формування логічного мислення у контексті
вивчення англійської мови» є розкриття поняття культури логічного
мислення у контексті вивчення англійської мови; формування
уміння аргументувати свої думки, брати участь у навчальнопізнавальній дискусії англійською мовою; активізація навчальнопізнавальної 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.
Навчальна
дисципліна
викладається
за
допомогою
мультимедійних технологій, інтерактивних форм роботи, спирається
на рекомендований МОН опублікований посібник. Обирайте та
розвивайте логічність мислення

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СЛАВІСТИКИ
реагуючи на всі зрушення відповідної мовної спільноти. Від початку
1990-х рр., коли українська мова проголошена державною мовою
країни, вона стала об’єктом пильної уваги з боку суспільства й
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Світлана ГЛАЗОВА

Кафедра української
мови та славістики

почала активно впроваджуватися в різні сфери життя. Динаміка
суспільного життя віддзеркалюється на всіх мовних рівнях, зокрема
і в морфології. Розвиток української літературної мови в нових
суспільних умовах вимагає розв’язання багатьох теоретичних і
практичних питань. Проблема сутності літературної мови, її функцій
і норм у суспільному житті стає першочерговою в українському
мовознавстві. Тому актуальним і доцільним є ознайомлення
магістрантів з новітніми засадами та науковими здобутками з
проблем розвитку української літературної мови й усталення її норм
в певні історичні періоди її розвитку протягом ХХ – на початку ХХІ
ст.
Магістрантам запропоновано питання, які ще не були
об’єктом детального аналізу в навчальній літературі для вищої
школи (проблеми норми і варіантності, зміни в граматичних
категоріях роду, числа і відмінка іменників; новітні тенденції
творення ступенів порівняння прикметників, процеси мовного
регулювання в межах категорій дієслова та його форм тощо).
Мета курсу – дати магістрантам глибокі наукові знання про
формування морфологічних норм української літературної мови з
урахуванням найновіших досягнень вітчизняного мовознавства.
Завдання курсу:
ознайомити магістрантів із мовними нормами та проблемами їх
кодифікації; домогтися глибокого 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.
Дисципліна «Документознавсто у сфері освіти» зорієнтована на
формування у майбутніх спеціалістів-філологів професійної
компетенції, оскільки магістр освіти повинен володіти основними
методами, способами і засобами отримання, зберігання та переробки
інформації; володіти як теоретичними знаннями, так і практичними
навичками у сфері професійної документації.
Метою викладання навчальної дисципліни «Документознавство у
сфері освіти» формування системи теоретичних і прикладних знань
про документ як основну складову документної комунікації у сфері
освіти; практичне оволодіння основами офіційно-ділового стилю
державної мови, що забезпечить професійне спілкування на
належному мовному рівні.
Завдання: висвітлити питання сучасної освітньої документації,
починаючи від загальних понять мовної норми, офіційно-ділового
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стилю, класифікації освітніх документів; подати характеристику
основних вимог до складання й оформлення документів;
ознайомити з культурою українського писемного наукового
мовлення у сфері професійної діяльності учителя філолога; навчити
керувати документообігом освітніх установ, користуватися
засобами електронного документообігу; сформувати вміння
використовувати документну інформацію в освітній сфері.
Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікативна
лінгвістика» є:

формування у студентів здатностей користуватися
поглибленими знаннями та положеннями комунікативної
лінгвістики у процесі мовленнєвої діяльності, міжкультурної
комунікації та повсякденного спілкування;

усвідомлювати та практично застосувати правила побудови
різних видів текстів, забезпечити породження цілісного тексту з
використанням різних засобів смислового та формального зв’язків з
огляду на прагматику мови та мовлення;

розуміти сутність впливу тексту оригіналу на його
споживачів,
вибору засобів,
необхідних для
реалізації
комунікативно-прагматичної мети висловлювання;

використовувати знання про різні типи стратегій як одного
зі способів одержання, збереження і використання інформації,
необхідної для розв'язання комунікативних професійно орієнтованих
завдань.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікативна
лінгвістика» є:

засвоєння студентами теоретичних знань з основ
комунікативної лінгвістики;

вироблення у студентів навичок коментування та аналізу
мовних фактів, умінь застосовувати набуті знання на практиці;

ознайомлення студентів з дискусійними питаннями
комунікативної лінгвістики;

підвищення культури усного та писемного мовлення
студентів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати:

основні поняття комунікативної лінгвістики та усвідомлення
її місця у парадигмі лінгвістичних дисциплін;

базові та поглиблені положення, що включають закони
комунікації; специфіку комунікації залежно від різних умов
(соціальних, культурних, тощо);
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принципів структуризації мови (мовного коду) у процесах
спілкування; та закономірностей взаємодії мовних і позамовних
засобів комунікації;

причинно-наслідкових зв’язків організації мовного коду та
позамовних явищ; етапів і закономірностей породження і сприйняття
мовлення в різних комунікативних умовах; причин комунікативних
невдач;

методів дослідження мови і засобів інших семіотичних
систем у процесах комунікації;

особливостей
соціокультурних,
психолінгвістичних,
лінгвопрагматичних аспектів міжкультурного спілкування;

закономірностей
лінгвопрагматичної
організації
висловлювання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти:
 проводити паралелі та встановлювати взаємозв’язки
дисципліни з іншими галузями знань (філософією, логікою,
семіотикою, соціологією, комунікативістикою, психологією,
культурологією,
етнологією,
етнографією,
риторикою,
когнітологією, а також з усіма розділами традиційного
мовознавства та новітніми лінгвістичними напрямами);
 вільно оперувати понятійно-категоріальним апаратом
дисципліни (комунікація, спілкування, інтеракція, трансакція,
комунікативна дія, комунікативний акт, комунікативна діяльність,
мовлення, мовленнєва діяльність, інформація, значення,
комунікативна ситуація, комунікативна невдача, мова, мовний код,
вербальні та невербальні засоби засоби спілкування,
комунікативна інтенція, повідомлення, іллокутивна сила,
мовленнєва стратегія і тактика);
 аналізувати та застосовувати сучасні методи дослідження
комунікативної лінгвістики (семіотичний аналіз, прагматичний
аналіз, структурний аналіз, пропагандистський аналіз, дискурсаналіз, контент-аналіз і трансакційний аналіз);
 здійснювати теоретичну інтерпретацію новітнього стану
комунікативної лінгвістики, центральним об’єктом якої є
мовленнєвий акт, ґрунтуючись на аналізі положення теорії
мовленнєвих актів;
 використовувати
знання
соціокультурної,
психолінгвістичної та лінгвопрагматичної парадигм для
оптимізації міжкультурної взаємодії;
 адаптуватися до нестандартних ситуацій спілкування у
лінгвокультурному просторі.
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Олена КРИЖКО

Роль науки в житті суспільства за останні десятиліття надзвичайно
Кафедра української
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мови та славістики

Лінгвістичний
аналіз тексту
(російський)

Лариса АЛЄКСЄЄВА Кафедра української
мови та славістики

невід’ємну складову професійної компетентності. У динамічному
сьогоденні значнішою стала роль методологічної культури
дослідників, їх здатності до критичного осмислення, наукового
обґрунтування і творчого застосування певних норм і методів
пізнання. Така діяльність вимагає постійної копіткої розумової
праці, умінь інтерпретувати наукові концепції та теорії, творчого
осмислення аналізованого матеріалу, прагнення до саморозвитку
тощо. Водночас лавиноподібний розвиток науки загострює увагу і до
мовної культури дослідника.
Метою курсу є набуття магістрантами базових знань про
особливості підготовки наукового тексту, необхідних для успішної
презентації результатів наукової та науково-навчальної діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура наукової
української мови» є
- поглиблення знань студентів про науковий стиль української
мови;
- розширення уявлення про українську наукову мову, мовні засоби
наукового тексту, їх нормативне вживання;
- опанування технології роботи із сучасним українським науковим
текстом, формування умінь і навичок мовно-стилістичного аналізу
наукового тексту;
- формування критичного ставлення до ненормативної вимови;
- аргументоване оцінювання власного наукового мовлення та
мовлення інших авторів наукових праць, спираючись на словники і
мовленнєві зразки.
Дисципліна «Лінгвістичний аналіз тексту» є однією з ключових
для формування професійної компетенції майбутніх магістрів
освіти, оскільки зосереджує увагу на проблемі сприймання й
декодування тексту. Курс подає основні поняття та категорії
лінгвоаналізу, етапи роботи над художнім текстом, зокрема
враховує його стильову належність, жанрову специфіку,
літературно-художню позицію автора, смислову організацію й
особливості мовних засобів на різних рівнях мови. Курс
необхідний для майбутніх учителів, які повинні навчити учнів на
уроках російської мови працювати з текстом, виявляти приховані
в ньому смисли, що сприятиме глибшому, точнішому розумінню
художнього цілого.
Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз
тексту» є:
 формування у магістрів освіти професійно зорієнтованих умінь і
навичок, пов’язаних з аналізом тексту, зокрема практично
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осмислити теоретичні питання, що розкривають онтологічні
особливості тексту, ознайомити студентів із специфікою,
прийомами і технікою лінгвістичного аналізу і на цій основі
виробити міцні практичні навички лінгвоаналізу мовних
елементів усіх рівнів і тексту в цілому;
 на основі комплексного аналізу конкретних текстів виявити
систему естетичних співфункцій усіх мовних одиниць і їх
категорій, що беруть участь у створенні образів у певному тексті
як дискурсі;
 ознайомити студентів із принципами аналізу художнього тексту,
навчити враховувати при аналізі тексту його стильову
належність;
 жанрову специфіку, літературно-художню позицію автора;
 смислову організацію тексту й особливості мовних засобів на
різних рівнях мови, що організовують відповідний текст.
Основні завдання вивчення дисципліни:
 вміти проникати в суть твору, виявляти в словесному тексті
причини і фактори його ідейно-естетичного, виховного,
емоційного впливу;
 забезпечити вміння бачити й аналізувати реалізовані
функціональні можливості мовних одиниць різних рівнів на
певних етапах сприймання твору (акустично-візуальному, уявнопоняттєвому, змістово-сюжетному, образно-естетичному);
 виробити навички знаходити, виділяти кожний мовний рівень,
зафіксований у тексті: графемний, фонетичний, морфемний,
словотвірний, лексичний, фразеологічний, морфологічний,
синтаксичний, стилістичний, метричний (якщо є), – та
використовувати набуті знання у практичній діяльності вчителя
російської мови та літератури;
 розвивати творче мислення студентів;
 сформувати навички оперування фаховою термінологією у
процесі лінгвістичного аналізу художнього тексту;
частково або комплексно (з урахуванням усіх рівнів мови)
аналізувати художні тексти – кращі зразки літератури, які
вивчаються у шкільному курсі російської мови, а також цікаві за
змістом і формою твори, що не входять до програми закладів
загальної середньої освіти.
Кафедра
української «Лінгвістичний аналіз тексту» – завершальний курс, що
використовує здобуті за попередній навчальний період філологічні
мови та славістики
знання в підготовці вчителя-словесника для всебічного,
комплексного аналізу художнього, публіцистичного, наукового та
ін. текстів.
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Мета курсу:
1) подати комплексний аналіз різних типів текстів як системного
цілого (одиниці);
2) домогтися засвоєння основних теоретичних понять із
лінгвопоетики;
3) розвивати мовно-естетичне чуття, формувати знання й уміння
проникати в суть художнього, публіцистичного та ін. типів текстів;
4) сформувати навички комплексного аналізу тексту;
5) виробити вміння обґрунтовано вибирати для лінгвоаналізу
відповідний мовний рівень;
6) сформувати вміння застосовувати знання філологічних
дисциплін (літературознавства, мовознавства, стилістики, методик
тощо) для лінгвоаналізу.
Основні завдання вивчення лінгвістичного аналізу тексту в
теоретичному і практичному аспектах:
– з'ясування і засвоєння основних понять і категорій
лінгвістичного аналізу тексту;
– застосування знань із лінгвоаналізу та суміжних філологічних
дисциплін для виявлення в тексті чинників (мовних засобів,
одиниць) його смислового, естетичного, виховного й емоційного
впливу; для виявлення авторської точки зору на всіх мовних
рівнях;
– вивчення основних етапів роботи над різним типами текстів,
послідовності лінгвістичного аналізу тексту.
Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгводидактичний
дискурс» є формування фахової методичної компетентності
майбутніх викладачів-філологів шляхом засвоєння теоретичних і
практичних засад навчання лінгвістичних і лінгвомегодичних
дисциплін, вироблення вмінь застосовувати наукову інформацію в
навчальнодослідницькій діяльності.
Реалізації мети підпорядковані такі завдання курсу:
1) опанування теоретичного матеріалу курсу, зокрема ознайомлення
з науковими засадами лінгводидактики вищої школи, сучасними
психолого-педагогічними
дослідженнями
дискурсної
особистості студента, учня, викладача, лінгводидактичними
технологіями засвоєння мови й мовлення;
2) вироблення вмінь і навичок моделювати лінгводидактичний
дискурс у різних ситуаціях навчального спілкування, зокрема з
використанням засобів дистанційного курсу;
3) розвиток навчальних, пошукових, дослідницьких умінь і навичок;
4) формування потреби систематичного вдосконалення методичної
компетентності, усвідомлення важливості для філолога
мовленнєвого,
риторичного,
комунікативного
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самовдосконалення, засвоєння магістрантами теоретичних
відомостей про текст як продукт мовленнєвої діяльності та
педагогічний дискурс як багаторівневий процес;
5) усвідомлення основних понять педагогічного дискурсу, зокрема
мовленнєвого акту, мовленнєвої ситуації, мовленнєвої події,
основних одиниць педагогічного дискурсу;
6) формування на основі засвоєних знань практичних умінь і
навичок аналізу структурних і смислових компонентів різних
видів текстів і педагогічного дискурсу, зіставлення лінгвістичних
і паралінгвальних елементів, адекватного сприймання,
створення, трансформації, редагування тексту, аналізу
мовленнєвої поведінки учасників педагогічного спілкування;
7) формування у процесі самостійної роботи умінь і навичок
реферувати, конспектувати, рецензувати, анотувати різні тексти;
8) вироблення окремих рис індивідуального педагогічного стилю
спілкування.
Навчальна дисципліна «Мовне редагування наукових текстів» дає
змогу пригадати і закріпити теоретичні знання з усіх мовних рівнів і
застосувати їх під час роботи з текстами наукового стилю та його
жанрами. Магістранти на заняттях набувають практичних навичок
володіння нормами сучасної української мови, розвивають «мовне
чуття», уміння вдосконалювати науковий текст, вчаться
саморедагуванню. Знання наукових видань інформаційнодовідкового характеру, вміння працювати зі словниками, аналіз
багатьох сучасних інтернет-ресурсів, присвячених українській мові,
зокрема, збагаченню лексичного запасу мовців, правильному
слововживанню, пошуку відповідного слова чи його відтінку тощо,
а також проблемам, які виникають під час редакторської роботи з
науковим текстом, допоможе сформувати текстову компетентність,
уміння працювати з науковим текстом, віднаходити шляхи та
способи його вдосконалення.
Спецкурс ознайомлює з основними теоретичними засадами
редагування, видами і галузями редагування, а також виробляє у
магістрантів практичні навички редакторської роботи з науковим
текстом. Він охоплює такі теми, як: суть процесу літературного
редагування, його складники, мета й завдання; основні
характеристики наукового тексту як продукту авторської діяльності
та предмета сприймання і розуміння; параметри наукового тексту як
об’єкта редагування; механізми редакторського сприйняття
наукового тексту; оцінювання та редакторський аналіз наукового
тексту для редагування; точність і логічність як лінгвістична
категорія та основна вимога до наукового тексту; типологія помилок;
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види правок; коректорські знаки; технічні правки; правила
оформлення бібліографії та покликань.
Мета курсу – ознайомити здобувачів вищої освіти з основними
теоретичними засадами редагування, видами і галузями редагування,
механізмом редакторського сприйняття наукового тексту, етапами
редагування, друкованими та інтернет-ресурсами інформаційнодовідкового характеру, а також виробити у магістрантів практичні
навички редакторської роботи з науковим текстом.
Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
 з’ясувати теоретичні засади редагування;
 допомогти здобувачам вищоъ освіти опанувати методику
аналізу та літературного редагування наукового тексту;
 типізувати помилки, які трапляються у наукових текстах різних
жанрів;
 навчити магістрантів технічних та редакторських правок,
необхідних для вдосконалення наукового тексту;
 активізувати самоконтроль та самоаналіз під час роботи із
власним науковим текстом;
 уміти відредагувати науковий текст під час перекладу з
іноземної мови на українську.
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
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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.
Дисципліна «Стилістичні засоби текстотворення» є важливою для
формування професійної компетенції студентів, які здобувають фах
учителя-словесника, здобувають магістерський рівень освіти,
оскільки вміння творити власний текст у різних стилях є
завершальним етапом становлення професіограми фахівця в царині
рідного слова. Сьогодні кваліфікований учитель-словесник повинен
мати високу загальну й мовну культуру, уміти спілкуватися з
людьми творчо, висловлюватися цікаво, логічно й виразно,
досконало володіти лексичним, фразеологічним, термінологічним
багатством мови, що можливо тільки за умови глибокого вивчення
рідної мови і навиків застосовувати ці знання при різностильовому
текстотворенні. Засвоєні знання та уміння з дисципліни «Стилістичні
засоби текстотворення» є основою для ефективної роботи вчителясловесника.
Метою викладання навчальної дисципліни «Стилістичні засоби
текстотворення» є формування у студентів умінь і навичок творити
оригінальний текст у різних стилях.
Завдання: ознайомлення студентів з основними поняттями та
категоріями стилістики і текстотворення; актуалізація знань,
набутих на бакалавраті, та поглиблення їх; вироблення вмінь і
навичок визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх
стилів; ознайомлення зі стилістичними прийомами і способами
використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової
настанови; закріплення стилістичних навичок за допомогою
конструювання стилістично довершеного тексту; оволодіння
текстотворенням в усіх функціональних стилях, підстилях і жанрах;
вироблення потреби формування на основі теоретичних знань
стійких практичних навичок використання основних мовних норм і
правил мовленнєвого етикету, вміння творчо поєднувати теоретичні
й практичні знання в різних життєвих ситуаціях.
Основними результатами навчання є:

диференціювання й виправлення стилістичних помилок;
редагування тексту;

грамотне, стилістично вмотивоване моделювання тексту
ва межах заданого стилю й теми;

аналіз мовних засобів з функціональної точки зору;
добір й використовувати фонетичні, лексичні, граматичні

2 курс

тощо елементи мови в повсякденному спілкуванні.
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Мета: розкрити духовний зміст Святого Письма, з’ясувати
жанровий склад Книги Книг, її наративну модель, способи
комунікативної поведінки в ній, пояснити значення і функції
біблійних образів у літературних творах різних культурних епох,
навчити студентів розуміти специфіку інтертекстуального діалогу
певного автора з Біблією.
Предмет: Біблія як літературний твір, біблійні мотиви й образи у
творах української літератури різних епох.
Зміст курсу:Загальні поняття про Святе Письмо. Структура Біблії.
Мови Біблії. Старозавітний та Новозавітний союзи. Історія Спасіння
людства: від створення світу до Авраама, від Авраама до Ісуса, від
Ісуса до сьогодні. Старий Заповіт. Новий Заповіт. Притча як форма
повчання. Чуда Ісуса Христа: тематичний поділ. Картини кінця світу
в «Апокаліпсисі» Івана Богослова. Переклади Біблії.
Поняття про апокрифи.
Біблія в українській літературі Х-ХVIIIстоліть.
Основні підходи до тлумачення Святого Письма в українській
літературі ХІХ століття.
Біблія в українській літературі першої половини ХХ століття.
Біблійні мотиви в літературі другої пол. ХХ століття.
Образи Святого Письма в постмодерній літературі.
Курс розглядає історію розвитку світової літератури в період
модернізму як історію формування нових жанрово-родових форм;
дає знання щодо роду, напряму і жанру як способів існування творів
художньої
літератури
та
основоположних
категорій
літературознавства; з’ясовує теоретичний та історико-літературний
дискурс генології; знайомить із методологією вивчення сучасних
тенденцій генології; розглядає новітні тенденції розвитку
наративних, жанрових і стильових форм у світовій літературі; вчить
аналізувати явища, тенденції, взаємодії різних національних
літератур у площині генології; критично оцінювати наукові
філологічні напрями, школи, підходи і методи на основі їх аналізу,
порівняння і класифікації.
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.
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Інтермедіальні студії – один із напрямів сучасного порівняльного
літературознавства.
Звернувшись
до
цього
розділу
компаративістики, ви зможете побачити літературний текст як
частину міжкультурного різноманітного простору. Вивчення
художньої літератури у контекстуальному співвіднесенні з
живописом, архітектурою, музикою, театром і кіно, фотографією,
спортом сприятиме розумінню різноманітності світу в його різних
вимірах. Візуальна поезія, поетичний живопис, міжкультурна
трансформація відомих жанрів допоможе зрозуміти складність і
простоту світової культурної спадщини.
Історичний детектив, історичний твір із детективною інтригою –
жанр, що дозволяє відкрити читачеві невідомі до цього часу факти і
теорії та зацікавити його історичними таємницями. Вважаємо, що
історичний детектив – це твір, присвячений минулим подіям, у якому
достовірно і в деталях відтворюється зображувана епоху, незалежно
від того, чи є там історичні персонажі чи немає. Історичний детектив
нового покоління запропонував
італійський вчений, історик
середньовічної літератури, критик та есеїст Умберто Еко романом
«Ім’я рози» (1980). У наступні десятиліття історичний детектив
набуває різних форм, концентруючи увагу навколо важливої
історичної події, історичного персонажа, історичної деталі тощо.
Вивчення цього жанру дає можливість побачити тісний
взаємозв’язок минулого, сучасного і майбутнього.
Русскую литературу ХХ века невозможно представить без
богатейшего духовного наследия русского зарубежья. Литература
русского зарубежья, оторванная от «метрополии», возникшая и
развивающаяся на «других берегах», по праву считается настоящим
феноменом русской культуры ХХ века, который был вызван к жизни
во многом трагичными для России событиями ХХ века и сыграл роль
своеобразного «гаранта» единства русской культуры. Показательно,
что у истоков и в завершении литературы русского зарубежья
оказались имена двух лауреатов Нобелевской премии – Ивана
Бунина и Иосифа Бродского.
Студентам предлагаются для обсуждения произведения писателей,
чьи имена вписаны в «золотую книгу эмиграции»: В. Набоков, М.
Цветаева, И. Северянин, З. Гиппиус, Д. Мережковский, Вл.
Ходасевич, И. Одоевцева, А. Куприн, И. Шмелев, Н. Тэффи, Н.
Моршен, Ю. Иваск, А. Солженицын, В. Войнович, С. Довлатов и др.
Изучение основных этапов развития литературы русского
зарубежья (1920-1990-е годы), анализ творчества наиболее ярких
представителей каждой из трех волн эмиграции, выявление идейноэстетических взаимосвязей между литературой диаспоры и
метрополии, её единства и целостности – такова цель изучения
дисциплины, предлагаемой студентам на выбор.
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У результаті вивчення дисципліни «Література рідного краю»
студент знатиме: основні тенденції розвитку літератури рідного
краю; найважливіші факти літературного процесу; найважливіші
відомості про творчі методи й літературні напрями, різні погляди
дослідників на дані явища; основні етапи життєвого й творчого
шляху найбільш видатних письменників Запорізького краю; місце та
значення найвизначніших творів у доробку письменника та в
літературному процесі цього періоду; оцінку вивчених творів у
літературознавчих дослідженнях та критичних статтях; місце
творчості письменників Запорізького краю в загальноукраїнському
літературному процесі.
Під час занять ви дізнаєтеся, що таке масова література і масова
культура, яку роль вони відіграються у сучасному суспільстві. На
заняттях ми розглянемо ключові формати і механізми масової
літератури, оглянемо всі її жанри: детектив, трилер, горор,
пригодницькі та шпигунські історії, любовні романи, мелодрами і
чикліт, фентезі і фантастику. Прикладами будуть твори Конан Дойля
і Агати Крісті, Яна Флемінга і Жуля Верна, Дена Брауна, Маргарет
Мітчелл. Ви навчитеся писати рецензії і відгуки, порівнювати твори
з фільмами та серіалами.
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.
Що було першим, курка чи яйце? На це питання людство не може
дати остаточної відповіді, а от, що виникло раніше, міф чи художня
творчість, ми можемо дати відповідь, адже міфологія ‒ це форма
свідомості давніх племен і народів. Саме у міфології можемо знайти
відповіді на багато питань, наприклад, звідки зʼявилися ті чи інші
образи, вірування поняття. Пізніше міфи трансформувалися й
отримали нове життя в літературних творах, театрі й кіномистецтві.
Цей курс допоможе розібратися, як відбувається взаємодія міфу й
літератури на сучасному етапі, розкриє особливості міфологічних
сюжетів і їх побутування в літературі.
Вивчення художньої літератури в порівняльному аспекті
допоможе краще визначити специфіку кожної літератури,
сформувати власне уявлення про світовий літературний процес як
систему національних літератур, загальнолюдську значимість яких
вимірюють їхньою мистецькою та історичною унікальністю. Ви
зможете побачити літературні тексти під кутом зору порівняльноісторичного і порівняно-типологічного підходів; зацікавитися
перекладом художніх текстів як частиною літературознавчого
дискурсу; дізнатися про тематологічний рівень компаративістики,
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компаративну генологію, типологію літературних стилів,
літературознавчу рецепцію. Розділи про міждисциплінарний
характер
компаративістики,
інтертекстуальність
та
інтермедіальність, постколоніальні та імаго логічні студії
сприятимуть розширенню діапазону сприйняття художнього тексту.
С чего начинается постмодернизм в России? Является ли
постмодернистский проект исчерпанным? Можно ли рассматривать
Пушкина (и не его одного) как часть этого проекта?
Разобраться в сложной предыстории и истории русского
постмодернизма, а также понять, что такое «деконструкция» и
«демифологизация», «(фалло)логоцентризм» и «смерть автора»,
«бриколлаж» и «гипертекст», «интертекстуальность» и «двойное
кодирование», «симулякр» и «ризома» и т.п. студентам поможет
учебная дисциплина «Постмодернизм в русской литературе»
Для обсуждения предлагаются произведения Вен. Ерофеева и А.
Битова, Вик. Ерофеева и В. Пелевина, В. Сорокина и В. Маканина, Е.
Попова и Саши Соколова, Д. Галковского и Д. Пригова, М. Бутова и
Ю. Буйды, Т. Кибирова и Н. Садур и др. – прозаиков, поэтов,
драматургов, презентующих литературу русского постмодернизма
от 60-х годов и до сегодняшнего дня.
Цель учебной дисциплины, предлагаемой студентам на выбор, –
изучение особенностей русского постмодернизма в контексте
литературного процесса второй половины ХХ – начала ХХІ века на
основе и во взаимосвязях с процессами европейской эстетической
мысли,
осмысление
дискуссионных
вопросов,
усвоение
терминологического аппарата курса.
Навчальна дисципліна «Сучасна українська поезія і рок-музика»
рекомендована здобувачам другого (магістерського рівня вищої
освіти) Спеціальності: 014 Середня освіта (Мова і література
(англійська)). Освітня програма: «Середня освіта (Мова і література
(англійська))
Курс зорієнтований на вивчення кращих зразків сучасної
української поезії та простеженню її тісних зв’язків із рок-музикою.
Навчальна дисципліна включає творчість поетичних гуртів «Бу-БаБу», «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. Теоретичним
підґрунтям курсу є інтермедіальні зв’язки у літературі. Джерельною
базою курсу є матеріали з інтернет-ресурсів (відео-кліпи, презентації
тощо)
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У літературознавстві дослідження розвитку традиційних сюжетів
та образів є одним із найважливіших питань, теоретичне
обґрунтування якого вивчають А. Нямцу, А. Волков, О. Бойченко та
ін. Матеріалом літературної традиції можуть слугувати всі елементи
поетики: тематика, композиція, стилістика, ритміка та ін. Областю
літературної традиції є як творчість одного народу, так і творчість
міжнародна (наприклад, гоголівська традиція в російській
літературі, класична традиція у світовій літературі). Щодо
інтенсивності літературної традиції, то вона буває нерівномірною:
може слабнути або посилюватися. Згасла традиція може відродитися
під впливом сприятливих історичних умов.
Традиційні сюжети та образи залежно від того, на якій території
вони поширилися, є міжнародними (переважна більшість),
полірегіональними, регіональними, національними. Якщо ж
сюжетно-образний матеріал узято з національної традиції, то такі
твори присвячені національній проблематиці і відображають
актуальні аспекти життя певної країни, відповідно є зрозумілими
тільки читачеві цієї національної літератури.
В процесі вивчення курсу можна поглибити вміння порівняльного
аналізу тексту, поповнити знання про традиційні сюжети та образи,
вдосконалити вміння інтерпретації тексту та дослідження
походження сюжету.
Мета: розкрити зміст поняття традиції в літературі та культурі,
пояснити значення і функції ТСО (традиційних сюжетів та образв) у
літературних творах різних культурних епох, навчити студентів
розуміти специфіку трансформації традиційного мотиву.
Предмет: традиція в художній творчості літератури різних епох.
Завдання: дати цілісне уявлення про основні тенденції розвитку
українського письменства у їх взаємозв’язку та взаємозалежності,
приділяючи увагу традиціям та новаторству, відповідності
загальноєвропейським і світовим тенденціям, показати тяглість
історії літератури.
До основних літературознавчих дисциплін поруч із історією
літератури, теорією літератури входить і літературна критика. У
курсі «Українська літературна критика» студенти удосконалюють
знання з історії українського літературного процесу від давнини до
сьогодення. Студенти Знайомляться з критичними судженнями, які
стосуються знакових творів у історії української літератури, що
сприяє глибшому усвідомленню провідних тенденцій та специфіки
розвитку літературного процесу в Україні. Здобутки вітчизняної
літературно-критичної думки вивчаються шляхом аналізу оцінок
художніх творів класики й сучасності у літературознавчих
дослідженнях, епістолярії, мемуарах, публіцистичних статях
письменників, літературознавців, критиків ХVII-ХХ століть.
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Фольклор і
література

Валентина
ШКОЛА

Кафедра української та
зарубіжної літератури
і порівняльного
літературознавства

На різних історичних етапах простежуються тісні зв’язки між
фольклором і літературою. Література впродовж віків черпає з
народнопоетичного джерела сюжетно-образний матеріал, який
увіходить у літературний контекст (процес фольклоризму). Своєю
чергою, фольклор використовує здобутки літератури, піддаючи
фольклоризації авторські твори. Термінами «фольклоризм» та
«фольклоризація» в літературознавстві та фольклористиці прийнято
позначати процеси взаємопроникнення елементів двох словесних
систем. Особливою активністю взаємини цих художніх систем
відзначаються в переломні періоди історії.
Найпродуктивніше письменники використовували поетику казки,
думи, історичної пісні, балади. У мистецькій практиці поетів,
прозаїків драматургів найчастіше використовується художня
структура (модель) казки, яка повторює будову ініціаційного міфу.
Авторські тексти засвідчують типологічну схожість із народною
казкою, легендою, переказом, історичною піснею, думою.
Прочитання авторських творів крізь призму фольклору дало
можливість виявити глибинний механізм побудови тексту і поновому осягнути особливості творчої манери драматургів, специфіку
їхнього індивідуального стилю.
Матеріалом курсу твори Т. Шевченка, Є. Гребінки, П. Куліша, М.
Старицького, Т. Зіньківського, І. Франка, Б. Лепкого М. Куліша, І.
Дніпровського, І. Микитенка, Є. Карпенка та ін.

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
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Академічне письмо

Юлія МЕЛЬНІКОВА

Кафедра соціальних
комунікацій
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Анатомія
пропаганди

Роман
КОСТРОМИЦЬКИЙ

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.
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
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Документалістика

Роман
КОСТРОМИЦЬКИЙ

Кафедра соціальних
комунікацій

122

Іміджелогія

Наталія РУЛА

Кафедра соціальних
комунікацій
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Медіаграмотність

Роман
КОСТРОМИЦЬКИЙ

Кафедра соціальних
комунікацій
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Медіакультура

Роман
КОСТРОМИЦЬКИЙ

Кафедра соціальних
комунікацій

Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти
всіх напрямків і спеціальностей.
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.
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.
Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти
всіх напрямків і спеціальностей.
Обсяг дисципліни – 6 кредитів
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; розкриття дидактичних, психологопедагогічних і методичних аспектів застосування медіа в навчанні і
вихованні; вивчення впливу різних медіазасобів на навчання і
виховання молоді, можливих наслідків їх негативного впливу
Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти
всіх напрямків і спеціальностей.
Обсяг дисципліни – 6 кредитів
Актуальність курсу обумовлено об’єктивним існуванням
медіареальності, яка характеризується небувалим розвитком засобів
масових комунікацій та складає вагому частину загального обсягу
сучасного інформаційного простору. Медіакультура завдяки
технологіям глибоко пронизує життя людини та активно впливає на
формування свідомості, що висуває потребу в спеціальній підготовці
молоді до існування в сучасному просторі медійної інформації та в

3 семестр

3 семестр
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Мовна
компетентність (за
професійним
спрямуванням)

Наталія РУЛА

Кафедра соціальних
комунікацій

126

Переглядовий
семінар

Юлія МЕЛЬНІКОВА

Кафедра соціальних
комунікацій

127

Практикум
публічного виступу

Наталія РУЛА

Кафедра соціальних
комунікацій

глобальному інформаційному суспільстві.
Під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти ознайомляться
закономірностями функціонування засобів масової комунікації та
технологіями їхнього впливу; різними види медіатекстів та
використаними в них медіатехнологіями; сформують навички
критичного мислення та свідомого ставлення до медіапродукції
загалом; навчаться створювати власні медіатексти
Анотація. Дисципліна розрахована на здобувачів вищої освіти
всіх напрямків і спеціальностей.
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.
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.
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.

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА
ТЕХНОЛОГІЙ
128

Деталі машин

Юлія БЄЛОВА

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи
Кафедра професійної
розрахунку, конструювання і надійної експлуатації вузлів і деталей
освіти, трудового
навчання та технологій машин загального призначення. Метою викладання навчальної

Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології), 3
семестр

Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології), 3
семестр
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Дизайн інтер’єру

Юлія БЄЛОВА

Кафедра професійної
освіти, трудового
навчання та технологій

130

Дизайн рекламних
технологій

Павло БУЯНОВ

Кафедра професійної
освіти, трудового
навчання та технологій

131

Дизайн сучасного
одягу

Таїсія ЧЕРЕМІСІНА

Кафедра професійної
освіти, трудового
навчання та технологій

дисципліни «Деталі машин» є розвиток у здобувача вищої освіти
інженерного мислення з точки зору вивчення й удосконалення
сучасних методів, правил та норм конструювання та розрахунку
деталей і машин загального призначення. Завданням вивчення
навчальної дисципліни «Деталі машин» є підготовка фахівців у
різних галузях машинобудування, які здатні забезпечити самостійне
розв’язування виробничих проблем раціонального використання
технічних засобів, їх створення і вдосконалення відповідно до
конкретних умов роботи.
Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка майбутніх
вчителів технологій до розробки та виконання дизайн-проектів та
викладання у загальноосвітній школі профілю дизайн.
Основними завданнями вивчення дисципліни 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 дизайнпроектів житлових приміщень.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування
професійних компетентностей магістрантів з питань розкриття
дизайну як напряму практичної естетики та дизайну рекламних
технологій.
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування
навичок ефективного дизайну; ознайомлення з принципами
використання комп’ютерної графіки у дизайні; формування навичок
коректного використання та візуалізації об’єктів і шрифтів у
комп’ютерному дизайні.
Навчальна дисципліна призначена для формування професійних
якостей майбутнього вчителя технологій, методичного керування
процесом художньо-естетичного навчання на заняттях, розвитку
творчих здібностей, формування практичної готовності до
виховання загальної трудової культури здобувача вищої освіти,
вмінь професійно використовувати знання з теорії, історії, методики
та практики дизайну сучасного одягу.

Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології), 3
семестр
Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології), 3
семестр

132

Конструкторськотехнологічне
забезпечення
дизайну

Павло БУЯНОВ

133

Креативні
технології навчання

Олена ЧЕРНЄГА

134

Основи освітніх
вимірювань

Олена
КРИВИЛЬОВА

135

Основи теорії
різання

Валентина
ПЕРЕГУДОВА

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами
Кафедра професійної
знань щодо конструкторсько-технологічного забезпечення дизайну,
освіти, трудового
навчання та технологій набуття практичних навичок щодо використання професійного

Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
інструментарію.
навчання та
технології) 3
семестр
Мета
курсу
знайомити
студентів
з
теоретичними
засадами
та
Кафедра професійної
Спеціальність
методичними підходами, які використовуються в практиці 014 Середня
освіти, трудового
навчання та технологій креативних освітніх технологій. Виділити найбільш актуальні, освіта (Трудове
практично значимі питання сучасних креативних технологій освіти;
уявити переважно практичний аспект реалізації найбільш навчання та
затребуваних сучасних креативних технологій, враховуючи технології), 3
виняткову важливість даної проблематики для освітнього процесу семестр

Кафедра професійної
освіти, трудового
навчання та технологій

дати проблемний виклад матеріалу в контексті сучасної ситуації;
виробити у студентів потребу до самостійного, вільного, творчо
активному підходу і осмислення знань і готовності до впровадження
інноваційних підходів до креативних технологій.
Завдання курсу аргументована проблематизація ключових понять.
Щоб допомогти студентові в особистісному самовизначенні,
пропонуються інваріантні дидактичні позиції, креативні системи
навчання і підходи. Дисципліна орієнтована на надання допомоги
студентові в опануванні знань з креативної технології.
Дисципліна спрямована на поглиблення знань магістрантів з
питань освітніх вимірювань, специфіки та структури педагогічного
експерименту, аналізу різних аспектів педагогічного експерименту,
особливостей моніторингу якості освіти; формування умінь
необхідних для складання програми експерименту, здійснення
педагогічних
вимірювань,
розв’язування
типових
задач
педагогічного дослідження.

Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології), 3
семестр
Мета викладання навчальної дисципліни «Основи теорії різання» - Спеціальність
Кафедра професійної
спираючись на знання студентів з курсу «Обробка конструкційних 014 Середня
освіти, трудового
навчання та технологій матеріалів», отриманих на етапі підготовки за освітньо- освіта (Трудове
кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», удосконалити й поглибити їх
технологічну підготовку з теорії різання та теорії металорізальних навчання та
інструментів й верстатів.
технології), 3
Основні завдання вивчення дисципліни: - ознайомити студентів із семестр
структурою та загальними принципами проектування технологічних
процесів обробки матеріалів різанням;
- розглянути методи забезпечення точності і якості виготовлення
деталей з акцентом на деформаційні аспекти в зоні різання;

136

Основи художнього
проектування
предметного
середовища

Микола
ПЕЛАГЕЙЧЕНКО

Кафедра професійної
освіти, трудового
навчання та технологій

137

Професійнопедагогічна
підготовка
викладача для
закладів
професійної
(професійнотехнічної) освіти

Олена
КРИВИЛЬОВА

Кафедра професійної
освіти, трудового
навчання та технологій

138

Теорія та практика
педагогічного
експерименту

Олена
КРИВИЛЬОВА

Кафедра професійної
освіти, трудового
навчання та технологій

139

Техніки
декоративноужиткового
мистецтва

Таїсія ЧЕРЕМІСІНА

- спираючись на аналітичний розрахунок теплових потоків та
температур в зоні різання, розглянути теорію теплових процесів, що
супроводжують різання матеріалів;
- ознайомлення з найбільш прогресивними методами обробки
матеріалів за допомогою роботизованих верстатних комплексів,
агрегатних верстатів, автоматичних металорізальних верстатів,
верстатів з ЧПК.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування
загальних та фахових компетенцій з питань розробки художньоконструкторських
(дизайнерських)
проектів
предметного
середовища.
Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення
студентів з основними технологіями та організацією художнього
проектування елементів предметного середовища; засвоєння
поняття елементів предметного середовища та психології його
сприйняття; формування умінь та навичок під час створення
елементів предметного середовища.
Формування у молоді позитивного ставлення до набуття знань, що
дозволить в подальшому реалізувати себе як висококваліфікованого
затребуваного фахівця. При підготовці педагогічних кадрів виші
повинні готувати фахівців що з легкістю можуть, пристосуватися до
вимог сьогодення, бути комунікабельними, високомобільними, з
прекрасним ґрунтовними знаннями своєї дисципліни (предмету),
розбиратись в сучасних технологіях, і та й взагалі педагог повинен
бути цікавою особистістю, тоді все це сприятиме не лише передачі
знань, а й дасть можливість, а головне спонукатиме учнів, студентів
до розвитку і саморозвитку, бо коли викладач зацікавить своїх
підопічних вони з задоволенням включаються в освітній процес.
Формування професійних якостей у поєднанні з професійними
знаннями, та компетентностями – це і є змістовна сторона процесу
професійного самовизначення учнівської молоді.
Дисципліна спрямована на поглиблення знань магістрантів з
питань методологічних основ педагогічного експерименту та його
ролі у науковому пізнанні світу; формування умінь впроваджувати
однофакторні і багатофакторні експерименти, визначати основні
джерела помилок та розрахувати їхній розподіл, проводити
статистичний аналіз отриманих результатів

Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології), 3
семестр

Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології), 3
семестр

Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології), 3
семестр
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у Спеціальність
Кафедра професійної
студентів
системних знань і практичних умінь з техніки 014 Середня
освіти, трудового
декоративно-ужиткового
мистецтва та чітких уявлень про її
навчання та технологій
використання, надати можливість студентам опанувати знаннями освіта (Трудове
щодо декоративно-ужиткового мистецтва, та особливостями їх навчання та

140

Технологічні
машини

Юлія БЄЛОВА

141

Вибіркові курси та
позакласна робота з
математики

Наталя ВАГІНА
Ірина
ШЕРСТНЬОВА

142

Додаткові розділи
математичного
аналізу

Кафедра професійної
освіти, трудового
навчання та технологій

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 національних традицій, непорушних
моральних цінностей народу, формування у студентів комплексу
знань про техніки декоративно-ужиткового мистецтва.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у
здобувачів освіти цілісного уявлення про машину як
найважливішого речового елемента продуктивних сил, матеріальну
основу сучасного механізованого та автоматизованого виробництва.
Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення
майбутніх вчителів технологій з основними видами існуючих машин
у відповідності до їх класифікації з технiко-технологiчними
можливостями та конструктивними особливостями машин,
поширених у провідних галузях сучасного виробництва.

технології), 3
семестр

Спеціальність
014 Середня
освіта (Трудове
навчання та
технології), 3
семестр

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

143

Математичне
моделювання

Метою навчальної дисципліни є формування готовності майбутніх Спеціальності
Кафедра математики та
учителів
математики до реалізації варіативних компонентів змісту 014 Середня
методики
навчання
навчання та організації позакласної роботи з предмету.
математики
Програмою курсу передбачено: ознайомлення з особливостями освіта
програм вибіркових спеціальних курсів і факультативів із (Математика),
математики,
їх
плануванням
та
навчально-методичним 014 Середня
забезпеченням; структурою, змістом і формами позакласної роботи з освіта (Фізика) з
математики, специфікою організації позакласної роботи у
віртуальному освітньому просторі, системами підготовки учнів до додатковою
інтелектуальних змагань, популяризації математики як науки та спеціалізацією
предметно спрямованої профорієнтаційної роботи в школі.
Математика.
3 семестр
Мета
курсу:
розвиток
фахових
компетентностей
майбутніх
Ольга ОНУФРІЄНКО Кафедра математики та
Спеціальність
методики
навчання учителів/викладачів математики.
014
Середня
Зміст курсу: диференціювання та інтегрування функцій на освіта
математики
многовидах; вимірність множини, чисельні методи та алгоритми (Математика), 3
розв’язування операторних рівнянь з використанням принципу
семестр.

Ольга
ОНУФРІЄНКО,
Валерій
КОВАЛЕНКО,

Кафедра математики та
методики
навчання
математики

стискуючих відображень; розвиток умінь здобувачів розв’язувати
задачі математичного аналізу із використанням програм
комп’ютерної математики.
Метою навчальної дисципліни є розвиток загальних і фахових
компетентностей майбутніх учителів/викладачів математики,
формування в них готовності до роботи в освітніх закладах різних
типів на рівнях загальної середньої та вищої освіти. Зміст
дисципліни передбачає навчання математичного моделювання

Спеціальність
014
Середня
освіта

Ірина
ШЕРСТНЬОВА

засобами елементарної та вищої математики; розгляд питань,
пов’язаних із побудовою, ідентифікацією, аналітичним і графічним
аналізом, дослідженням моделей в середовищах комп’ютерної
математики. Окремими складовими змісту виступають методи
розв’язування задач оптимізації, математичне моделювання
засобами диференціального та інтегрального числення, елементи
математичного програмування.
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 веб-ресурсів
багатоцільового призначення та розроблення мультимедійних
засобів до різних складових освітнього процесу. Комп’ютерні засоби
візуалізації математичних понять та їх властивостей. Навчальне,
документальне, художнє відео математичної тематики. Цифрові
технології контролю навчальних досягнень з математики. Техніка
використання інтерактивних дошок Smart Board.

144

Мультимедійні
технології в
математичній освіті

Наталя ВАГІНА

Кафедра математики та
методики
навчання
математики

145

Наукові основи
організації
навчання
математики у
вищій школі

Віталій АЧКАН

Метою вивчення курсу є методична та теоретична підготовка
Кафедра математики та
майбутніх
викладачів математики до роботи у закладах вищої освіти.
методики
навчання
Зміст
курсу.
Сучасні методологічні підходи в організації навчання,
математики

Організація
дистанційного
навчання
математики

Віталій АЧКАН
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Кафедра математики та
методики
навчання
математики

система
стандартів
вищої
освіти.
Цілі
і
завдання
студентоцентрованого
навчання
математики.
Методи
та
організаційні форми математичної підготовки у вищій школі.
Особливості планування занять із математичних дисциплін та
розроблення дизайнів курсів. Діджіталізація процесу вивчення
математики у вищій школі. Технології контролю та оцінювання
Метою начального курсу є теоретична та методична підготовка
майбутніх учителів/викладачів математики до організації
дистанційного навчання в старшій профільній школі, професійнотехнічних ліцеях та закладах вищої освіти.
Зміст навчального курсу. Організаційно-технологічні передумови
впровадження дистанційного навчання математики. Характеристики
платформ дистанційного навчання (Google Classroom, Мійклас,
Всеукраїнська школа онлайн). Робота викладача у системі Moodle.
Розробка
інтерактивних
елементів
дистанційного
курсу,
конструктор Learning Apps. Організація дистанційного навчання із
використанням віртуальних дошок, сервісів відеоконференцій
Zoom, Google Meet. Блог (сайт) вчителя та його роль в організації
дистанційного навчання математики. Роль та місце онлайн-курсів у
сучасній математичній освіті. Методичні основи створення онлайнкурсу з математики.

(Математика),
3 семестр

Спеціальності
014 Середня
освіта
(Математика),
014 Середня
освіта (Фізика) з
додатковою
спеціалізацією
Математика,
3 семестр
Спеціальність
014 Середня
освіта
(Математика),
3 семестр

Спеціальність
014 Середня
освіта
(Математика),
3 семестр

147

Основи
педагогічних
вимірювань та
моніторингу
якості
математичної
освіти

Віталій АЧКАН

Метою начального курсу є формування фахових компетентностей Спеціальність
Кафедра математики та
майбутніх
учителів математики з питань проведення педагогічних 014 Середня
методики
навчання
вимірювань
та моніторингу якості математичної освіти.
математики
освіта
Зміст навчального курсу. Поняття та категорії педагогічної (Математика),
діагностики. Характеристики та форми педагогічних тестів.
3 семестр
Формування змісту педагогічного тесту. Технологія розроблення
тестових завдань із математики. Комп’ютерні технології в
тестуванні. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Національні та
міжнародні моніторингові дослідження якості математичної освіти.

КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ
148

Варіаційні
принципи фізики

Валерій
БІЛОШАПКА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

149

Варіаційні
принципи фізики

Валерій
БІЛОШАПКА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

150

Вибрані питання
загальної фізики

Геннадій ШИШКІН

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

151

Вибрані питання
теоретичної фізики

Андрій ЛАЗАРЕНКО

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на поглиблення знань з базових5 3 семестр
питань курсу теоретичної фізики

152

Вибрані розділи
гідродинаміки

Андрій ЛАЗАРЕНКО

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на вивчення базової системи
рівнянь теоретичної гідродинаміки

1, 2, 3 семестр

153

Власні дефекти в
напівпровідниках

Ігор РОГОЗІН

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Метою курсу є знайомство здобувачів вищої освіти
із
недосконалостями (дефектами) будови реальних кристалів
напівпровідників, їх параметрами та характеристиками, причинами
утворення.

Для здобувачів
спеціальності
105 «Прикладна
фізика
та

Найбільш загальні, фундаментальні уявлення про світ, що
складаються у межах загальної фізики, система знань основних
законів, понять та фізичних явищ із основних розділів фізики:
механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електрики і
магнетизму, геометричної і хвильової оптики, атомної та ядерної
фізики; вміння користуватися законами фізики у професійній
діяльності
Найбільш загальні, фундаментальні уявлення про світ, що
складаються у межах загальної фізики, система знань основних
законів, понять та фізичних явищ із основних розділів фізики:
механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електрики і
магнетизму, геометричної і хвильової оптики, атомної та ядерної
фізики; вміння користуватися законами фізики у професійній
діяльності
Навчальний курс спрямований на поглиблення знань з базових
питань курсу загальної фізики.

Без
обмежень.
Після вивчення
загального курсу
фізики

Без
обмежень.
Після вивчення
загального курсу
фізики

2 семестр

наноматеріали»
3 семестр
2 семестр

Дифракційні
методи аналізу
структури
конденсованого
стану
Історія і
методологія фізики

Валерій
БІЛОШАПКА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на вивчення дифракційних методів
визначення структури матеріалів

Олександр ШКОЛА

Навчальний курс спрямований на вивчення діалектичного
розвитку фізики як визначального напрямку наукових досліджень.

1 семестр

156

Матеріали
електронної техніки

Яна СИЧІКОВА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики
Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальна дисципліна передбачає вивчення
класифікації,,
призначення,, застосування матеріалів електронної техніки, фізичної
сутності процесів, що визначають властивості матеріалів, технології
отримання і методів контролю їх властивостей.

Без
обмежень.
Після вивчення
загального курсу
фізики

157

Матеріали
електронної техніки

Яна СИЧІКОВА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальна дисципліна передбачає вивчення
класифікації,,
призначення,, застосування матеріалів електронної техніки, фізичної
сутності процесів, що визначають властивості матеріалів, технології
отримання і методів контролю їх властивостей.

Без
обмежень.
Після вивчення
загального курсу
фізики

158

Методи
дослідження
наноструктурних
матеріалів
Моделювання
фізичних процесів в
середовищі
MATLAB

Яна СИЧІКОВА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на вивчення експериментальних
підходів до вивчення властивостей наноструктурних матеріалів.

3 семестр

Валерій
БІЛОШАПКА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Без
обмежень.
Після вивчення
загального курсу
фізики

160

Моделювання
фізичних процесів в
середовищі
MATLAB

Валерій
БІЛОШАПКА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

161

Напівпровідникові
наноструктури

Яна СИЧІКОВА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів
практичних навичок математичного моделювання фізичних процесів
та сучасних методів чисельного розв’язку. Дисципліна включає
наступні базові структурні елементи: вступ, сучасний стан і
можливості комп’ютерного моделювання, методи та етапи
моделювання, особливості моделювання нестаціонарних та
стаціонарних задач, стисливого та нестисливого середовища тощо.
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів
практичних навичок математичного моделювання фізичних процесів
та сучасних методів чисельного розв’язку. Дисципліна включає
наступні базові структурні елементи: вступ, сучасний стан і
можливості комп’ютерного моделювання, методи та етапи
моделювання, особливості моделювання нестаціонарних та
стаціонарних задач, стисливого та нестисливого середовища тощо.
Навчальний курс спрямований на експериментальне та теоретичне
дослідження напівпровідникових наноструктур

154

155

159

Без
обмежень.
Після вивчення
загального курсу
фізики

2 семестр

162

Напівпровідникові
наноструктури

Яна СИЧІКОВА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на експериментальне та теоретичне
дослідження напівпровідникових наноструктур

2 семестр

163

Оптоелектроніка та
напівпровідникова
техніка

Ігор РОГОЗІН

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на вивчення фізичних принципів та
напрямків використання напівпровідникових оптоелектронних
пристроїв

164

Основи фізики
поверхні

Андрій ЛАЗАРЕНКО

Навчальний курс спрямований на вивчення специфіки фізичних
явищ та процесів, що відбуваються на матеріальних поверхнях

165

Практикум
розв’язування
фізичних задач
Теорія і практика
педагогічного
експерименту

Ігор РОГОЗІН

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики
Кафедра фізики та
методики навчання
фізики
Фізики та методики
навчання фізики

1, 2, 3 семестр
фізики,
математики,
інформатики,
трудове
навчання
1, 2 семестр

167

Технології
профільного
навчання фізики

Олександр ШКОЛА

Фізики та методики
навчання фізики

168

Фізика аморфного
стану

Валерій
БІЛОШАПКА

169

Фізика нелінійних
процесів

Валерій
БІЛОШАПКА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики
Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

170

Фізика нелінійних
процесів

Валерій
БІЛОШАПКА

166

Олександр ШКОЛА

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на поглиблення вмінь і навичок
розв’язування задач шкільного курсу фізики.

1 семестр

Метою курсу є ознайомлення студентів з теоретико-методичними
засадами організації, проведення та обробки результатів
педагогічного експерименту як невід’ємної складової професійної
компетентності майбутнього педагога, що дозволяє на основі
використання певних методів і прийомів проаналізувати
ефективність педагогічного впливу на різні компоненти навчальновиховного процесу з фізики, перевірити та обґрунтувати наперед
розроблені теоретичні припущення або гіпотези.
Метою курсу є ґрунтовна теоретична і методична підготовка
майбутніх учителів фізики до практичної діяльності у сучасному
закладі загальної середньої освіти в умовах профільного навчання
фізики.
Навчальний курс спрямований на вивчення фізичних властивостей
аморфних матеріальних структур

1 або 2 семестр

1 або 2 семестр

1, 2 семестр

Без
обмежень.
Після вивчення
загального курсу
фізики
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів Без
обмежень.
здатності здійснювати моделювання нелінійних процесів та Після вивчення
проводити
загального курсу
аналіз явищ і процесів, що відбуваються в реальних системах
фізики
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів
здатності здійснювати моделювання нелінійних процесів та
проводити
аналіз явищ і процесів, що відбуваються в реальних системах

171

Фізичні основи
екології

Андрій ЛАЗАРЕНКО

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на вивчення фізичних принципів
наукової екології

172

Фізичні принципи
сучасної енергетики

Андрій ЛАЗАРЕНКО

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на вивчення фізичних принципів,
що лежать в основі технологій сучасної енергетики

173

Фізичні принципи
сучасної енергетики

Андрій ЛАЗАРЕНКО

Кафедра фізики та
методики навчання
фізики

Навчальний курс спрямований на вивчення фізичних принципів,
що лежать в основі технологій сучасної енергетики

1 семестр
фізики,
математики,
інформатики,
трудове
навчання
також всі інші
спеціальності без
обмежень
1 семестр
фізики,
математики,
інформатики,
трудове
навчання
1 семестр
фізики,
математики,
інформатики,
трудове
навчання

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ, НАВЧАННІ
ТА ІНФОРМАТИКИ
174

«Технологія
віртуальної та
доданої реальності»

Ірина СМОЛІНА

Кафедра комп'ютерних
технологій в
управлінні та навчанні
й інформатики

Дисципліна «Технологія віртуальної та доданої реальності»1 «Без обмежень»
формує у студентів сучасні уявлення про можливості технології
віртуальної і доповненої реальності, що динамічно розвиваються.
Мета дисципліни – є формування у студентів теоретичних знань та
практичних навичок в області систем віртуальної (VR) і доповненої
(AR) реальності. До вивчення пропонуються можливості VR / AR
систем на основі інтерактивної 3D-графіки для різних застосувань,
основні поняття, принципи, платформи для створення додатків,
особливості програмної реалізації.. Основне завдання вивчення
дисципліни – навчити майбутнього фахівця з комп’ютерних наук
знанням та використанню фундаментальних концепцій і практичних
рішень, що лежать у основі імерсійних технологій.

Олександр
АНТОНЕНКО

175

IT Essentials
(Основи IT)

176

Soft-skills фахівців із Ольга
ЩЕТИНІНА
цифрових
технологій

177

UX/UI-дизайн
користувацьких
інтерфейсів

Лілія ПАВЛЕНКО

Кафедра комп'ютерних
технологій в
управлінні та навчанні
й інформатики

Кафедра комп'ютерних
технологій в
управлінні та навчанні
й інформатики

Кафедра 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.
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
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.
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,
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проектуванню і аналітиці у веб-дизайні, A / B тестуванню
інтерфейсів.
Знання й розуміння алгоритмів та структур даних є необхідними
для успішного працевлаштування на посаду розробника ПО.
Комп’ютерна програма – це набір інструкцій для виконання
певного завдання. Для цього комп’ютерній програмі може
знадобитися зберігати дані, отримувати дані та виконувати
обчислення на основі даних.
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
Дисципліна «Аналіз соціальних мереж» охоплює всі питання,9
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.
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.
Розробка реклами здійснюється в програмах Adobe Photoshop і
Adobe Illustrator.
Мета дисципліни - придбання при дистанційному навчанні1
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,
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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.
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.
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.
Опануйте технологію контролю та управління в битових та
промислових системах управління.
Чого ви навчитеся: Проектувати та розробляти мікропроцесорні
системах діагностики, контролю та управлінні за параметрами
технічного обекту.
Оволодієте технологіями застосування Ардуіно в системах
контролю та управління
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.
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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.
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.
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
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
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:
 вивчення правил побудови друкованих та електронних видань;
 ознайомлення з принципами колористики та естетики видань;
 вивчення основ графічного дизайну;
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 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.
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).
Основними завданнями вивчення дисципліни “Криптографічні
методи перетворення інформації” є теоретична та практична
підготовка студентів 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.
Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої8
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
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соціальних мережах, ефективні способи розкручування бізнесу у
соціальних мережах, опис розробки SMM-стратегії тощо.
Метою викладання дисципліни є набуття системних знань з
методів інтелектуального аналізу даних, спрямованого на аналітичне
дослідження великих масивів інформації з метою виявлення нових
раніше невідомих, практично корисних знань і закономірностей,
необхідних для прийняття рішень; огляд методів, програмних
продуктів і різних інструментальних засобів, які використовуються
в Data Mining; розгляд практичних прикладів застосування Data
Mining; підготовка студентів до самостійної роботи з вирішення
задач засобами Data Mining і розробки інтелектуальних систем.
В процесі навчання слухачі ознайомляться з основними
методами розрахунку, конструювання та управління сучасними
промисловими роботами; набудуть теоретичних знань та практичних
навичок для проведення аналізу кінематики, динаміки, синтезу
механізмів роботів з урахуванням оптимізації алгоритмів їх
управління.
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
моделювання
об’єктів
складної
форми;
формування
систематизованого уявлення та набуття практичних навичок
використання технологій візуалізації сцен.
Метою дисципліни є допомога в практичному опануванні
інформаційними музичними технологіями, призначеними для
вирішення конкретних завдань, що постають у роботі педагогамузиканта: набір нот, створення власної музики, прослуховування та
аналіз музичних творів, створення фонограм, мультимедіа
презентацій, 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;
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014. Середня
освіта (Музичне
мистецтво).
014. Середня
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(Хореографія)

можливостей
використання
мережі
Інтернет
для
самовдосконалення професійної діяльності.
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні7
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
Ознайомлення з основними сучасними операційними системами,1
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.
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.
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.
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
-
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програми; опануєте інструменти для розвитку мотивації студентів та
роботи зі зворотнім зв’язком для покращення курсу.
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
публічних виступів.
Все, що ви опонуєте знадобиться вам у будь-якій вашій
професійній та особистій діяльності!
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;
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- 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.
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
Оволодійте Git та GitHub з нуля: станьте експертом з контролю
версій в своїй команді. У 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.
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
експериментальних даних, оцінка якості реалізованих алгоритмів.
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
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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.
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
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.
Чому 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.
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.

«Без обмежень»
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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
застосовувати всі можливі методи тестування; розробляти основну
документацію тестувальників – тест-плани, тест-кейси, чек-листи,
оформляти звіти про дефекти з використанням багтрекінгових
систем.
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Лілія ПАВЛЕНКО
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управлінні та навчанні
й інформатики

Вивчаються основні сучасні тенденції використання технології
доповненої реальності в навчанні. Курс дозволяє опанувати основи
роботи з Unity (імпорт моделей, створення оточення з асетів,
анімація об’єктів).
Зміст курсу передбачає ознайомлення із сучасними програмними1
засобами та комп’ютерними пристроями, навички роботи в яких
потрібні в професійній діяльності. ознайомити з електронним
музичним
обладнанням
та
комп’ютерним
програмним
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.
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 обмеження
(конкретно для
спеціальності
014. Середня
освіта. Музичне
мистецтво.
024.Хореографі
я)
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Хмарні технології в
освіті

Алла ХАТЬКО

Кафедра комп'ютерних
технологій в
управлінні та навчанні
й інформатики
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Цифрова обробка
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Ірина СМОЛІНА

Кафедра комп'ютерних
технологій в
управлінні та навчанні
й інформатики

Дисципліна “Хмарні технології в освіті” присвячена Без обмежень
ознайомленню з основними методологіями хмарних технологій в
освіті: загальному огляду хмарних обчислень, ос новних положень
хмарних обчислень для застосування в освіті, використанню
цифрових інструментів Google для організації інформаційноосвітнього 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 Google Workspace for
Education в професійній діяльності, організації персонального
інформаційного середовища викладача та організації ефективної
взаємодії учасників освітнього процесу
Мета: вивчення основ цифрової обробки аудіо та відео1 «Без обмежень»
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.
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Цифровий
маркетинг

Наталія
КРАВЧЕНКО

Кафедра 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»
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Цифрові
інструменти Google

Олександр
АНТОНЕНКО

Кафедра 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).

…
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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).

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ
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Генеалогія

Людмила ЗОЛОТАР

Історії та філософії
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Документознавство

Ігор ЛИМАН
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та шляхів
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Людмила ЗОЛОТАР
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філософії

223

Повсякденне життя
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Кафедра історії та
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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.
Метою курсу є розкриття сутності поняття «документ», його
соціальної функції; аналіз різних підходів до класифікації
документів, висвітлення основних етапів документальної діяльності
(документування, обробка документа та його розповсюдження,
зберігання та використання, утилізація документів тощо)
Метою курсу є ознайомлення студентів зі складним процесом
формування етнічної, релігійної та культурної неповторності такого
підрегіону Південної України як Північне Приазов’я. Актуалізовано
межі Північного Приазов’я в історичному контексті. Розглянуто
процес формування етноконфесійної мапи підрегіону
Кожен історичний текст включає переконання, що єдине
правильне розуміння історії забезпечує саме він, а решта – геть
хибні. Мільйони людей досі живуть із таким переконанням, адже це
історія, яку вони вчили в школі, про яку дивилися цікаві
телепрограми, навіть читали серйозні монографії. Але історія як
продукт наукової творчості істориків – це не пряме відображення
історії як минулого (у що свято вірили творці наративів), це
складання конструкцій з історичних фактів і явищ – звісно, з певною
метою, хоч і не завжди чітко усвідомленою. Історичний текст, як
спосіб організації наявної інформації з минулого, з’ясування
проблем його об’єктивності та достовірності опиняються в полі зору
курсу «Історичний наратив».
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.
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
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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.
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. Значна увага приділяється питанням семантики певного
символу. Аналізується типологія символів, підкреслюється їх
інтерсуб’єктивність та невичерпність
Філософська антропологія — філософське вчення про природу
та сутність людини. Сучасна антропологія на основі узагальнених
досягнень, здобутих різними науковими дисциплінами, осмислює
своєрідні погляди на життя людини та її призначення в світі,
вважаючи своїм завданням системне вивчення й обґрунтування
сутності людського буття та людської індивідуальності.
Основні течії антропологічного напряму сформувались у XX ст.
Це екзистенціалізм, персоналізм, певною мірою - фрейдизм та
неофрейдизм. У XX ст. відбулось своєрідне переосмислення
проблеми людини у філософії, або й навіть її перше надзвичайно
гостре осмислення саме у плані намагання з;ясувати, що, власне,
робить людину людиною. Саме
проблема сенсу життя
є
квінтесенцією сучасної філософії.
Беручи до уваги основні моделі пошуків сутності людини в
історико-філософській площині, соціокультурна антропологія
розглядає людину як творця і продукт культури, тобто, символічних.
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КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА
Кафедра
правознавства

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми міжнародного
права» передбачає огляд та дослідження важливих міжнародноправових проблем сучасності. Дисципліна
базується на
ознайомленні з особливостями, основними інститутами та галузями
міжнародного публічного та приватного права. Передбачається
отримання навичок роботи з міжнародними договорами та справами
Міжнародного Суду ООН, їх тлумачення та застосування до
конкретних ситуацій міжнародного життя.
Під час вивчення дисципліни наголос буде зроблений на таких
питаннях: права людини та їх міжнародно-правовий механізм
захисту; міжнародне екологічне право (міжнародно-правова охорона
тваринного і рослинного світу, ландшафтів та екосистем,
міжнародне право екологічної безпеки); міжнародне трудове право;
міжнародне гуманітарне та міжнародне морське, повітряне та
космічне право.

1 семестр

227

Актуальні
проблеми
цивільного та
цивільного
процесуального
права

Катерина
ДУДОРОВА

Кафедра
правознавства

228

Виборче право

Наталя ІВАНОВА

Кафедра
правознавства

229

Забезпечення
та Марина ВРУЦЬКА
захист соціальних
прав
громадян
України
через
конституційне
провадження

230

Інвестиційне право

Олег КРУГЛОВ

Кафедра
правознавства

Кафедра

Питання з цієї дисципліни є у випускному ЄДКІ з права.
Навчальна дисципліна спрямована на поглиблене вивчення
цивільного та цивільного процесуального права. Значна увага
приділяється проблемним питанням правозастосування, що виникли
у судовій практиці.
Пропонується розглянути
особисті немайнові відносини,
проблеми здійснення та захисту права власності та права
інтелектуальної власності, застосування норм спадкового права,
деліктної відповідальності.
Вивчаються зобов’язання щодо передачі майна у власність та у
користування; з набуття, збереження майна без достатньої правової
підстави; правові наслідки недійсності правочинів, а також
порушення договірних зобов’язань.
Окремо аналізуються цивільна юрисдикція, представництво у
цивільному процесі, практичні проблеми розгляду і вирішення
цивільних справ у порядку позовного, наказного та окремого
провадження. Досліджуються питання перегляду судових рішень у
цивільних справах.
Навчальна дисципліна передбачає роботу з судовими кейсами,
практикою Верховного Суду. Її вивчення сприятиме якісній
підготовці здобувачів до складання єдиного державного
кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).
Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами комплексу
цілісних фахових знань щодо теоретичних та практичних аспектів
виборчого права, створення необхідних передумов для вивчення да
дослідження теорії та практики виборчого права, на основі
конкретно-предметного матеріалу сприяння виробленню навиків
аналітичного мислення у аспірантів з метою підвищення правової
обізнаності та практичної підготовки магістрів при дослідженні
проблемних питань чинного законодавства та практики його
застосування, а також пошуку оптимальних шляхів їх вирішення.
Метою дисципліни є дослідження змісту та суті соціальних прав
громадян України (на працю, на відпочинок, соціальний захист, на
житло, достатній життєвий рівень, на охорону здоров'я, медичну
допомогу і медичне страхування та інші), як основоположних прав
людини, вивчення механізмів їх забезпечення державою та способів
захисту. Увага зосереджена на практичному аспекті складання
конституційних скарг й особливостях конституційного провадження
та на здобутті практичних навичок у використанні юридичних
позицій, рішень та висновків Конституційного суду України при
здійсненні захисту соціальних прав громадян у судах загальної
юрисдикції.
Дисципліна спрямована на формування у свідомості здобувачів
вищої освіти уявлення про її значимість у професійній діяльності
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юриста, а також надання базових знань про систему національних
нормативно-правових актів та міжнародних документів у сфері
гарантованого і взаємовигідного процесу вкладення капіталу в
українську економіку.
Основними аспектами вивчення дисципліни “Інвестиційне
право” є пізнання особливостей договірної роботи у
цивільно(господарсько)-правовій сфері інвестиційного характеру;
встановлення основних правил судово(досудово)-процесуальної
діяльності з точки зору потенційних спорів у сфері інвестиційної
діяльності; визначення кола основних національних нормативноправових актів та міжнародних документів, які регламентують
відносини інвестиційного характеру.
Метою навчальної дисципліни «Інформаційне та ІТ-право» є:
ознайомити здобувачів освіти із системою національних та
міжнародно-правових актів у сфері правового регулювання
інформаційних відносин; сформувати уявлення про загальні
тенденції розвитку правового регулювання інформаційних
правовідносин; формування вміння здійснювати аналіз правових
актів у сфері інформаційного та ІТ-права.
Під час вивчення дисципліни наголос буде зроблений на таких
темах: поняття та основні категорії інформаційного права; діяльність
міжнародних організацій в інформаційній (ООН, ВПС, РЄ, ЄС,
ОБСЄ) та ІТ-сфері (ISO, IEEE, IAB, NMF, OSF); правові стандарти
відносно доступу, користування та поширення інформації, захист
авторського права; інформаційна безпека; Інтернет та проблеми його
правового регулювання; особливості ІТ-права в Україні;
співвідношення міжнародного та національного інформаційного
права.
Навчальна дисципліна докладно вивчає норми міжнародного
кримінального
права. На підставі
правильно обраного
методологічного інструментарію та покрокового вивчення
міжнародних нормативно–правових актів (договорів, конвенцій,
пактів) вивчено міжнародно–правове розуміння злочину,
відповідальності, види злочинів міжнародного характеру.
Студентам пропонуються практичні кейси щодо кваліфікації
злочинних діянь у міжнародному правовому вимірі. Окрема увага
під час викладання курсу надаватиметься вивченню розділу КК
України про злочини проти людства. Навчальна дисципліна включає
роботу з судовими кейсами, практичними ситуаціями. Активно
використовується латинська та англійська термінологія.
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ВАЖЛИВО: навчальний курс за змістом відповідає предмету
Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що обов’язково
складається після завершення навчання в магістратурі.
Основна мета курсу полягає в формуванні у здобувачів освіти
знань про базові поняття та категорії міжнародного освітнього права
та про міжнародно-правові стандарти регулювання освітніх
правовідносин.
Досягнення основної мети здійснюється за допомогою
вирішення наступних завдань: вивчення специфіки предмета
міжнародно-правового регулювання освітнього права; дослідження
права на освіту в системі прав людини; вивчення міжнародноправових стандартів у галузі освіти; дослідження діяльності
міжнародних організацій у сфері освіти (ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ,
ПРОООН, МОП, ОЕСР, Ради Європи, ЄС, CIE); аналіз
правозастосовної практики, що склалася у сфері міжнародних
освітніх відносин; аналіз досвіду реалізації принципів Болонської
декларації і формування Спільного європейського простору вищої
освіти.
Метою викладання навчальної дисципліни є отримання
компетентностей щодо правового регулювання професійної
діяльності фізичного реабілітолога.
Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття: 1)
теоретичних знань щодо регулювання діяльності фізичного
реабілітолога, 2) умінь працювати з нормативно-правовою базою
щодо фізичної реабілітації (закони, укази, постанови, положення), 3)
знань щодо діяльності громадських організації у цій сфері.
Під час вивчення дисципліни наголос буде зроблений на таких
темах: Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в
Україні» від 06.10.2005; Закон України «Про реабілітацію у сфері
охорони здоров’я» від 03.12.2020; укази, постанови, накази,
розпорядження у сфері фізичної реабілітації; програми та проекти у
фізичній реабілітації; особливості забезпечення технічними
засобами реабілітації громадян України; діяльність громадських
організацій.
Дисципліна направлена на допомогу здобувачам освіти
розібратись у теоретичних та практичних новаціях законодавства
щодо забезпечення громадської участі у процесах управління
розвитком об’єднаної територіальної громади; надати здобувачам
освіти теоретичні знання щодо форм партисипативної демократії як
інструменту та ресурсу розвитку об’єднаної територіальної громади;
ознайомити слухачів із призначенням різноманітних форм локальної
нормотворчості; розкрити підхід до управління процесами
учасницького бюджетування; сформувати у здобувачів освіти
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розуміння особливостей залучення громадськості до стратегічного
планування розвитку об’єднаної територіальної громади.
Навчальна дисципліна присвячена актуальним проблемам
цивільно–військового співробітництва в Україні, включаючи
міжнародний та порівняльний блок питань.
Аналіз політичної та безпекової ситуації в Україні з початку 2014
року виявив неефективність чинних підходів у галузі зміцнення
довіри та покращення співпраці між цивільним населенням та
Збройними Силами України (далі – ЗСУ) у сферах постійної
військової присутності та проведення Операції Об’єднаних Сил.
З метою запобігання створенню передумов для гуманітарної
катастрофи в районах проведення антитерористичної операції,
виникненню соціальної напруженості в інших регіонах України,
формуванню позитивної громадської думки щодо діяльності ЗСУ під
час особливого періоду, воєнного стану чи надзвичайного стану,
безпека миротворчих сил, ліквідація наслідків надзвичайних
ситуацій, існує нагальна потреба в подальшому вдосконаленні
системи цивільно-військового співробітництва у ЗСУ.
Структура курсу:
Доктрина НАТО CIMIC: визначення, елементи та цілі.
Доктрина цивільно-військових операцій у Сполучених Штатах
Америки та її головні характеристики.
Відносини цивільно-військового співробітництва в деяких
європейських державах.
Українська доктрина CIMIC: концепція, елементи, цілі.
Право і практика цивільно-військового співробітництва в Україні
та інших юрисдикціях: порівняльний аналіз.
Рекомендації щодо вдосконалення заходів цивільно-військового
співробітництва в Україні.
Загальна галузь знань щодо створення і функціонування
банківської системи України, історичний аспект виникнення банків
в цілому, перелік і правова основа проведення банківських операцій
згідно діючого законодавства, яку студенти отримали в межах
навчальної дисципліни «Банківське право», дозволяють більш
ретельно вивчити підстави і порядок укладання та виконання
договорів з участю банків в цивільному та господарському обігу. До
того ж є необхідність розгляду суб’єктного складу учасників
зазначених правовідносин, суттєвих умов договорів, порядку їх
укладання, забезпечення та виконання, а також відповідальності за
порушення умов зазначених договорів. До таких договорів, крім
звичних для нас кредитного, депозитного та договору на
розрахунково – касове обслуговування, відносяться договори
лізингу, факторингу, зберігання (банк є професійним зберігачем),
акредитив, низка забезпечувальних договорів, включаючи договори

Без обмежень

Ірина ПЕТЯГІНА

Кафедра
правознавства

етика Наталя ІВАНОВА

Кафедра
правознавства

238

Проблеми захисту
інтересів
споживачів в
цивільних
правовідносинах
згідно
законодавства
України.

239

Професійна
юриста

щодо об’єктів з режимом довірчої власності, а також договори про
функціонування рахунків умовного зберігання (ескроу) і платіжних
рахунків.
Вивчення нормативно-правових актів,
які регулюють
вищенаведені договори, а також проблематика застосування норм
банківського законодавства України в цивільних та господарських
правовідносинах, є необхідним для подальшого використання в
роботі майбутніх юристів, незалежно від того, в якій галузі їм
доведеться працювати
З метою задоволення будь-яких власних побутових потреб кожна
особа майже щодня дня вступає у відносини з різного роду
підприємствами, установами, організаціями. Це може стосуватися
придбання товарів в магазинах роздрібної торговлі або через
інтернет, послуг побутового обслуговування та виконання
побутових робіт, а також задоволення будь-яких інших потреб. При
цьому багато хто може пригадати негативний досвід, повязаний з
наявністю недоліків у придбаних товарах, неможливістю їх
використання протягом гарантійного терміну, незадовільною якістю
виконаних робіт або наданих послуг тощо. У більшості подібних
випадків, зважаючи на обмаль часу або низьку вартість товару чи
послуги, а також необізнаність громадян щодо можливих шляхів
врегулювання проблемних питань, особи не вживають ніяких заходів
для захисту свої споживчих прав у відповідній ситуації. Водночас,
правова обізнаність при виборі товару (послуги) дозволить уникнути
непорозумінь або врегулювати їх в рамках, передбачених чинним
законодавством.
Зазначений курс передбачає ретельне вивчення нормативноправової бази України щодо захисту прав споживачів, а також
правовий аналіз судової практики, що склалась за останній час в
державі.
Метою викладання навчальної дисципліни «Професійна етика
юриста» є оволодіння знаннями моральної сутності юридичної
професії; розуміння особливостей моральних стосунків у сфері
юридичної діяльності, моральних вимог до особистості юриста як
під час виконання службових обов’язків, так і в позаслужбових
стосунках.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Професійна етика
юриста» є ознайомлення з теоретичними основами професійної
етики та особливостями реалізації загальних принципів моралі у
сфері правничої діяльності; морального потенціалу юридичної
професії та особистості юриста, вивчення проблеми морального
вибору у професійній діяльності; формування навичок і знань
ділового спілкування і службового етикету; набуття здатності
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орієнтуватися в основних напрямках і течіях сучасної професійної
етики, їх безпосереднього відтворення у духовному світі людини.
Дисципліна спрямована на поглиблення знань здобувачів вищої
освіти у сферах адміністративного права та адміністративного
судочинства, які на сучасному етапі розвитку українського
суспільства зазнають стрімкого розвитку і піддаються кардинальним
змінам, що викликані цілою низкою факторів: від євроінтеграційних
до епідемічних. Такий стан речей обумовлює необхідність
здійснення перманентної ревізії знань у досліджуваній сфері, як для
майбутньої практичної діяльності, так і для подолання інших
викликів, які може висунути сьогодення.
Метою курсу є вивчення теоретичних засад управління
комунальною власністю та землями територіальних громад;
висвітлення питання генезису управління власністю; вивчення
сутності та специфіка державної власності; дослідження
теоретичних засад управління власністю як об’єкта управління;
дослідження методів управління як державною, так і комунальною
власністю в умовах децентралізації і проблематики її еволюції.
Завданням курсу є закріплення теоретичних знань та вироблення
практичних навичок щодо розв'язування задач та ситуаційних
завдань, використання основних методів та засобів прийняття та
ухвалення управлінських рішень в системі управління власністю.
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та адміністрування
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побудови
архітектури
і
портфеля
брендів;
отримання
концептуальних знань про створення сильних брендів; набуття
здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення
управління брендом в діяльності підприємств готельноресторанного та туристичного бізнесу.
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
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Метою
викладання
дисципліни
«Історія
освітнього
менеджменту» є розглянути основні аспекти розвитку менеджменту
в освіті як теорії і практики управління.
Відповідно до мети, основними завданнями дисципліни є:
- використання наукових поглядів і рекомендацій у практичній
діяльності освітніх менеджерів;
- орієнтування у теоретичній літературі з питань менеджменту в
освіті;
- розуміти підходи до вивчення історії розвитку менеджменту;
- характеризувати школи управління і основні підходи до його
вчення;
- розглянути в історичному аспекті виникнення управління
освітою та її становлення на різних етапах розвитку суспільства.
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
Мета: сформувати у здобувачів вищої освіти компетентності
соціальної зрілості, життєтворчості та праксеологічного вибору
життєвого і професійного шляху.
Завдання: 1. дослідити категорії соціальної зрілості, кар’єри,
особистісного вибору, соціального ліфту та життєтворчості; 2.
засобами тренінгів та персональної мотивації розвинути у
магістрантів компетенції необхідні для соціальної активності та
орієнтації; 3. навчити магістрантів моделювати свою участь у
соціальному ліфті та забезпеченні кар’єрного зростання.
Мета курсу – формування у здобувачів вищої освіти
компетентностей соціального та управлінського імунітету, здатності
адекватно сприймати та оцінювати реалії турбулентного освітнього
середовища.
Завдання курсу полягає використанні традиційних та ф'ючерних
технологій освітнього менеджменту щодо вміння майбутнім
керівникам створювати та утримувати безпекове освітнє
середовище, регулювати його внутрішні синергії, зберігати і
посилювати фізичне та психічне здоров'я, координувати стан
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гомеостазу і прогресивного розвитку освітньої установи, її структур
та всіх суб'єктів.
Суть і характерні риси менеджменту в суб’єктах міжнародного
бізнесу. Середовище суб’єктів міжнародного бізнесу як джерело
інформації. Інформаційне забезпечення (облік, аналіз) міжнародного
менеджменту. Прийняття рішень (цілепокладання, планування) в
системі міжнародного менеджменту. Реалізація рішень (організація,
керівництво, контроль) в системі міжнародного менеджменту.
Управління персоналом в міжнародних корпораціях. Технологічна
політика міжнародних корпорацій. Фінансова політика міжнародних
корпорацій. Етика і соціальна відповідальність суб’єктів
міжнародного бізнесу. Становлення менеджменту в міжнародному
бізнесі за умов глобалізації економіки.
Мета курсу - засвоєння здобувачами вищої освіти цілісної
системи теоретичних знань із моніторингу якості освіти, формування
готовності до практичної діяльності майбутніх керівних кадрів з
процесів оцінювання в освітній галузі і застосування практичних
навичок у професійно-педагогічній діяльності. Завдання:
сформувати у магістрантів вміння професійної рефлексії, сценарного
мислення та наукового аналізу результатів управлінської діяльності
по забезпеченню якості освітніх послуг в навчальних закладах;
навчити магістрантів продуктивно використовувати сучасні
технології моніторингу та контролю за якістю надання
управлінських послуг.
Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів
вищої освіти системи знань про зміст і напрями реформування
сучасної вищої освіти, теоретико-методологічні, організаційнопроцесуальні, 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.
Мета курсу – розширити знання здобувачів вищої освіти щодо
системи науково - педагогічних категорій «освітній ландшафт»,
«педагогічна цивілізація», «освітній простір» та «освітнє
середовище».
Завдання курсу – формувати компетентності формування
освітніх структур відповідно до реалій та запитів здобувачів освіти;
формувати наступні компетентності для роботи у другій половині
ХХІ ст.: комплексне багаторівневе вирішення управлінських
освітніх проблем; критичне мислення; креативність; вміння
взаємодіяти з людьми; – емоційний інтелект; прийняття рішень на
основі формування власного судження; клієнтоорієнтованість;
вміння вести переговори; гнучкість розуму.

Без обмежень

252

Синергетика в
освіті

Ольга
СТАРОКОЖКО

Кафедра менеджменту
та адміністрування

253

Творчий потенціал
керівника
освітнього закладу

Ольга
СТАРОКОЖКО

Кафедра менеджменту
та адміністрування

254

Трансверсальні
виміри проблем та
викликів освіти

Ольга
СТАРОКОЖКО

Кафедра менеджменту
та адміністрування

255

Управління
змінами та
викликами

Надія ВЄНЦЕВА

Кафедра менеджменту
та адміністрування

Метою курсу є ознайомлення магістрантів-управлінців з
характером протікання та плинності управлінських процесів на
засадах синергетичної парадигми в освітніх системах; оперування
сучасними поняттями в галузі синергетики в освіті; прогнозування
напрямків прогресивного розвитку освітніх систем та установ освіти
за умов політичної, економічної та соціальної невизначеності.
Основними завданнями вивчення дисципліни є визначення місця
новітньої парадигми синергетики в загальній теорії управління
глобалізованою освітою в рамках Болонської декларації та інших
міжурядових освітніх Програм; дослідження основних принципів
теорії синергетики як науки щодо впорядкованого хаосу; вивчення
понятійного апарату загальної теорії синергетики; аналіз стану
дослідження синергетичних засад управління освітою в Україні,
Європі та світі; дослідження закономірностей протікання внутрішніх
процесів в системі освіти засобами синергетичного підходу;
визначення основних типів моделей освітніх систем, в яких
протікання синергетичних явищ є передбачуваним та, за можливості,
керованим.
Метою викладання навчальної дисципліни «Творчий потенціал
керівника освітнього закладу» сформувати у студентів суму знань
про систему діяльності керівників та персоналу управління у процесі
розробки та реалізації управлінських рішень, представити
процесуальну характеристику управлінської діяльності, поетапного
досягнення результату (управлінських цілей) та розвинути
професійно-важливі якості керівника навчального закладу для
оволодіння ним психологічним інструментарієм розробки і
прийняття управлінського рішення із застосуванням евристичних
методів і прийомів, учнями та їх батьками, які мотивували б до
спільної роботи та сприяли поліпшенню взаємин у педагогічному
колективі.
Мета - ознайомити здобувачів вищої освіти з теорією
трансверсальності, основними формами її адаптації в освіті.
Завдання:
1. визначити структурні компоненти трансверсальності особистості;
2. дослідити концепт «трансверсальний аналіз » та «латеральний
розум»;
3.
розброїти
магістрантів
компетентностямимоделювання
трансверсальних процесів в освітніх системах.
Метою викладання навчальної дисципліни «Управління змінами
та викликами» є: формування у майбутніх здобувачів сучасного
системного мислення та комплексу спеціальних вмінь, практичних
знань і навичок у галузі організації процесу управління змінами.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління
змінами та викликами» є: формування у студентів системи знань з
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теорії та методології управління змінами; принципів побудови та
функціонування систем управління змінами; формування
системного мислення та комплексу системних знань і вмінь щодо
розуміння необхідності змін та управління змінами у стратегічному
розвитку сучасних освітніх організацій, принципів та методів
управління опором змінам; забезпечення знань щодо стилів та
моделей поведінки менеджерів з управління змінами; опанування
практичними навичками управління індивідуальними, груповими та
організаційнимизмінами; вміння проводити моніторинг та аналіз
стану внутрішніх ресурсів освітніх установ та розробляти
рекомендації щодо управління структурними змінами, зниження
опорузмінам; опанування принципами успішних змін корпоративної
культури та підходів до управління змінами щодо діяльності
освітньої
організації
із
використанням
інструментарію
інформаційних технологій та практичних методів реалізації моделей
організаційнихзмін.
«Управління реформами» має на меті дати студентам теоретичні
знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й
обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються державного
управління, державної служби та місцевого самоврядування. У
зв’язку з цим для студентів подається як теоретичний матеріал, так і
специфіка застосування отриманих знань та навичок на практиці/
Мета курсу - формування у здобувачів вищої освіти моральних
цінностей сучасного управління через засвоєння його нормативних
засад, розвиток і саморозвиток професійної етичної культури на
рефлексивній основі. Завдання: розкриття соціальної та
психологічної значущості дотримання норм професійної етики;
ознайомлення майбутнього студента з принципами, нормами і
правилами професійно-педагогічної поведінки, сприяння їх
засвоєнню; формування моральних цінностей студента та
відповідних його якостей.
«Конкуренція компетентності» як проблема місцевого
самоврядування в Україні. Організаційне, матеріальне , фінансове
забезпечення прийняття рішень органами місцевого самоврядування
в умовах децентралізації. Обсяг повноважень органів місцевого
самоврядування при прийнятті управлінських рішень. Критерії
прийняття рішень у місцевому самоврядуванні. Нормативно-правове
регулювання прийняття стратегічних рішень в управлінні розвитком
територіальних громад. Функції та зміст управлінських рішень в
діяльності підрозділів органів місцевого самоврядування. Чинники,
які впливають на рішення органів місцевого самоврядування.
Евристичні методи в роботі посадових осіб органів місцевого
самоврядування, які приймають рішення. Прийняття рішень
керівниками тактичного рівня в ОМС. Рішення в сфері управління
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Явище мобінгу та
булінгу в системі
освіти

Ольга
СТАРОКОЖКО

Кафедра менеджменту
та адміністрування

персоналом ОМС. Комунікації при прийнятті рішень в управлінні
ОМС.
Мета курсу: ознайомити здобувачів вищої освіти з поняттям
булінгу, його видами та проявами, розвивати навички
конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного
спілкування, формувати негативне ставлення до булінгу
(неприпустимість проявів булінгу в дитячому середовищі).
Опрацювання навичок надання термінової психологічної допомоги
та саморегуляції психоемоційних станів. Завдання: систематизувати
знання щодо групових процесів і взаємостосунків дітей та молоді у
навчальному закладі; навчитися визначати групи ризику (жертв та
булерів); ознайомитися з принципами організації системного
протистояння булінгу у молодіжному колективі.
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Ганна КОСТЕНКО

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.
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 бізнесплану; 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.
Мета курсу: засвоєння системи теоретичних і практичних знань
щодо складання, виконання бюджету та бюджетної політики
держави; класифікації доходів та видатків бюджету; формування
коштів Державного та місцевих бюджетів; системи міжбюджетних
трансфертів; механізму законодавчого контролю та регулювання
бюджетної політики держави.
Завдання курсу: вивчення завдань, функцій та структури органів
оперативного управління бюджетом; засвоєння теоретичних основ
організації бюджетного процесу; формування теоретичних і
практичних знань стосовно організації виконання дохідної та
видаткової частини бюджету; оволодіння навичками з обліку
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СИДОРЧЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
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виконання бюджету у фінансових органах та складання бюджетної
звітності; оволодіння методами контрольної роботи фінансових
органів щодо виконання бюджету; ознайомлення з основами
бюджетного процесу в зарубіжних країнах.
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 умовах
цифрової економіки та диджиталізації, формування та обробки
інформації, у тому числі з охопленням суміжних
предметних галузей в інвестиційному проєктуванні.
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;
підвищити рівень економічної компетентності здобувачі вищої
освіти як суб'єктів господарської діяльності.
Мета: вивчення основ та напрямків розвитку електронного
урядування та отримання необхідних знань і вмінь щодо
нормативно-правового та організаційного забезпечення розвитку
електронного урядування та інформаційного суспільства в Україні, а
також його впливу економічне становище держави.
Завдання:
– опанування категорійно-понятійним апаратом української та
міжнародної нормативно-правової бази, що регулює впровадження
електронного урядування;
– аналіз практики реалізації в Україні Стратегії розвитку
інформаційного суспільства, Стратегії реформування державного
управління України та Національної програми інформатизації в
контексті світових тенденцій;
– знайомство з особливостями правового регулювання новітніх
державних проектів з електронного урядування в Україні.
Мета курсу : формування у здобувачів освіти розуміння системи
цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей, засвоєння
основних теоретичних положень та вироблення необхідних
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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.
Мета курсу: формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних
знань з основних розділів інноваційного менеджменту; вмінь,
спрямованих на отримання результатів господарювання шляхом
використання потенціалу інноваційного розвитку підприємства;
практичних навичок у прийнятті науково обґрунтованих рішень
щодо розробки, супроводження, реалізації та контролю за
інноваційним розвитком підприємства в умовах ринкової економіки.
Завдання курсу: формування здатності аналізувати економічне
середовище діяльності фірми та визначати його вплив на інноваційну
діяльність суб’єктів господарювання; оцінювати конкретні вимоги
до інноваційних менеджерів організації, які здійснюють різні види
діяльності, та їхню здатність ураховувати особливості їх діяльності;
обирати ефективні методи управління інноваційною діяльністю;
застосовувати сучасні методичні підходи для розробки інноваційних
проектів;
проектувати організаційні структури управління
інноваційною діяльністю; розробляти пропозиції щодо поліпшення
управління інноваційною діяльністю суб’єктів господарювання;
розробляти для організації (його структурних підрозділів) програми
інноваційного розвитку.
Мета курсу: розкрити сутність та роль економічних інститутів та
економічних організацій в забезпеченні функціонування та розвитку
ринкової господарської системи, органічного поєднання теорії та
практики господарської діяльності.
Завдання курсу: формування у студентів системи фундаментальних
знань про сучасну ринкову економічну систему; оволодіння
поняттями і категоріями що забезпечують безпосередній перехід від
глибоких узагальнень (фундаментальних знань) до понять практики;
формування уміння використовувати теоретичні знання для
розуміння конкретних економічних явищ; формування навичок
створення відповідних моделей чи проведення аналітичних
досліджень окремих проблем макро- і мікрорівня.
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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.
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.
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.
Мета курсу: сформувати у здобувачів теоретичні знання історичної
обумовленості формування симбіозу економіки і творчості та
практичні навички щодо змісту, призначення, методології творчості
як самостійного виду діяльності, а також ознайомлення з
інструментарієм персональної та групової креативності в умовах
особистих і командних взаємодій.
Завдання курсу: формування знань щодо змістовних характеристик
та значущості креативної економіки, а також опанування підходів
різних наук до проблематики формування компетенцій креативності
в галузі генерування нових ідей та їх реалізації.

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень
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Макроекономічна
політика

Тетяна
СИДОРЧЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

273

Макроекономічні
показники та
оподаткування
діяльності
підприємства

Тетяна
СИДОРЧЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

274

Медіаграмотність
та критичність
мислення

Тетяна
НЕСТОРЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів
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Міжнародна
діджиталізація
економічних і
фінансових процесів

Наталя КІРКОВА

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

Мета курсу : розкриття системи макроекономічних механізмів та
моделей, за допомогою яких держава здійснює свої функції щодо
досягнення економічної стабілізації та забезпечення сталого
економічного розвитку.
Завдання курсу: є формування у студентів низки загальних і
спеціальних фахових компетентностей на основі вивчення ними
наступних питань: -суть, предмет, цілі та умови застосування
макроекономічної політики; політика забезпечення повної
зайнятості; макрофінансова політика;
монетарна політика;
макроекономічна антиінфляційна політика; зовнішній
сектор
економіки як об’єкт макроекономічної політики; алгоритм
антикризової політики та політики економічного зростання;
основи фінансового програмування як метода макроекономічної
політики.
Мета курсу: надати студентам теоретичні знання та практичні
навички з питань механізму функціонування та розвитку
національної економіки, а також знань з організації та
функціонування податкової системи в межах податкової політики
держави.
Завдання курсу: висвітлення системи основних макроекономічних
показників та індикаторів; засвоєння теоретичних та організаційних
основ податкової системи та податкової політики, методики
розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків
юридичними та фізичними особами, альтернативних систем
оподаткування, діяльності державної податкової служби; розкриття
механізму фіскальної державної економічної політики та його вплив
на макроекономічну ситуацію країни.
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.
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

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

276

Міжнародне
підприємництво

Тетяна
СИДОРЧЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів
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Міжнародне
страхування

Наталя КІРКОВА

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

278

Моделі управління
ризиками в
економіці, фінансах
та страхуванні

Світлана
ЖВАНЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

279

Моделі фінансового
управління

Наталя КІРКОВА

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

280

Оцінка земельномайнових
комплексів у
підприємництві

Тетяна
СИДОРЧЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

Мета курсу: надання студентам базових знань і практичних навичок
з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного
інструментарію міжнародної економічної діяльності з урахуванням
світового досвіду.
Завдання курсу: вивчення форм, методів, суб'єктів і рівнів
міжнародної економічної діяльності; виявлення особливості
практики здійснення і механізмів регулювання економічних
процесів з використанням світового досвіду; набуття вмінь
аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у
контексті національних інтересів України; навчити використовувати
отримані знання на практиці для розробки стратегії розвитку як
окремих підприємств так і національних економік в умовах сучасної
світової економічної системи.
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.
Мета: формування теоретичних та практичних знань при створенні
та вдосконаленні моделей управління ризиками, що дозволяють
виявити, оцінити, спрогнозувати ризики.
Завдання: навчитись розробляти механізми прийняття рішень в
умовах ризику та будувати моделі управління ризиками в економіці,
фінансах та страхуванні.
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.
Мета курсу: формування системи знань з методології виконання
оцінки земельно-майнового комплексу .
Завдання курсу: опанування форм, методів визначення вартості
земельно-майнового комплексу; вивчення структури і технології
виконання оцінки земельно-майнового комплексу; набуття
практичних навичок оцінної діяльності як необхідної складової
раціонального управління розвитком підприємництва.

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень
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Поведінкова
економіка

Тетяна
НЕСТОРЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

282

Прикладне
моделювання
економічних
процесів

Наталя КІРКОВА

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

283

Прикладні задачі
моделювання
фінансових
процесів

Наталя КІРКОВА

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

284

Прогнозування
фінансових
процесів

Наталя КІРКОВА

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

285

Просторова
економіка

Тетяна
НЕСТОРЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

Мета курсу: формування у студентів знань теорії та практики
поведінкової економіки, розуміння поведінкових закономірностей та
їх впливу на перебіг економічних процесів, формування на цій основі
професійних компетентностей у сфері прийняття економічних
рішень.
Завдання курсу: вивчення теоретичних положень поведінкової та
експериментальної економіки; засвоєння правил, принципів,
оволодіння інструментами та методами дослідження впливу
поведінкових факторів на прийняття економічних рішень;
удосконалення вмінь та навичок застосування поведінкових моделей
у розвитку економічних відносин та управлінні економічними
суб'єктами.
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.
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.
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 оптимальні рішення.
Мета курсу: отримання студентами теоретичних знань, а також
набуття ними необхідних практичних навичок в сфері економічного
знання, котрий синтезує уявлення про просторові аспекти
економічної діяльності.
Завдання курсу: формування здатності аналізувати галузеву
структуру економіки та визначати головні тенденції її розвитку;

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень
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Ризик-менеджмент
у фінансовій сфері

Світлана
ЖВАНЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

287

Ринок криптовалют

Наталя КІРКОВА

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

288

Стратегічне
управління
суб’єктами
підприємництва

Тетяна
СИДОРЧЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

здатності аналізувати галузеві пропорції розвитку національної
економіки; здатності аналізувати пропорції просторового розвитку
національної економіки ;
здатності практично застосовувати необхідний інструментарій
регулювання просторового розвитку; здатності обґрунтовувати
оптимальні варіанти використання елементів природно-ресурсного
потенціалу територій; здатності до формулювання пропозицій задля
підвищення конкурентних позицій регіонів; здатності оцінювати
вплив факторів на просторовий розвиток; здатності проводити
діагностику регіонального розвитку; здатності оцінювати
територіальну концентрацію виробництва, локалізацію галузей,
спеціалізацію регіонів.
Мета: формування системних знань з концептуальних основ
управління ризиками у фінансовій сфері на основі інтегрування
процесу ризик-менеджменту в загальну систему управління,
стратегію і планування, процеси звітності.
Завдання: вивчення ризик-менеджменту у підвищенні ймовірності
досягнення цілей та для підтримки проактивного менеджменту;
вивчення принципів, методів, процедур та інструментів, які
необхідні для успішної реалізації цієї технології у фінансовій сфері;
оволодіння знаннями методів оцінки ризиків, які дають змогу
визначити рівень конкретного виду ризику за певним напрямом
фінансової діяльності; діагностування ризиків та обставин, що їм
передують, передбачення потенційних втрат у фінансовій сфері
внаслідок настання ризикованих ситуацій; вивчення методики
прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях
невизначеності з використанням технологій ризик-менеджменту.
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.
Мета курсу: оволодіння сучасними
теоретичними основами
стратегічного управління та практичними навичками прийняття
стратегічних рішень у процесі управління діяльністю та розвитком
підприємства на ринку.
Завдання курсу: ознайомлення
із сутністю, основними
поняттями і категоріями стратегічного управління; розуміння
змісту процесів та технології стратегічного управління; сутності та
класифікації
стратегій
підприємства;
засвоєння
процесу
стратегічного планування;
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Страхові послуги

Наталя КІРКОВА

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

290

Управлінська
економіка

Тетяна
НЕСТОРЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

291

Управлінський
облік

Ганна КОСТЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та

набуття теоретичних знань із формування стратегічних цілей,
генерування стратегічних альтернатив, визначення стратегічної
позиції підприємства, питань управління стратегічними змінами у
підприємстві; набуття практичних навичок з питань оцінки
внутрішнього і зовнішнього оточення, визначення стратегічних
цілей, розробки стратегії, формування стратегічного плану,
організації стратегічного планування, оцінки діючої стратегії, її
контролюпри впровадженні, мотивування працівників в процесі
реалізації стратегічних рішень.
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.
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
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 бізнеспроектами 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.
Мета курсу: отримання знань та практичних навичок щодо
формування облікових даних про оперативну діяльність

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

фінансів
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Фінансовий
контролінг

Ганна КОСТЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів
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Фінансовий
менеджмент у
малому бізнесі

Ганна КОСТЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів
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Фінансовий облік

Ганна КОСТЕНКО

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів

295

Цифрова економіка

Наталя КІРКОВА

Кафедра економіки,
підприємництва та
фінансів
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Методика секційної
роботи в ЗВО

Людмила
КОНОВАЛЬСЬКА

Теорії та методики
фізичного виховання

297

Методика
фізичного

Світлана
ПИСАРЕНКО

Теорії та методики
фізичного виховання

підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень на
основі використання такої інформації.
Завдання курсу: оволодіння принципами побудови управлінського
обліку; вивчення облікової класифікації витрат; освоєння систем
обліку і калькулювання витрат.
Мета курсу: отримання знань та практичних навичок пов’язаних з
концепцією контролінгу,
практичних навичок прийняття
управлінських рішень на основі контролінгової інформації і
професійних компетентностей щодо організації фінансового
контролінгу на підприємстві.
Завдання курсу: з’ясування об’єктивної необхідності та сутності
організації фінансового контролінгу на підприємстві; засвоєння
методів і вироблення навичок організації управлінського обліку в
системі
фінансового
контролінгу;
розгляд
методичного
інструментарію фінансового контролінгу; засвоєння структури та
вироблення практичних вмінь складання бюджетів.
Мета курсу: формування системи знань щодо організації фінансів
та специфіки використання методів фінансового управління у
малому бізнесі.
Завдання курсу: вивчення законодавчо-нормативного забезпечення
фінансової діяльності суб’єктів малого бізнесу, розуміння специфіки
аналітичної та контрольної фінансової інформації у малому бізнесі,
вивченні особливостей застосування методів фінансового
планування та контролю для прийняття рішень у малому бізнесі.
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.
Мета: оволодіння здобувачами механізмами цифрової економіки.
Завдання: оцінити електронні можливості цифрової економіки,
проаналізувати напрямки цифрової трансформації України

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

Без обмежень

ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Мета викладання навчальної дисципліни «Методика секційної
роботи в ЗВО» є забезпечення формування професійних та
методичних компетенцій студентів щодо методики організації
процесу фізичного виховання на секційних заняттях у закладах
вищої освіти.
Мета навчальної дисципліни “Методика фізичного виховання в
СМГ” полягає у закріпленні знань загальних теоретико-методичних
основ фізичного виховання та засвоєння методичних і

3 семестр
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викладача
фізичного
виховання
Спортивно - масова
та туристична
робота у ЗВО

організаційних особливостей фізичного виховання студентів, які за
станом здоров'я відносяться до спеціальних медичних груп.

Людмила
КОНОВАЛЬСЬКА

Теорії та методики
фізичного виховання

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи методики
спортивного тренування у ігрових видах спорту» є формування
базових професійно-педагогічних знань, вмінь та навичок, основ
спортивного тренування які забезпечують теоретичну та практичну
підготовку тренера в обраному ігровому виді спорту .

3 семестр

Наталя САМСУТІНА

Теорії та методики
фізичного виховання

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи методики
спортивного тренування у складнокоординаційних видах спорту» є
формування базових професійно-педагогічних знань, вмінь та
навичок, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку
тренера з обраного складнокоординаційного виду спорту .

3 семестр

Наталя САМСУТІНА

Теорії та методики
фізичного виховання

Метою
викладання
навчальної
дисципліни
«Професійна
майстерність викладача фізичного виховання» є формування у
здобувачів вищої освіти фахових знань про сутність професії,
особливості професійної діяльності, критерії та рівні професійної
майстерності.

3 семестр

Людмила
КОНОВАЛЬСЬКА

Теорії та методики
фізичного виховання

Метою викладання дисципліни є сформувати у студентів цілісну
систему теоретичних та практичних знань обумовлених
необхідністю збереження та зміцнення здоров’я, покращення рівня
навчальної, виробничої і соціальної активності, організації
раціонального дозвілля та рекреації різних соціально-вікових верств
населення її різноманітними засобами.

3 семестр

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
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Курортологія та
фізіотерапія

Людмила
КРАВЧЕНКО

Біології, основ
здоров’я людини та
фізичної реабілітації

303

Медико-біологічне
забезпечення спорту
вищих досягнень

Світлана
ХАТУНЦЕВА

Біології, основ
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.
Мета курсу: формування фахових компетентностей в галузі
вимірювань і контролю у фізичній культурі та спорті, оволодіння
методами математичної статистики для обробки та аналізу даних,
отриманих у процесі контролю; забезпечення запасом практичних
знань, умінь та навичок, необхідних майбутньому фахівцю з
фізичної культури й спорту.

3 семестр

3 семестр
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Педагогічні та
психологічні основи
роботи з
неповносправнми

Світлана КАРА

Біології, основ
здоров’я людини та
фізичної реабілітації

305

Реабілітаційні
технології при
вадах розвитку у
дітей

Ірина
РАСТОРГУЄВА

Біології, основ
здоров’я людини та
фізичної реабілітації
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Спортивний масаж

Анастасія ЄФІМОВА

Біології, основ
здоров’я людини та
фізичної реабілітації

307

Сучасні
реабілітаційні
технології у сфері
здоров’я

Світлана
ХАТУНЦЕВА

Біології, основ
здоров’я людини та
фізичної реабілітації
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Адаптація в спорті

Ольга
АНАСТАСОВА

Фізичного виховання

309

Відновлювальні
засоби у фізичній
культурі і спорті

Ольга
АНАСТАСОВА

Фізичного виховання
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Методика
викладання
спортивнопедагогічних
дисциплін

Ольга
АНАСТАСОВА

Фізичного виховання

Мета: ознайомити здобувачів із загальними закономірностями
психомоторного розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
вимогами до обладнання закладів освіти, особливостями організації
режиму дня, освітньої діяльності дітей і підлітків із порушеннями та
вадами здоров’я; здоров’язберігаючими технологіями для дітей з
особливими потребами.
Мета курсу- сформувати у студентів базові знання із застосування
тілесно-орієнтованих практик, які можуть використовуватися в
роботі з дітьми, що мають проблеми в розвитку, навчанні, поведінці
та методик, таких як ерготерапія, сенсорна інтеграція, мозочкова
стимуляція, сенсомоторна корекція, освітня кінезіологія.; знання
загальних теоретичних положень і принципів роботи з зазначеними
методами, використовування ігри та вправи, спеціального
обладнання.
Метою викладання навчальної дисципліни “Спортивний масаж” є
формування в студентів комплексу спеціальних знань і практичних
умінь з масажу для застосування отриманих знань у своїй майбутній
професійній діяльності.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сучасних
реабілітаційних технологій у сфері здоров’я, проблеми збереження
фізичного, репродуктивного, психічного і духовного здоров’я
людини; впливу на стан здоров’я рухової активності, харчування,
режиму дня, загартовування, шкідливих звичок і залежностей;
екологічних, біологічних та хімічних чинників, генетичних факторів;
методів оцінки та прогнозування здоров’я; основних способів
формування та зміцнення здоров’я, забезпечення тривалого й
активного довголіття, профілактики захворювань.

3 семестр

3 семестр

3 семестр

3 семестр

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Метою викладання навчальної дисципліни «Адаптація в спорті» є
формування системи знань, навичок і вмінь у галузі теорії адаптації
і закономірностей її формування у спортсменів, необхідних
майбутньому фахівцю з фізичної культури.
Метою викладання навчальної дисципліни «Відновлювальні засоби
у ФКіС» є розкриття теоретико-методологічних і організаційнометодичних засад та формування в майбутніх фахівців готовності до
здійснення професійної діяльності у сфері фізичної культури і
спорту.
Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання
спортивно-педагогічних дисциплін» є формування знань та умінь,
необхідних для успішної практичної діяльності з викладання
гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор з методикою
викладання та інших спортивно-педагогічних дисциплін, що
викладаються у закладах вищої освіти.

3 семестр

3 семестр

3 семестр
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Основи методики
спортивного
тренування в
силових видах
спорту

Леонід КОТЕНДЖИ

Фізичного виховання

312

Рекреація у
фізичній культурі
різних груп
населення.

Ірина ПИСАНЕЦЬ

Фізичного виховання

313

Сучасний
Олімпійський рух
та олімпійська
система

Леонід КОТЕНДЖИ

Фізичного виховання

Курс «Основи методики спортивного тренування в силових видах
спорту» знайомить студентів з основами підготовки в силових видах
спорту, які необхідні майбутнім тренерам з важкої атлетики,
пауерліфтингу, бодібілдінгу та гирьового спорту.
Основна мета навчального модуля: вивчення студентами основ
теорії підготовки у силових видах спорту, 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.
Дисципліна «Рекреація у фізичній культурі різних груп населення»
спрямована наформування уявлень про раціональний зміст та
структуру фізкультурно-оздоровчої роботи різних груп населення в
різних сферах суспільства: у сфері освіти, за місцем проживання та
відпочинку громадян; за місцем роботи громадян.
Мета освітньої компоненти Сучасний Олімпійський рух та
Олімпійська освіта
- є накопичення у майбутніх фахівців знань у сфері історії спорту,
олімпійського руху та Олімпійської освіти, що повинно сприяти
розширенню уяви про свій фах.

MINOR
314

Minor: «Перекладознавство (російськоукраїнське)»

315

Minor: Нові інтерпретаційні моделі
української мови і літератури

Кафедра української
мови та славістики

Кафедра української
мови та славістики
Кафедра української та
зарубіжної літератури
і порівняльного
літературознавства

1) Теорія перекладу і зіставна стилістика;
2) Практичний курс перекладу (російсько-український);
3) Переклад наукових текстів;
4) Переклад документації;
5) Основи редагування;
6) Міжкультурна комунікація;
7) Комунікативна лінгвістика;
8) Соціолінгвістика .
1. Культура наукової мови
2. Комунікативна лінгвістика
3. Соціолінгвістика
4. Динаміка морфологічних змін
5. Інтермедіальні студії у літературознавстві
6. Біблія і література
7. Українська літературна критика
8. Масова література

3 семестр

3 семестр

3 семестр

Кафедра української та
зарубіжної літератури
і порівняльного
літературознавства

316

Minor: Зарубіжна література

317

Minor: Менеджмент готельного,
курортного та туристичного сервісу

Кафедра
менеджменту та
адміністрування

318

Minor: Управління закладом освіти

Кафедра
менеджменту та
адміністрування

Minor: Управління об’єднаними
територіальними громадами

Кафедра
менеджменту та
адміністрування

319

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Новітня зарубіжна література.
Новітня зарубіжна література.
Історія і теорія західної літературної критики.
Новітні методології літературного аналізу.
Курсова робота з Новітніх методологій літературного
аналізу.
Інтермедіальні студії в літературознавстві.
Сучасній західний бестселер.
Міф і література.
Менеджмент туризму
Організація санаторно-курортного обслуговування
Географія туристичних центрів України
Бренд-менеджмент
Менеджмент готельного сервісу
Управління бізнес-процесами підприємств ГКТС
Управління закладом освіти
Педагогіка вищої школи
Теорія провідництва в освіті
Педагогічні теорії та парадигми освітніх систем
Моделювання професійної діяльності фахівця в галузі
освіти
Інновації в освіті
Правові засади створення та розвитку територіальних
громад
Планування розвитку та співробітництва громад
Управління фінансами та бюджет територіальних
громад
Управління комунальною власністю та землями
територіальних громад
Сучасні інструменти управління громадами
Управлінські рішення в забезпеченні розвитку ТГ

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА
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СОЦІАЛЬНА
МЕДІАЦІЯ

Кафедра соціальної
роботи та
інклюзивної освіти

Метою сертифікаційної програми «Соціальна медіація» є навчання здобувачів ОП Соціальна
технології медіації, ознайомлення з основними підходами, механізмами, феноменами та
педагогіка
закономірностями міжособистісної конфліктної взаємодії, методами управління
конфліктами, а також набуття конфліктологічної компетентності.
3 семестр
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УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНИМИ
ЗАКЛАДАМИ

Кафедра соціальної
роботи та
інклюзивної освіти

Програмними результатами навчання сертифікаційної програми «Соціальна
медіація» є: володіти навичками в області комунікації та знаннями щодо найновіших
досягнень області конфліктології, виявляти маніпуляції у спілкуванні сторін конфлікту;
вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи галузі та
загальнолюдські цінності; усвідомлювати соціальні передумови толерантного ставлення
до особистості, нетерпимості та псевдотолерантості у соціумі, вживати ефективних
заходів щодо протидії дискримінації; переглядати свої судження за наявності
переконливих аргументів, діяти на основі професійних етичних мотивів; проявляти
інтерес до удосконалення загального спілкування, визначити своє місце у правовому
полі, а також розвинути право пізнання; вирішувати складні фахові завдання (практичні
та дослідницькі) з опорою на доступні ресурси у галузі конфліктології; інформування
про суб’єктів, що надають соціальні послуги з медіації, залучення близьких родичів
отримувача соціальної послуги та його найближчого соціального оточення; здійснювати
розробку програм соціального супроводу професійної діяльності, розробляти
інноваційні техніки та прийоми медіаційних практик для переговорних процесів; вміти
проводити інформаційно-просвітницькі заходи із популяризації медіації, відновних
практик, вирішення конфліктів мирним шляхом; сприяти усуненню причин
конфлікту/спору із залученням інших фахівців за потреби; мінімізувати наслідки шкоди,
завданої конфліктом, запобігати поновленню конфлікту (спору) та зниження рівня
конфліктності сторін; здатність визначати позиційні інтереси, здійснювати аналіз цілей
сторін конфлікту/спору в переговорах (особистих, групових), допомога у виробленні
власної позиції сторони конфлікту/спору у разі неповного розуміння ситуації.
Метою сертифікаційної програми «Управління соціальними закладами» є ОП Соціальна
формування у слухачів комплексу знань, умінь та навичок пов’язаних з розумінням
педагогіка
змісту, актуальних питань, які відображають характерні тенденції трансформації 3 семестр
технологій керування соціальними закладами в сучасному суспільстві;
Програмними результатами навчання сертифікаційної програми «Управління
соціальними закладами» є: критично осмислювати, вибирати та використовувати
необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в
непередбачуваних умовах; ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати
стратегії та методи їх вирішення; планувати діяльність організації в стратегічному та
тактичному розрізах; демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді,
взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; мати
навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні
міркування та соціальну відповідальність; аналізувати соціальний та 4.індивідуальний
контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання
соціальної роботи, планувати втручання в складних та непередбачуваних обставинах
відповідно до цінностей соціальної роботи; розв’язувати складні задачі і проблеми що
потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної недостатньої інформації та
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СОЦІАЛЬНА
ІНКЛЮЗІЯ

Кафедра соціальної
роботи та
інклюзивної освіти

суперечливих вимог застосовуючи концепції, методи та інструменти менеджменту для
результативного та ефективного управління організацією; розробляти критерії та
показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні
виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних
послуг та управлінських рішень; організовувати спільну діяльність фахівців різних
галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної
роботи, ініціювати командо утворення та координувати командну роботу;
демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для
розв’язання завдань професійної діяльності; оцінювати соціальні наслідки політики у
сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти
рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної
роботи; демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю
поведінкою етичним принципам та стандартам соціальної роботи.
Метою сертифікаційної програми «Соціальна інклюзія» є доручення
професіоналів до реалізації реформ інтернатних закладів, упровадження освітньої
інклюзії, посилення спроможності об’єднаних територіальних громад надавати якісні
інклюзивні послуги, забезпечувати успіх та благополуччя усіх верств населення на
засадах соціальної рівності та справедливості.
Програмними результатами навчання сертифікаційної програми «Соціальна
інклюзія» є: критично осмислювати проблеми соціальної інклюзії в науковій та
професійній площині на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і
проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої
інформації та суперечливих вимог; показувати глибинне знання та системне розуміння
теоретичних концепцій, як із соціальної інклюзії, так і з інших галузей
соціогуманітарних наук; обирати та застосовувати інноваційні методи в складних і
непередбачуваних спеціалізованих контекстах; демонструвати обізнаності у питаннях
правового регулювання сфери професійної діяльності, приймати позицію вразливих
груп та окремих індивідів, налагоджувати співпрацю з уповноваженими суб’єктами,
спрямовану на включення та розширення можливостей їх участі; використовувати
сучасні теорії соціальних та інших наук стосовно явища соціальної ексклюзії та
становлення концепції соціальної інклюзії; демонструвати обізнаності із сучасною
українською та іноземною практикою впровадження інклюзії, планувати,
впроваджувати та оцінювати процес надання соціальних послуг, у сфері охорони
здоров’я, освіти, клієнтам відповідно до принципів соціальної інклюзії;
використовувати сучасні теорії соціальних та інших наук стосовно явища соціальної
ексклюзії та становлення концепції соціальної інклюзії; здійснювати спільно з іншими
фахівцями комплексну оцінку психосоціального та фізичного розвитку індивіда, оцінку
функціонування, обмежень життєдіяльності й стану здоров’я у зв’язку із
контекстуальними факторами, використовувати результати оцінки для планування,
надання психолого-педагогічних, корекційно-розвивальнх та інших послуг; планувати

ОП Соціальна
педагогіка
3 семестр
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ПРИКЛАДНА
СПЕЦІАЛЬНА
ПСИХОЛОГІЯ

Кафедра прикладної
психології та
логопедії

та організовувати інклюзивний простір для забезпечення максимальної участі індивідів
у житті громади, підтримання гідних умов у різних сферах життєдіяльності, якості й
рівня життя; працювати у міждисциплінарних командах та професійних спільнотах,
діяти як активний експерт з соціальних послуг та представляти інтереси клієнта у
мультипрофесіній та міждисциплінарній взаємодії; залучати сім’ї та налагоджувати
стосунки співпраці з метою комплексної оцінки та забезпечення потреб клієнтів у
наданні послуг, сприяти зростанню і розвитку індивідів у сімейному середовищі та
зміцненню стосунків між членами сім’ї; підтримувати індивідів, соціальні групи й
громади на засадах цілеорієнтованості, наснаження та впровадження інклюзії.
Метою сертифікатної програми «Прикладна спеціальна психологія» є: підготувати
висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців, спроможних розв’язувати складні
прикладні завдання психологічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами в
міждисциплінарних контекстах спеціальної та інклюзивної освіти, надавати
компетентні психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги особам з
особливими освітніми потребами з використанням сучасних технологій, здійснювати
діагностичну, корекційно-освітню, консультативну, дослідницьку діяльність в закладах
системи освіти, охорони здоров’я і соціального захисту.
Програмними результатами навчання сертифікатної програми «Прикладна
спеціальна психологія» є:
 ознайомлення здобувачів вищої освіти з сучасною вітчизняною системою надання
психологічної допомоги, абілітації та реабілітації дітей з особливими освітніми
потребами, зі законами виникнення, розвитку й перебігу кризових станів,
закономірностей та механізмів психічного життя осіб з ООП та родини в умовах
кризи та основних напрямів психологічної допомоги, оволодіння знаннями з
психології агресивності осіб з ООП, розуміння нейропсихологічних особливостей
агресивної поведінки; ознайомлення із сучасними підходами та інструментами з
тілесно-орієнтованого підходу для вирішення психологічних проблем осіб з ООП;
ознайомлення здобувачів вищої освіти з психологічними причинами та
механізмами конфліктів, а також використання медіації для запобігання
виникнення і врегулювання конфліктів в інклюзивному просторі;
 розуміння можливостей та обмежень абілітаційних та реаблітаційних заходів,
відносно конкретних видів дизонтогенезу;
 застосування основних методів соціально-психологічної діагностики та
психокорекції в межах психологічного супроводу осіб з ООП;
 формування у здобувачів вищої освіти професійного розуміння сутності
психологічної й соціальної абілітації і реабілітації; розвиток у них уміння
визначати мету і завдання психологічної допомоги в залежності від потреб дитини
з ООП;

3 семестр

 отримання поглиблених знань з розроблення психокорекційних, абілітаційних та
реабілітаційних програм для осіб з ООП;
 формування у здобувачів вищої освіти навичок надання психологічної допомоги
в кризових станах, опанування основними методами подолання криз різного
походження та вміння надання консультативних послуг під час кризи;
формування практичних навичок та умінь профілактики та подолання агресивної
поведінки; оволодіння уміннями застосовувати методи тілесно-орієнтованої та
танцювально-рухової терапії в практичній роботі з особами з ООП; вміння
аналізувати, попереджати та розв'язувати конфлікти та конфліктні ситуації,.
формування навичок тренінгової роботи щодо особистісного розвитку фахівців, які
працюють з дітьми з ООП;
розвиток особистісного потенціалу, самооцінки,
самопізнання, самоприйняття, самовдосконалення майбутніх фахівців.

