
 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ 

ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 

 

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 62 Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 р. здобувачі вищої освіти мають право на вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.  

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової 

дисципліни із загальноуніверситетського каталогу складає, як правило, 25 осіб. 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для обрання 

здобувачами вищої освіти на наступний навчальний рік. 

Усі аспекти механізму реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний 

вибір навчальних дисциплін детально прописані в університетському 

«Положенні про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін за вибором»  

 

  



 

 

 

 

Назва дисципліни Етика і естетика 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 

доктор філософських наук,  

професор Павлишин Людмила Григорівна 

кандидат філософських наук,  

доцент Кондратюк Любов Романівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра філософії та суспільних наук 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Основною метою навчальної дисципліни «Етика і 

естетика» є з’ясування сутності етики, особливостей 

її взаємозв’язку з мораллю та специфіки предмету 

естетики, сутності компонентів естетичної свідомості 

та історичних закономірностей художнього розвитку. 

Дана дисципліна знайомить з категоріями етики, її 

історичним розвитком, напрямками мистецтва, 

залучає студентів до надбань світової та вітчизняної 

етико-естетичної думки, формує естетичний смак та 

розвиває уявлення про прекрасне 

 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни Економіка 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 

кандидат економічних наук, доцент  

Григорук Анатолій Ананійович 

кандидат економічних наук, доцент  

Грушко Віктор Сергійович 

кандидат економічних наук, доцент  

Литвин Любов Мирославівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра філософії та суспільних наук 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Основною метою навчальної дисципліни 

«Економіка» є формування у майбутніх фахівців 

ґрунтовних економічних знань, розвитку 

економічного мислення, засвоєнню базових методів 

пізнання економічних процесів, вмінню приймати 

обґрунтовані рішення з приводу економічних 

проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною 

діяльністю.  

Її вивчення забезпечує набуття належних навичок 

раціональної економічної поведінки, особливостей 

функціонування сучасних ринків та утворення цін на 

товари і послуги 

  



 

 

 

 

Назва дисципліни Логіка 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладач 
кандидат філософських наук,  

доцент Поперечна Галина Антонівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра філософії та суспільних наук 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни «Логіка» є формування усвідомленого 

рівня оперування правилами і прийомами логічного 

мислення на підставі знання специфіки форм 

мислення – поняття, судження й умовиводу та 

операцій над ними, засвоєння сутності і значення 

основних законів (принципів) мислення та теорії 

аргументації. Курс сприяє активному використанню в 

практиці мислення дедукції, індукції та аналогії, 

вихованню дисципліни думки. 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни Основи права 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 

кандидат історичних наук, доцент 

Брославський Володимир Любомирович 

кандидат історичних наук, доцент 

Терещенко Валентин Дмитрович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та спеціальних 

галузей історичної науки 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Анотація 

дисципліни 

Курс орієнтований на такі завдання: розширити знання 

студентів про походження, типи, та форми держави, 

історію формування української державності; поглибити 

знання з основ конституційного ладу України; 

ознайомити з основними галузями права, даючи їх 

коротку характеристику; формувати навички правомірної 

поведінки в типових життєвих ситуаціях; виховувати 

переконання в необхідності неухильного дотримання 

законів, непримиренність до протиправної поведінки; 

виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в 

Україні та світі, спираючись на знання з теорії й історії 

держави та права; формування вміння застосовувати 

набуті правові знання у майбутній роботі з учнівською 

молоддю. 



 

 

 

Назва дисципліни Релігієзнавство 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладач 

доктор історичних наук, професор 

Бистрицька Елла Володимирівна 

кандидат філософських наук, доцент 

Ревуцький Михайло Петрович 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 3 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Вивчення курсу «Релігієзнавство» має 

культурологічне значення і є необхідною умовою 

гуманітарної освіти фахівця будь-якого профілю. 

Релігія активно впливає на світогляд та формування 

особистості, є складовою частиною виховного 

процесу, тому релігієзнавча підготовка особливо 

необхідна в програмі педагогічної освіти. Освоєння 

програми курсу сприяє підвищенню культурного 

рівня студентів і дозволить більш ефективно і 

кваліфіковано працювати в системі навчально-

освітніх закладів. 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни Політологія 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 

доктор філософських наук, професор  

Буяк Богдан Богданович 

кандидат історичних наук, доцент 

Киданюк Андрій Володимирович 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра філософії та суспільних наук 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 4 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни  «Політології» є формування у студентів 

цілісної, логічної, послідовної системи знань про 

політику, її закономірності, форми, вияви, роль і 

функції в житті суспільства, а також здатності 

реалізовувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(демократичного) суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина України. Після 

завершення курсу здобувачі вищої освіти вмітимуть 

давати правильну оцінку політичним фактам, подіям, 

лідерам, розв’язувати політичні проблеми. 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни Соціологія 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 

кандидат економічних наук, доцент  

Грушко Віктор Сергійович 

кандидат історичних наук, доцент 

Древніцький Юрій Романович 

кандидат політичних наук 

Петришин Галина Романівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра філософії та суспільних наук 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 4 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Cоціологія» спрямована на 

формування у здобувачів вищої освіти базових 

теоретичних знань, які дозволяють сформувати 

уявлення щодо природи суспільства як соціальної 

системи та навичок  здійснення відбору необхідних 

методів для проведення опитувань і аналізу одержаної 

інформації, вмінь працювати з різними джерелами 

інформації, навиків індивідуальної та групової роботи 

при засвоєнні учбового матеріалу, вмінь 

аргументовано відстоювати свою позицію. 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни Сучасні інформаційні технології 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладач 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Генсерук Галина Романівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра інформатики та методики її навчання 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни «Сучасні інформаційні технології» є 

розвиток цифрової компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, фахівців в галузі перекладу, 

формування в студентів цілісної, логічної, 

послідовної системи знань про цифрові технології, 

усвідомлення їх важливості та актуальності для 

організації освітньої діяльності, здатності 

проектувати, створювати та наповнювати освітнє 

інформаційне середовище; створювати цифровий 

контент, комунікувати та співпрацювати з 

використанням цифрових інструментів; розвиток 

творчого потенціалу, необхідного для подальшого 

самонавчання, саморозвитку і самореалізації в умовах 

цифрової освіти. 

 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни Латинська мова 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладач 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Навольська Галина Іванівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Основною метою навчальної дисципліни 

«Латинська мова» є формування  в 

студентів базових теоретичних знань граматики, 

практичних навичок аналітичного і пошукового 

читання творів античних авторів, засвоєння 

міжнародної наукової та лінгвістичної 

термінології; з’ясування місця латинської мови в 

історії світової культури. Курс орієнтований на 

розвиток у майбутніх філологів абстрактного і 

наукового підходу до рідної та іноземних мов, що 

вивчаються, застосування набутих знань і умінь у 

професійній діяльності. 

 

 

  



 

 

Назва дисципліни Історія науки і техніки 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладач 
кандидат історичних наук, доцент 

Брославський Володимир Любомирович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра історії України, археології та 

спеціальних галузей історичної науки 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Навчальний курс дає можливість ознайомитися 

з розвитком науки та техніки і їх впливом на 

формування людської цивілізації. Навчальний 

матеріал згруповано по історичним періодам, на  

які припадають суттєві зміни в розвитку науки та 

техніки. Курс орієнтований на такі завдання: 

розширити знання студентів про розвиток 

людської цивілізації, продемонструвати 

взаємозв’язок між розвитком та занепадом науки 

й динамікою розвитку людства; сприяти 

розумінню особливостей історичного розвитку 

різних країн світу. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни Освітні технології 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладач 
кандидат педагогічних наук, викладач 

Паламарчук Людмила Михайлівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра педагогіки і методики початкової та 

дошкільної освіти 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Метою вивчення цього курсу є підвищити 

інформативно-комунікативну компетентність 

студентів, сформувавши у них уміння та навички 

використання сучасних освітніх-технологій у 

процесі навчання, зокрема дистанційного, а також 

для контролю знань, вирішення завдань із 

виховання, підготовки звітів, підвищення 

кваліфікації та залучення до навчального процесу 

всіх зацікавлених осіб; формувати творчий підхід 

до розв'язування проблем навчання учнів, 

формувати вміння і навички для самостійного 

аналізу процесу навчання, дослідження 

методичних проблем і психолого-педагогічних 

ситуацій 

 

 

  



 

 

Назва дисципліни Інноваційні педагогічні технології 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладач 
кандидат педагогічних наук, викладач 

Паламарчук Людмила Михайлівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

кафедра педагогіки і методики початкової та 

дошкільної освіти 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Інноваційні 

педагогічні технології»: вивчення педагогічних 

інноваційних технологій України та зарубіжних 

країн; формування здатності в студентів 

практичного використання сучасних технологій 

освіти у практичній діяльності; дослідити 

використання елементів історичного 

педагогічного досвіду в сучасних освітніх 

технологіях педагогічної освіти; формувати в 

студентів уміння вибирати особистісно-

орієнтовані освітні (педагогічні) технології в 

освітньому процесі закладів освіти; оволодіти 

сучасними технологіями «Розвитку критичного 

мислення», «Медіаосвітніми технологіями» для 

розвитку в майбутніх фахівців 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни Основи маркетингу 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладач 
кандидат економічних наук, доцент 

Литвин Любов Мирославівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра філософії та суспільних наук 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 3 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Основи маркетингу» є формування у студентів 

системи знань про сутність і зміст маркетингу як 

філософії підприємницької діяльності в умовах 

ринкової економіки і конкуренції, а також 

засвоєння студентами теорії і практики здійснення 

маркетингової політики фірм у сфері планування 

товарного асортименту, ціноутворення, збуту 

товарів і послуг, реклами, просування товарів, а 

також організації управління маркетингом. 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни Іміджологія 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 

доктор філософських наук, професор  

Буяк Богдан Богданович 

кандидат філософських наук, викладач 

Тимків Ірина Михайлівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра філософії та суспільних наук 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 4 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Анотація 

дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни  «Іміджологія» є формування у студентів 

цілісної, логічної, послідовної системи знань та 

практичних навиків про сучасні тенденції іміджології, її 

закономірності, форми, вияви, роль та функції у житті 

суспільства. Студенти мають засвоїти теоретико-

методологічні й соціально-економічні аспекти іміджу та 

іміджмейкерства в цілому, отримати практичні навики 

застосування іміджевих технологій, вивчити відмінності 

у діловому стилі та спілкування, специфіку застосування 

вербальних та невербальних сигналів, роль окремо 

взятого індивіда у формуванні позитивного іміджу, 

організації, регіону та країни в цілому 

  



 

 

 

Назва дисципліни Інфомедійна грамотність 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Викладачі 

кандидат філологічних наук, доцент 

Дащенко Наталія Левківна 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

Синоруб Галина Петрівна 

кандидат технічних наук, доцент 

Йордан Ганна Мирославівна 

Мова викладання українська 

Кафедра кафедра журналістики 

Обсяг 3 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Анотація дисципліни 

Зміст курсу включає ознайомлення з: викликами 

сучасного медійного простору України; шляхами 

формування критичного мислення; способами 

розпізнавання фейків; шляхами визначення 

вірогідності онлайн-контенту; особливостями мови 

ворожнечі в мас-медіа; специфікою спілкування у 

соціальних мережах; школами, жанрами й 

інструментами кінематографа; ознаками взаємодії 

сучасної української література і медіакультури. 

 

 

  



 

 

Назва дисципліни 

Іноземна мова (німецька) 

(за професійним спрямуванням) 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Викладач 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Турчин Андрій Іванович 

Мова викладання німецька 

Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1, 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Анотація дисципліни 

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Іноземна (німецька) мова для 

академічних цілей» є формування у здобувачів 

вищої освіти академічних та професійно 

орієнтованих комунікативних компетентностей 

(лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) 

для забезпечення їхнього ефективного 

спілкування в академічному та професійному 

середовищі на рівні «Незалежний користувач» 

(B2+), а також сприятиме проведенню наукових 

досліджень, необхідних для написання наукової 

роботи, представленню їх результатів іноземною 

мовою як в усній, так і в письмовій формі. 

 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни 

Іноземна мова (англійська) 

(за професійним спрямуванням) 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Викладач 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Закордонець Наталія Іванівна 

Мова викладання англійська 

Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1, 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Анотація дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни «Іноземна (англійська) мова (за 

професійним спрямуванням)» є формування у 

здобувачі вищої освіти професійно орієнтованих 

комунікативних компетентностей (лінгвістичної, 

соціолінгвістичної і прагматичної) для 

забезпечення їхнього ефективного спілкування в 

професійному середовищі на рівні «незалежний 

користувач» (B2+), що буде сприяти розумінню 

важливих та різнопланових міжнародних 

соціокультурних проблем, для того щоб діяти 

належним чином у культурному розмаїтті 

професійних ситуацій. 

 

 

  



 

 

 

Назва дисципліни 

Іноземна мова (німецька) 

для академічних цілей 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Викладач 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Турчин Андрій Іванович 

Мова викладання німецька 

Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1, 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Анотація дисципліни 

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Іноземна (німецька) мова для 

академічних цілей» є формування у здобувачів 

вищої освіти академічних та професійно 

орієнтованих комунікативних компетентностей 

(лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) 

для забезпечення їхнього ефективного 

спілкування в академічному та професійному 

середовищі на рівні «Незалежний користувач» 

(B2+), а також сприятиме проведенню наукових 

досліджень, необхідних для написання наукової 

роботи, представленню їх результатів іноземною 

мовою як в усній, так і в письмовій формі. 

 

 

  



 

 

 

 

Назва дисципліни 

Іноземна (англійська) мова 

для академічних цілей 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Викладач 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Закордонець Наталія Іванівна 

Мова викладання англійська 

Кафедра кафедра іноземних мов 

Обсяг 4 кредити ECTS 

Курс 1 курс 

Семестр викладання 1, 2 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Анотація дисципліни 

Основною метою викладання навчальної 

дисципліни «Іноземна (англійська) мова для 

академічних цілей» є розвиток академічних та 

професійно-орієнтованих комунікативних 

мовленнєвих компетенцій магістрантів, що буде 

сприяти проведенню ними наукових досліджень, 

необхідних для написання магістерської роботи і 

поданню результатів їх досліджень англійською 

мовою як в усній, так і в письмовій формі.  

 

 


