
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Сучасна філософія 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет. 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії. 

Розробник 

Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК України – 7 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 

рівень. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3 – 7-го  

семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2 - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова викладання Українською мовою. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні базові знання із фахових та 

гуманітарних дисциплін. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є надання методичного та теоретичного матеріалу для отримання 

студентами необхідних знань з проблем сучасної філософії, забезпечити глибоке засвоєння 

специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру 

студентів, спрямувати їх на самостійні роздуми над найважливішими філософськими, 

індивідуально та соціально значущими життєво-практичними і світоглядно-теоретичними 

проблемами. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1. Поняття сучасної філософії та її загальна характеристика. 

1. Призначення і предмет курсу.  

2. Філософія модернізму як філософія доби модерну.  

3. Філософські концепції західної духовної культури, які визначили розвиток філософської 

думки новітнього часу. 

4. Структура курсу і її обгрунтування. 

5. Становлення сучасної філософії. Внутрішня розірваність світовідчування людини Нового 

часу. Значущість людської активності. Тенденція індивідуалізму: актуалізація проблем людського 

існування.  

6. Боротьба з традицією. Звільнення – основоположний концепт модерної філософії. 

Тема 2. Філософія марксизму. 

1. Класична німецька філософія та філософія марксизму. Енгельс про значення гегелівської 

спадщини для формування марксизму.  

2. Філософія Фойербаха та формування філософії марксизму.  

3. Енгельс про основне питання філософії. 

4. Поєднання матеріалізму з діалектикою. 

5.  Сутність матеріалістичного розуміння історії. 

6. Неомарксизм. 

Тема 3. Позитивізм. 

1. Перший позитивізм. 

2. Другий позитивізм 

Тема 4. Неокантіанство та феноменологія. 

1. Марбурзька школа. Ставлення до теоретичної спадщини І. Канта. 

2. Фрайбурзька школа. Проблема специфіки соціально-історичного знання. Генріх Риккерт. 

Вчення про цінності. 

3. Конституювання феноменології Едмундом Гуссерлем.  

4. Макс Шелер. 

5. Феноменологічні погляди М. Мерло-Понті. 

Тема 5. Філософія життя та екзистенціалізм. 

1. Артур Шопенгауер як предтеча «філософії життя». Світ як уявлення: теорія пізнання. 

2. Фридрих Ніцше: тлумачення церкви; смерть Бога; стрибок у новий смисл; позитивна 

релігійність; міф вічного повторення; ніцшівська цінність надлюдини. 

3. «Філософії життя»: В. Дільтай, Г. Зіммель, О. Шпенглер, А. Бергсон, Л. Клагес, Е. Юнгер.  

4. Основні характеристики екзистенційної філософії: суб’єктивізм, постулювання унікальності 

індивіда, трагічність людського існування, значущість «межових ситуацій» для прозрівання 

людської екзистенції, феноменологічність, динамізм особи, суперечність між індивідом і 

суспільством. Релігійний і «атеїстичний» варіанти філософії існування. Релігійні екзистенціалісти 

(С. К’єркегор, Г. Марсель, К. Ясперс, Н. Бердяєв, Л. Шестов, М. Бубер), «атеїстичні» 

екзистенціалісти (А. Камю, Ж.-П. Сартр, С. де Бовуар). 

5. Мартин Гайдеґґер: фундаментальна онтологія і філософія техніки. 

Тема 6. Філософська герменевтика. 

1. Герменевтика як загальна теорія інтерпретації. Філософська герменевтика. 

2. Герменевтичні ідеї Ф. Шляйермахера.  

3. Вільгельм Дільтай: розвиток герменевтики як методологічної основи гуманітарного знання.  

4. Герменевтика Г.-Г. Гадамера: «Істина і метод»: показ обумовленості рефлективно-теоретичного 

освоєння світу допрекативними формами знайомства з ним. 

Тема 7. Неопозитивізм на постпозитивізм. 

1. «Віденський гурток» і формування логічного позитивізму Висування М. Шліком верифікації як 

принципу пізнання. Логічне дослідження як аналіз мови науки, «логічного синтаксису мови 

науки». 

2. Філософія Карла Раймунда Поппера. Метод і фальсифікаційність.  

3. Філософія лінгвістичного аналізу (лінгвістична філософія, філософія звичайної мови).  



 

 

4. Концепт зміни наукових парадигм Томаса Куна. 

Тема 8. Структуралізм, постструктуралізм та постмодернізм 

1.Виникнення структуралізму. Фердинанд де Соссюр, Клод Леві-Строс, Ролан Барт як основні 

репрезентанти структуралізму.  

2.Постструктуралізм Мішеля Фуко.  

3.Ситуація постмодерну. Ж.Ф. Ліотар. Деконструктивізм Ж. Деррида. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Навички раціональної організації власної діяльності та 

ефективного використання часу. 

Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і 

письмово. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і опановувати сучасні знання. 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Навички міжособистісної та ділової комунікації. 

Цінування та повага національної різноманітності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

Л 1. Поняття сучасної філософії та її загальна характеристика. 

Тема 2. 

Л 2. Філософія марксизму. 

ПЗ 1. Карл Маркс, Фридрих Енгельс: матеріалістичне розуміння історії  

Тема 3. 

Л 3. Позитивізм. 

Тема 4. 

Л 4. Неокантіанство та феноменологія. 

Тема 5. 

Л 5. Філософія життя та екзистенціалізм.  



 

 

ПЗ 2. Фридрих Ніцше: смерть бога і поява надлюдини. 

ПЗ 3. Мартин Гайдеггер: Dasein-аналітика. 

ПЗ 4. Жан-Поль Сартр: проблема людської свободи. 

ПЗ 5. Карл Ясперс: про витоки та мету історії. 

Тема 6. 

Л 6. Філософська герменевтика. 

ПЗ 6. Ганс Георг Гадамер: герменевтичний метод.  

Тема 7. 

Л 7. Неопозитивізм на постпозитивізм. 

ПЗ 7. Людвіг Вітгенштайн: логічно досконала мова. 

Тема 8. 

Л 8. Структуралізм, постструктуралізм та постмодернізм. 

ПЗ 8. Мішель Фуко: археологія знання. 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Ведення понятійного словника та конспекту лекцій. 

НД 2. Усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, 

презентація, обговорення). 

НД 3. Читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів мистецтва (картин, 

фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з висвітленням основних ідей. 

НД 4. Складання комплексного письмового модульного контролю (тестування). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. навчальна дискусія при обговоренні есе; 

МН4. практичні заняття. 

Лекції знайомлять студентів з основними етапами розвитку релігійної думки й релігійного 

комплексу в цілому, поглядами окремих теологів різних епох (РН1), що допомагає розуміти роль 

релігії в розвитку цивілізації. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

студентам можливість застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності (РН2-

РН4), що становить основу практико-орієнтованого навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1 Критерії оцінювання 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною системою: 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 2 (незадовільно) 35 ≤ RD ≤ 59 



 

 

складання   

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання 

практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних (М1) та письмових (М2) 

опитувань, перевірки понятійного словника та конспекту лекцій (М3), есе (М4), індивідуальних 

презентацій (М5), колективних дискусій (М6) та тестування (М7). Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1) ведення понятійного словника та конспекту лекцій – 8 балів; 

2) робота з першоджерелами (читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів 

мистецтва (картин, фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з 

висвітленням основних ідей) – 8 балів; 

3) усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, презентація, 

обговорення) – 64 балів; 

4) складання комплексного письмового модульного контролю (тестування) – 20 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана дистанційно: 

1) ситуативне завдання (вирішення) – 15 балів; 

2) реферат 20 балів; 

3) індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) – 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання проектору та електронної 

дошки (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1 Філософія : підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, 

А. О. Баумейстер [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Фоліо, 

2018. – 621 с. 

2 Воронюк О. Л. Філософія : підручник / О. Л. Воронюк. – 2-ге вид., 

випр. – К. : Медицина, 2015. – 224 с. 

Допоміжна література: 

1 Філософія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство [Текст] : зб. 

наукових праць молодих вчених / за ред.: Г.А. Александрової, Г.А. 

Черненко. – К. : Київський ун-т, 2018. – 71 с. Західноєвропейська 

філософія ХІХ-ХХ ст.: Навчальний посібник / Відп. ред. проф. В.М. 

Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 152 с. 

2 Рьод Вольфганг. Шлях філософії: ХІХ-ХХ століття. Пер. з нім. – К., 

2010. 

3 Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.1-4. 

/ Під кер. Б. Кассен. Пер. з франц. – К., 2009-2016. 

 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУЧАСНІ РЕЛІГІЇ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Сучасні релігії 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії. 

Розробник(и) 

Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК України – 7 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 

рівень.  

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-

го семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українська мова. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні базові знання із фахових та 

гуманітарних дисциплін. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про систему 

релігійних уявлень як важливої сфери духовного життя суспільства в єдності теорії, 

категоріального апарату, методики, а також забезпечення умов для оволодіння теоретичними 

знаннями і практичними навичками. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1. Релігія як соціальне явище 

1.1. Поняття релігії. Специфіка релігійного відображення ждійсності. 

1.2. Проблема походження релігії. 

1.3. Структура релігійного комплексу. 

1.4. Функції релігії й церкви в житті суспільства. 

Тема 2. Ранні форми релігії 

2.1. Класифікація релігій. 

2.2. Форми первісних релігій (фетишизм, тотемізм, магія, анімізм, шаманізм). 

2.3. Еволюція ранніх вірувань, формування культів. 

2.4. Пережитки стародавніх культів у сучасних релігіях. 

Тема 3. Національні релігії 

3.1. Поняття національних релігій.  

3.2. Мертві національні релігії. 

3.3. Живі національні релігії (синтоїзм, конфуціанство, даосизм, індуїзм, джайнізм,сикхізм, 

зороастризм, мандеїзм, єзидизм). 

3.4. Іудаїзм, його еволюція. 

Тема 4. Світові релігії. Буддизм 

4.1. Походження буддизму. Земне життя Будди. 

4.2. Зміст буддійського віровчення, його історичний розвиток. 

4.3. Буддійський культ. 

4.4. Розмаїття форм існування буддизму. Буддизм в сучасному світі. 

Тема 5. Світові релігії. Християнство 

5.1. Походження християнства, його ідейні джерела. Месія з Назарета. 

5.2. Еволюція раннього християнства. 

5.3. Християнське віровчення. 

5.4. Християнський культ. 

Тема 6. Світові релігії. Течії в християнстві 

6.1. Багатоманітність шляхів спасіння в християнстві. 

6.2. Католицизм, особливості його догматів і культу. Греко-католицизм. 

6.3. Православ’я, його сутність і історичний розвиток. 

6.4. Протестантизм, його особливості і форми. 

Тема 7. Світові релігії. Іслам 

7.1. Виникнення ісламу, його ідейні джерела. Життя Мухаммеда. 

7.2. Особливості догматики й віровчення ісламу.  

7.3. Культ та обрядовість ісламу. 

7.4. Історичний розвиток та культові особливості основних течій в ісламі. 

Тема 8. Нетрадиційні релігії 

8.1. Поняття й класифікація нетрадиційних вірувань. 

8.2. Неохристиянські й синкретичні релігії. 

8.3. Орієнтальні культи. 

8.4. Неоязичницькі вірування. 

Тема 9. Релігія і церква в Україні 

9.1. Хрещення України-Руси та його наслідки. 

9.2. Українська греко-католицька церква: від минулого до сьогодення. 

9.3. Православної Церкви в Україні. Проблема Української Соборності. 

9.4. Сучасна релігійна ситуація в Україні. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Розуміти основні парадигми розвитку релігійної, сутність 

релігії й релігійної віри, їх роль в історії культури, специфіку 



 

 

взаємин з іншими формами духовного життя людства 

(мораллю, мистецтвом, наукою, філософією, правом, 

політикою). 

РН2. 

Розуміти світоглядний зміст своєї спеціальності і майбутньої 

професії та реалізувати стратегію й тактику адекватного 

спілкування з різними учасниками професійної діяльності, які 

виражають різноманітне ставлення до світу та його 

цінностей. 

РН3. 

Сформувати критичне ставлення до різних форм релігій та на 

цій основі стверджувати власне ставлення до релігії й церкви. 

Оцінювати доцільність застосування та впроваджувати в 

навчально-виховний процес здобутки культури різних 

народів, які формувалися на релігійному ґрунті, основні 

культурно-релігійні цінності й норми до освітнього процесу. 

РН4. 

Працювати у міжнародному контексті та мультикультурному 

середовищі, ставитися із повагою до релігійних та 

культурних традицій народів інших країн та представників 

різних національних груп в Україні. Демонструвати 

прихильність та повагу до несхожості інших релігій, 

уникаючи конфліктних ситуацій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

Л 1. Релігія як соціальне явище. 

ПЗ 1-2. Поняття релігії. Специфіка релігійного відображення ждійсності. Проблема 

походження релігії. Структура релігійного комплексу. Функції релігії й церкви в житті 

суспільства. 

Тема 2. 

Л 2. Ранні форми релігії. 

ПЗ 3. Класифікація релігій. Форми первісних релігій (фетишизм, тотемізм, магія, анімізм, 

шаманізм). Еволюція ранніх вірувань, формування культів. Пережитки стародавніх культів у 

сучасних релігіях. 

Тема 3. 

Л 3. Національні релігії. 

ПЗ 4-5. Поняття національних релігій. Мертві національні релігії. Живі національні релігії 

(синтоїзм, конфуціанство, даосизм, індуїзм, джайнізм,сикхізм, зороастризм, мандеїзм, єзидизм). 

Іудаїзм, його еволюція. 

Тема 4. 

Л 4. Світові релігії. Буддизм. 

ПЗ 6. Походження буддизму. Земне життя Будди. Зміст буддійського віровчення, його 

історичний розвиток. Буддійський культ. Розмаїття форм існування буддизму. Буддизм в 

сучасному світі. 

Тема 5. 

Л 5-6. Світові релігії. Християнство. 



 

 

ПЗ 7. Походження християнства, його ідейні джерела. Месія з Назарета. Еволюція раннього 

християнства. Християнське віровчення. Християнський культ. 

Тема 6. 

Л 7-8. Світові релігії. Християнство. 

ПЗ 8. Багатоманітність шляхів спасіння в християнстві. Католицизм, особливості його 

догматів і культу. Греко-католицизм. Православ’я, його сутність і історичний розвиток. 

Протестантизм, його особливості і форми. 

Тема 7. 

Л 9. Світові релігії. Іслам. 

ПЗ 9. Виникнення ісламу, його ідейні джерела. Життя Мухаммеда. Особливості догматики 

й віровчення ісламу. Культ та обрядовість ісламу. Історичний розвиток та культові особливості 

основних течій в ісламі. 

Тема 8. 

Л 10. Нетрадиційні релігії. 

ПЗ 10-11. Поняття й класифікація нетрадиційних вірувань. Неохристиянські й синкретичні 

релігії. Орієнтальні культи. Неоязичницькі вірування. 

Тема 9. 

Л 11-12. Релігія і церква в Україні. 

ПЗ 12. Хрещення України-Руси та його наслідки. Українська греко-католицька церква: від 

минулого до сьогодення. Православної Церкви в Україні. Проблема Української Соборності. 

Сучасна релігійна ситуація в Україні. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Ведення понятійного словника та конспекту лекцій. 

НД 2. Усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, 

презентація, обговорення). 

НД 3. Читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів мистецтва (картин, 

фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з висвітленням основних ідей. 

НД 4. Складання комплексного письмового модульного контролю (тестування). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. навчальна дискусія при обговоренні есе; 

МН4. практичні заняття. 

Лекції знайомлять студентів з основними етапами розвитку релігійної думки й релігійного 

комплексу в цілому, поглядами окремих теологів різних епох (РН1), що допомагає розуміти роль 

релігії в розвитку цивілізації. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

студентам можливість застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності (РН2-

РН4), що становить основу практико-орієнтованого навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1 Критерії оцінювання 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною системою: 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 



 

 

помилок 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання 

практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних (М1) та письмових (М2) 

опитувань, перевірки понятійного словника та конспекту лекцій (М3), есе (М4), індивідуальних 

презентацій (М5), колективних дискусій (М6) та тестування (М7). Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

5) ведення понятійного словника та конспекту лекцій – 8 балів; 

6) робота з першоджерелами (читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів 

мистецтва (картин, фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з 

висвітленням основних ідей) – 8 балів; 

7) усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, презентація, 

обговорення) – 64 балів; 

8) складання комплексного письмового модульного контролю (тестування) – 20 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана дистанційно: 

1) ситуативне завдання (вирішення) – 15 балів; 

2) реферат 20 балів; 

3) індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) – 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання проектору та електронної 

дошки (ЗН 1). 



 

 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Лубський В., Харьковщенко Є., Лубська М., Горбаченко Т. Історія релігій 

світу. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 536 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Релігієзнавство: історія та теорія релігії: підручник / [О.М.Єременко, 

Н.С.Звонок, Я.В.Кічук та ін.]; за заг. Ред.. М.О.Єременко. – 

Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – 268 с. 

2. Релігії світу / гол. ред. Слабошпицька Л.: пер. з фр. – К.: Махаон-Україна, 

2009. – 260 с.  

Дисциплінарне релігієзнавство / за ред. проф. А.Колодного. – 2-е вид. – К.: 

ІФ НАН України, 2010. – 219 с. 

3. Докаш В. І. Загальне релігієзнавство. – Чернівці.: Наші книги, 2012. – 784 

с. 

Прибутько П., Дубчак Л., Роговенко М., Михайленко Р. Релігієзнавство. – 

К.: КНТ, Дакор, 2010. – 208 с. 

4. Яртись А.В., Васьків А.Ю. Релігієзнавство. – К.: Знання, 2012. – 296 с. 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Логіка 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
 Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії 

Розробник(и) 

Козинцева Тетяна Олександрівна, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-

LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл. Другий 

рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень, QF-LLL – 7 

рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти  

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин семінарських занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування студентами основ правильного та критично 

орієнтованого мислення та здатності його застосовувати як у професійній сфері, так і в 

повсякденному  житті. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1.Логіка як наука. Логічна характеристика форм та законів мислення  

Становлення логіки як науки. Основні закони логіки. Загальна характеристика форм мислення. 

Істинність та формально-логічна правильність мислення. 

Тема 2. Поняття як форма мислення  

Логічна характеристика понять. Обсяг та зміст поняття. Види понять. Логічні операції з 

поняттями: визначення, поділ, обмеження та узагальнення.    Визначення відношень між 

поняттями за допомогою кругів Ейлера-Венна. 

Тема 3. Судження як форма мислення 

 Види суджень. Структура суджень. Класифікація суджень. Будова та розподіленність термінів в 

простих судженнях. Складні судження. Таблиця істинності суджень Відношення між судженнями 

логічного квадрату. 

Модальні судження. Формалізація суджень 

Тема 4.  Умовивід як форма мислення 

Безпосередні умовиводи. Простий категоричний силогізм. Правила та фігури категоричного 

силогізму. Скорочений силогізм. Складні силогізми. Опосередковані дедуктивні умовиводи. 

Умовні умовиводи. Індукція, її види. Методи встановлення причинних зв’язків. Аналогія.   

Тема 5. Логічні основи теорії аргументації  

Форми діалогу та його структура. Суперечка, діалог, полеміка: їх співвідношення. Варіанти 

ведення полеміки. Дискусія, диспут, дебати. Засоби ведення суперечки. Логіка питань та 

відповідей. Помилки при складанні питань. Правильність побудування відповідей. 

Тема 6. Логічні основи теорії аргументації  

Доведення: його будова та види. Логіка спростування та доведення. Правила стосовно тези. 

Правила стосовно аргументів. Правила стосовно демонстрації. Контекстуальна аргументація. 

Софізми та парадокси.  

Тема 7. Форми розвитку знання  

  Поняття знання. Співвідношення інформації та знання. Основні етапи розвитку знання. Поняття 

проблеми. Види проблем. Поняття гіпотези. Види гіпотез. Пізнавальний потенціал гіпотези. 

Поняття факту, теорії та концепції. Поняття закону.  

Тема 8. Основи критичного мислення 

Критичне мислення: його особливості та актуальність. Критичне мислення в умовах 

інформаційного суспільства. Правила перевірки інформації на коректність, релевантність та 

достовірність. Форми та способи маніпулювання свідомістю та чинники, що її унеможливлюють.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



 

 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

свідомо використовувати закони і форми мислення та правильно будувати 

процес міркування 

 

РН2. 
 здійснювати самостійно логічні операції над поняттями, висловлюваннями, 

умовиводами; 

РН3.  правильно формулювати запитання та відповіді; 

РН4. 
розпізнавати логічні помилки у суперечках та давати їм логічну оцінку;  

визначати логічні помилки в текстах; 

РН5. критично засвоювати будь-яку інформацію; 

6. Роль навчальної  

дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять є лекції (Л) та семінарські заняття(СЗ) 

Тема 1. 

Л 1. Логіка як наука. Логічна характеристика форм та законів мислення  

Становлення логіки як науки. Основні закони логіки. Загальна характеристика форм мислення. 

Істинність та формально-логічна правильність мислення. 

СЗ 1.Логіка як наука. Логічна характеристика форм та законів мислення  

Становлення логіки як науки. Основні закони логіки. Загальна характеристика форм мислення. 

Істинність та формально-логічна правильність мислення. 

Тема 2.  

Л 2. Поняття як форма мислення  

Логічна характеристика понять. Обсяг та зміст поняття. Види понять. Логічні операції з 

поняттями: визначення, поділ, обмеження та узагальнення. Визначення відношень між поняттями 

за допомогою кругів Ейлера-Венна. 

СЗ 2. Поняття як форма мислення 

 Логічна характеристика понять. Обсяг та зміст поняття. Види понять. Логічні операції з 

поняттями: визначення, поділ, обмеження та узагальнення. Визначення відношень між поняттями 

за допомогою кругів Ейлера-Венна. 

Тема 3.  

Л 3. Судження як форма мислення 

 Види суджень. Структура суджень. Класифікація суджень. Будова та розподіленність термінів в 

простих судженнях. Складні судження. Таблиця істинності суджень Відношення між судженнями 

логічного квадрату. Модальні судження. Формалізація суджень. 

СЗ 3.Судження як форма мислення 

Види суджень. Структура суджень. Класифікація суджень. Будова та розподіленність термінів в 

простих судженнях. Складні судження. Таблиця істинності суджень Відношення між судженнями 

логічного квадрату. Модальні судження. Формалізація суджень. 

Тема 4.  

Л 4. Умовивід як форма мислення 

Безпосередні умовиводи. Простий категоричний силогізм. Правила та фігури категоричного 

силогізму. Скорочений силогізм. Складні силогізми. Опосередковані дедуктивні умовиводи. 



 

 

Умовні умовиводи. Індукція, її види. Методи встановлення причинних зв’язків. Аналогія.   

СЗ 4. Умовивід як форма мислення 

Безпосередні умовиводи. Простий категоричний силогізм. Правила та фігури категоричного 

силогізму. Скорочений силогізм. Складні силогізми. Опосередковані дедуктивні умовиводи. 

Умовні умовиводи. Індукція, її види. Методи встановлення причинних зв’язків. Аналогія.   

Тема 5.  

Л 5. Логічні основи теорії аргументації (1 частина) 

Форми діалогу та його структура. Суперечка, діалог, полеміка: їх співвідношення. Варіанти 

ведення полеміки. Дискусія, диспут, дебати. Засоби ведення суперечки. Логіка питань та 

відповідей. Помилки при складанні питань. Правильність побудування відповідей. 

СЗ 5. Логічні основи теорії аргументації (2 частина) 

Форми діалогу та його структура. Суперечка, діалог, полеміка: їх співвідношення. Варіанти 

ведення полеміки. Дискусія, диспут, дебати. Засоби ведення суперечки. Логіка питань та 

відповідей. Помилки при складанні питань. Правильність побудування відповідей. 

Тема 6. 

Л 6. Логічні основи теорії аргументації  

Доведення: його будова та види. Логіка спростування та доведення. Правила стосовно тези. 

Правила стосовно аргументів. Правила стосовно демонстрації. Контекстуальна аргументація. 

Софізми та парадокси.  

СЗ 6. Логічні основи теорії аргументації 

Доведення: його будова та види. Логіка спростування та доведення. Правила стосовно тези. 

Правила стосовно аргументів. Правила стосовно демонстрації. Контекстуальна аргументація. 

Софізми та парадокси.  

Тема 7. 

Л 7. Форми розвитку знання  

 Поняття знання. Співвідношення інформації та знання. Основні етапи розвитку знання. Поняття 

проблеми. Види проблем. Поняття гіпотези. Види гіпотез. Пізнавальний потенціал гіпотези. 

Поняття факту, теорії та концепції. Поняття закону.  

СЗ 7. Форми розвитку знання 

Поняття знання. Співвідношення інформації та знання. Основні етапи розвитку знання. Поняття 

проблеми. Види проблем. Поняття гіпотези. Види гіпотез. Пізнавальний потенціал гіпотези. 

Поняття факту, теорії та концепції. Поняття закону.  

Тема 8. 

Л 8. Основи критичного мислення 

Критичне мислення: його особливості та актуальність. Критичне мислення в умовах 

інформаційного суспільства. Правила перевірки інформації на коректність, релевантність та 

достовірність. Форми та способи маніпулювання свідомістю та чинники, що її унеможливлюють. 

СЗ 8. Основи критичного мислення 

Критичне мислення: його особливості та актуальність. Критичне мислення в умовах 

інформаційного суспільства. Правила перевірки інформації на коректність, релевантність та 

достовірність. Форми та способи маніпулювання свідомістю та чинники, що її унеможливлюють. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Мікровикладання за темами 1та 7 

НД 2.Контрольні роботи за темами 2-4 

НД 3. Проект за темами 5-6 

НД 4. Мультимедійна презентація за темою 8 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції; 

МН2. Контекстне навчання;  



 

 

МН3. Розвиток критичного мислення;   

МН4. Проектна технологія 

Лекції надають студентам матеріали з основних форм та законів правильного мислення, технік 

побудування доказу та спростування, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти (РН 1, РН 2, РН 3, РН 4, РН 5). Лекції доповнюються семінарськими заняттями, де 

використовується контексте навчання, що надає студентам можливість застосовувати теоретичні 

знання на практиці ( РН 2, РН 3, РН 4, РН 5). Розвиток критичного мислення спрямований на 

здійснення рефлексії за конкретно поставленим завданням щодо операції доведення або 

спростування (РН 4). Проектна технологія спрямована на створення власного проекту щодо 

перевірки інформації в інформаційному просторі інтернету з використанням засвоєних знань та 

навичок  (РН 5).  

 Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, семінарських занять, а також робота над 

власним проектом, що спричинить розвиток навичок критичного мислення, швидкого критичного 

читання, спостереження, синтезу та аналізу. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання: опитування та усні коментарі 

викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі мікро викладання (демонстрація та аналіз 

навичок з логіки, письмовий аналіз відео та мультимедійної презентації. Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, а також плагіат будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

           1. Контрольні роботи за темами 2-4 – 30 балів 

2. Проект за темами 5-6 - 20 балів;  

3.  Мультимедійна презентація (виконання, захист) – 30 балів 

4. Мікро викладання .- 20 балів 

Форма підсумкового контролю - залік 



 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа 

 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

Конверський, А. Є. Логіка: підручник 

/ А. Є. Конверський. – 5-е вид., перероб. та доп. – К.: 

ЦУЛ, 2015. – 320 с.  

Допоміжна література: 

1. Конверський, А. Є. Сучасна логіка: підручник. Ч.1: 

Класична логіка / А. Є. Конверський. – К.: Київський 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016. – 190 с.  

2.Попов, М. В. Логіка: навч. посіб/ М. В. Попов. – К.: 

Медицина, 2015. – 184 с. 

3. Тягло О. В. Чи існує особлива юридична логіка? 

/ О. В. Тягло // Форум права. – 2017. – № 1. – C. 188-

194. 

 Інформаційні ресурси в Інтернеті:  

Шрамко Я. Філософсько-методологічні засади 

багатозначної логіки // Курс лекцій . – К.,2018 

https://www.youtube.com/watch?v=RzJetu-JyTw 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Ораторське мистецтво 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

 Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій. 

Кафедра філософії 

Розробник(и) 
Козинцева Тетяна Олександрівна, кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри філософії 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-LLL – 6 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень, QF-LLL – 7 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-го  семестрів 

для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го семестрів для 

другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 

годин, з яких 32 години становить контактна робота з 

викладачем (16 годин лекцій; 16 годин семінарських занять), 

https://www.youtube.com/watch?v=RzJetu-JyTw


 

 

118 годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для всіх здобувачів 

вищої освіти  

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів цілісної, логічно-детермінованої в 

єдності раціональних та образно-чуттєвих складових  світоглядної системи, спрямованої як на  

формулювання внутрішніх корелятів власного існування, так і на зовнішнє їх оприявлення  через 

комунікативні акти. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Риторика як наука. Предмет риторики 

Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності. Функції ораторського мистецтва. Предмет 

і закони ораторського мистецтва. Основи ораторського мистецтва. Види красномовства та сфери 

його застосування. Мовна та загальнокультурна компетентність. Механізми мовного контролю 

Тема2. Жанри ораторського мистецтва  

Основні роди, види і жанри красномовства. Арістотель про основні роди (типи) промов: судові, 

дорадчі та епідейктичні. Академічне красномовство як жанр риторики. Головні риси академічного 

красномовства. Предмет академічної промови. Види академічного красномовства. Спілкування із 

науковою і навчальною аудиторією.  

Тема 3. Мовна поведінка та ефективність мовного спілкування 

Мовна поведінка. Мовна праця. Дискурс. Мовна ситуація. Структура мовної ситуації: учасники, 

відношення, цілі, обставини. Соціальні та мовні ролі. Типи мовних дій і типи дискурсу. 

Повідомлення прямі та мета повідомлення. Вигода та небезпека непрямих повідомлень. Вимоги до 

поведінки промовця: особистість промовця, мовний артистизм, впевненість промовця 

(“ораторський” страх, хвилювання, стрес), дружелюбність, щирість та об’єктивність промовця. 

Тема 4. Риторичний канон: від думки до слова: інвенція, диспозиція 

Риторичний канон в історії ораторського мистецтва. Античний риторичний канон. Етапи 

риторичного канону: інвенція (винахід), диспозиція (розміщення), елокуція (висловлювання), 

меморіо (запам’ятовування), актіо гіпокрізіс (виголошення). Інвенція: «Загальне місце» (top) як 

смислова модель. Топіка. Різновиди топів: «рід і вид», «визначення», «ціле – частини», 

«властивості», «співставлення», «причина – наслідки», «обставини», «приклад», «свідчення» 

(докази), «ім’я». Методи розмноження ідей. 

Диспозиція. Розміщення як розділ риторики. Принципи розміщення змісту в різних типах промов. 

Промова-міркування (хрія) та її структура.   

Тема 5. Риторичний канон: від думки до слова: елокуція 

Елокуція. Риторичні тропи та їх можливості. Метафора, її структура та риторичні функції. 

Метонімія та її використання в промові. Іронія та парадокс як риторичні засоби. Натяк та його 

риторична сила. Риторичні фігури: поняття, класифікація. Антитеза як фігура промови і смислова 



 

 

модель. Градація: види і риторичні властивості. Повтор: різновиди та риторичні функції. Період як 

засіб ритмізації мови та його роль в ораторській практиці. Структура періоду. Типи періодів. 

Риторичні фігури діалогізму. Риторичні фігури, що створюють емоційний контакт з адресатом: 

схвалення, применшення. Риторичний аналіз та риторичний ескіз промови. 

Тема 6. Аргументована промова: загальна характеристика, планування і тактика розділів. 

Теорія аргументації 

Організація змісту публічного виступу. Структура промови та її мета. Аргументована промова. 

Робота з аргументами та їх розташування в промові. Спір як один з видів мовного спілкування. 

Спір та істина. Майстерність спору: класичні та сучасні рекомендації. Техніка доказу. Доведення 

та його види. Аргументи раціональні та ірраціональні. Види аргументів за силою. Структура та 

різновиди доказів. Спростування. Вимоги, помилки та виверти в тезі, аргументах, демонстрації. 

Конструктивна і конфліктна стратегії в спорі. Тактика спору. 

Тема 7. Мистецтво публічного виступу. Етика мовної поведінки оратора 

Загальні принципи управління увагою аудиторії. Підготовка до публічного виступу: емоційна, 

дихальна, фізична та ментальна. Управління голосом при спілкуванні з аудиторією. Можливості 

технічних та електронних засобів у промові. Вимоги до використання аудіо- та відео-матеріалів. 

Слайд-демонстрація та її потенціал.  Етичні вимоги до оратора. Повага до слухачів, опонентів. 

Етика мовної поведінки оратора. 

Тема 8. Мова рухів в публічних виступах. 

Жести та міміка як об’єкт наукового аналізу. Біологічні та соціальні чинники формування мови 

жестів та міміки. Роль рухів тіла в  емоційному підсиленні промови. Загальна та окрема 

характеристика жестів. Жести агресії, сили, доброзичливості, спрямованості на реалізацію ідеї. 

Жестове віддзеркалення прихованої, відвертої або неусвідомленої брехні.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Опанувати розмаїття риторичних технік та методичних засад складання промов 

РН2. 
Складати промову на будь-яку тему, знаходити аргументи для підтвердження або 

спростування будь-якої тези, помічати помилки та виверти в доказах своїх опонентів. 

РН3. 
Емоційно, ментально та фізично підготуватися до промови завдяки  оволодіння 

мовними, дихальними тощо техніками 

РН4. 
Оволодіти механізмами емоційного та логічного впливу на аудиторію;  правильно 

підбирати матеріал для виступу, аналізувати специфіку аудиторії 

РН5. Використовувати ефективно мову жестів, тіла та міміку 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять є лекції (Л) та семінарські заняття(СЗ) 

Тема 1. 

Л 1. Риторика як наука. Предмет риторики 

Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності. Функції ораторського мистецтва. Предмет 

і закони ораторського мистецтва. Основи ораторського мистецтва. Види красномовства та сфери 

його застосування. Мовна та загальнокультурна компетентність. Механізми мовного контролю 



 

 

СЗ 1. Риторика як наука. Предмет риторики 

Риторика: визначення, структура, функції.Закони ораторського мистецтва. Основи ораторського 

мистецтва. Види красномовства та сфери його застосування. Тренінг з мовної та 

загальнокультурної компетентності. Механізми мовного контролю 

Тема 2.  

Л 2. Жанри ораторського мистецтва  

Основні роди, види і жанри красномовства. Арістотель про основні роди (типи) промов: судові, 

дорадчі та епідейктичні. Академічне красномовство як жанр риторики. Головні риси академічного 

красномовства. Предмет академічної промови. Види академічного красномовства. Спілкування із 

науковою і навчальною аудиторією.  

СЗ 2. Жанри ораторського мистецтва 

Академічне красномовство як жанр риторики. Головні риси академічного красномовства. Предмет 

академічної промови. Види академічного красномовства. Спілкування із науковою і навчальною 

аудиторією. Тренінг з визначення жанрів ораторського мистецтва, видів академічного 

красномовства. 

  Тема 3.  

Л 3. Мовна поведінка та ефективність мовного спілкування  

Мовна поведінка. Дискурс. Мовна ситуація. Структура мовної ситуації: учасники, відношення, 

цілі, обставини. Соціальні та мовні ролі. Типи мовних дій і типи дискурсу. Повідомлення прямі та 

мета повідомлення. Вигода та небезпека непрямих повідомлень. Вимоги до поведінки промовця: 

особистість промовця, мовний артистизм, впевненість промовця (“ораторський” страх, 

хвилювання, стрес), дружелюбність, щирість та об’єктивність промовця. 

СЗ 3. Мовна поведінка та ефективність мовного спілкування 

Особливості і ефективність мовного спілкування.Типи мовних дій і типи дискурсу. 

Поведінка оратора. Техніки опанування страхом перед аудиторією. Формування унікальних 

стильових особливостей мовлення та поведінки промовця. 

Тема 4.  

Л 4. Риторичний канон: від думки до слова: інвенція, диспозиція 

Риторичний канон в історії ораторського мистецтва. Античний риторичний канон. Етапи 

риторичного канону: інвенція (винахід), диспозиція (розміщення), елокуція (висловлювання), 

меморіо (запам’ятовування), актіо гіпокрізіс (виголошення). 

Інвенція: “Загальне місце” (top) як смислова модель. Топіка. Різновиди топів: «рід і вид», 

«визначення», «ціле – частини», «властивості», «співставлення», «причина – наслідки», 

«обставини», «приклад», «свідчення» (докази), «ім’я». Методи розмноження ідей. 

Диспозиція. Розміщення як розділ риторики.. Принципи розміщення змісту в різних типах промов. 

Промова-міркування (хрія) та її структура.  

СЗ 4. Риторичний канон: від думки до слова: інвенція, диспозиція 

Риторичний канон в історії ораторського мистецтва. Етапи риторичного канону: інвенція 

(винахід), диспозиція (розміщення), елокуція (висловлювання), меморіо (запам’ятовування), актіо 

гіпокрізіс (виголошення). Інвенція: «Загальне місце» (top) як смислова модель. Топіка. Різновиди 

топів. Методи розмноження ідей. Диспозиція. Розміщення як розділ риторики. Принципи 

розміщення змісту в різних типах промов. Промова-міркування (хрія) та її структура.   

Тема 5.  

Л 5. Риторичний канон: від думки до слова: елокуція 

Елокуція. Риторичні тропи та їх можливості. Метафора, її структура та риторичні функції. 

Метонімія та її використання в промові. Іронія та парадокс як риторичні засоби. Натяк та його 

риторична сила. Риторичні фігури: поняття, класифікація. Антитеза як фігура промови і смислова 

модель. Градація: види і риторичні властивості. Повтор: різновиди та риторичні функції. Період як 

засіб ритмізації мови та його роль в ораторській практиці. Структура періоду. Типи періодів. 

Риторичні фігури діалогізму. Риторичні фігури, що створюють емоційний контакт з адресатом: 

схвалення, применшення. Риторичний аналіз та риторичний ескіз промови. 

СЗ 5. Риторичний канон: від думки до слова: елокуція 



 

 

Риторичні тропи та їх можливості. Метафора, її структура та риторичні функції. Метонімія та її 

використання в промові. Іронія та парадокс як риторичні засоби. Натяк та його риторична сила. 

Антитеза як фігура промови і смислова модель. Градація: види і риторичні властивості. Повтор: 

різновиди та риторичні функції. Період як засіб ритмізації мови та його роль в ораторській 

практиці. Структура періоду. Типи періодів. Риторичні фігури діалогізму: риторичний вигук, 

риторичне питання, риторичне звернення, введення «чужого» тексту в промову. Риторичні фігури, 

що створюють емоційний контакт з адресатом: схвалення, применшення, поступка. Риторичний 

аналіз та риторичний ескіз промови. 

Тема 6.  

Л 6. Аргументована промова: загальна характеристика, планування і тактика розділів. Теорія 

аргументації 

Організація змісту публічного виступу. Структура промови та її мета. Робота з аргументами та їх 

розташування в промові. Спір як один з видів мовного спілкування. Спір та істина. Майстерність 

спору: класичні та сучасні рекомендації. Техніка доказу. Доведення та його види. Аргументи 

раціональні та ірраціональні. Види аргументів за силою. Спростування. Вимоги, помилки та 

виверти в тезі, аргументах, демонстрації. Конструктивна і конфліктна стратегії в спорі. Тактика 

спору. 

СЗ 6. Аргументована промова: загальна характеристика, планування і тактика розділів. Теорія 

аргументації 

Організація змісту публічного виступу. Структура промови та її мета. Аргументована промова. 

Робота з аргументами та їх розташування в промові. Спір як один з видів мовного спілкування. 

Спір та істина. Техніка доказу. Доведення та його види. Аргументи раціональні та ірраціональні. 

Структура та різновиди доказів. Спростування. Вимоги, помилки та виверти в тезі, аргументах, 

демонстрації. Конструктивна і конфліктна стратегії в спорі. Тактика спору. 

Тема 7.  

Л 7. Мистецтво публічного виступу. Етика мовної поведінки оратора 

Загальні принципи управління увагою аудиторії. Підготовка до публічного виступу: емоційна, 

дихальна, фізична та ментальна. Управління голосом при спілкуванні з аудиторією. Можливості 

технічних та електронних засобів у промові. Вимоги до використання аудіо- та відео-матеріалів. 

Слайд-демонстрація та її потенціал.  Етичні вимоги до оратора. Повага до слухачів, опонентів. 

Етика мовної поведінки оратора. 

СЗ 7. Мистецтво публічного виступу. Етика мовної поведінки оратора 

Загальні принципи управління увагою аудиторії. Підготовка до публічного виступу: емоційна, 

дихальна, фізична та ментальна. Управління голосом при спілкуванні з аудиторією. Можливості 

технічних та електронних засобів у промові. Вимоги до використання аудіо- та відео-матеріалів. 

Слайд-демонстрація та її потенціал.  Етичні вимоги до оратора. Повага до слухачів, опонентів. 

Етика мовної поведінки оратора. 

Тема 8.  

Л 8. Мова рухів в публічних виступах. 

Жести та міміка як об’єкт наукового аналізу. Біологічні та соціальні чинники формування мови 

жестів та міміки. Роль рухів тіла в  емоційному підсиленні промови. Загальна та окрема 

характеристика жестів. Жести агресії, сили, доброзичливості, спрямованості на реалізацію ідеї. 

Жестове віддзеркалення прихованої, відвертої або неусвідомленої брехні.     

СЗ 8. Мова рухів в публічних виступах. 

Жести та міміка як об’єкт наукового аналізу. Біологічні та соціальні чинники формування мови 

жестів та міміки. Роль рухів тіла в  емоційному підсиленні промови. Загальна та окрема 

характеристика жестів. Жести агресії, сили, доброзичливості, спрямованості на реалізацію ідеї. 

Жестове віддзеркалення прихованої, відвертої або неусвідомленої брехні.     

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Логіко-гносеологічний аналіз публіцистичної статті 



 

 

НД 2. Системний аналіз мови тіла в публічній промові (за вибором студента)  

НД 3. Мультимедійна презентація 

НД 4. Мікровикладання 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

 МН1. Інтерактивні лекції; 

 МН2. Контекстне навчання;  

 МН3. Тренінги в активному режимі   

  МН4. Проектна технологія 

Лекції надають студентам матеріали з основних технологій та технік ораторського мистецтва, що є 

основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2, РН 3,РН 4,РН 5). Лекції 

доповнюються семінарськими заняттями, де використовується контексте навчання, що надає 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці ( РН 2, РН 3, РН 4).Тренінги в 

активному режимі спрямовані на опанування технік ораторського мистецтва, володіння власними 

диханням, голосом, тілом (РН 3, РН 4, РН 5). Проектна технологія спрямована на створена 

власного проекту промови на самостійно обрану тему з використанням засвоєних технік (РН 1, РН 

2, РН 4).  

 Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, семінарських занять, а також робота над 

власним проектом, що спричинить розвиток навичок критичного мислення, швидкого критичного 

читання, спостереження, синтезу та аналізу.  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання: опитування та усні коментарі 

викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних тренінгових завдань 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі мікровикладання (демонстрація та аналіз 

навичок з ораторського мистецтва, письмовий аналіз відео та аудіо-матеріалів та мультімедійної 



 

 

презентації. Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між 

собою, а також плагіат будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

           1. Логіко-гносеологічний аналіз публіцистичної статті – 25 баллів 

2. Системний аналіз мови тіла в публічній промові (за вибором студента) - 25 балів;  

3.  Мультимедійна презентація (виконання, захист) – 30 баллів 

4. Мікровикладання .- 20 баллів 

Форма підсумкового контролю - залік 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Кацавець Р. С. Ораторське мистецтво: підручник / Р. С. Кацавець. – 

2-ге вид., доп. – К. : Алерта, 2018. – 216 с.  

Допоміжна література:  
1. Лісовський, П. М. Суспільна риторика: навч. посіб. 

/ П. М. Лісовський. – К. : Кондор, 2012. – 244 с. 

2. Ораторське мистецтво: навч.-метод. посіб. для самостійної роботи 

та семінарських занять / Уклад.: М.П. Требін, Г.П. Клімова, Г.Ю. 

Васильєв та ін. – Х. : Право, 2013. – 40 с.  

3. Ораторське мистецтво: підручник / М. П. Требін, Г. П. Клімова, 

Н. П. Осипова [та ін.] ; за ред.: М.П. Требіна, Г.П. Клімової. – 2-ге 

вид. – Х. : Право, 2015. – 208 с.  

4.  Куньч, З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку: 

навчальний посібник / З. Й. Куньч. – Львів : Львівська політехніка, 

2011. – 248 с.  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1.Ораторське мистецтво : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. 

Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І. М. 

Плотницької, О. П. Левченко. – 2-ге вид., стер. – К. : НАДУ, 2011. – 

128 с. // 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/f3e7888f-

ebb4-4698-a3cd-10840df8d3a2.pdf 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕТИКА Й ЕСТЕТИКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Етика й естетика. 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет. 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії. 

Розробник(и) 

Синах Андрій Олександрович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії. 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти; НРК України – 7 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/f3e7888f-ebb4-4698-a3cd-10840df8d3a2.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/f3e7888f-ebb4-4698-a3cd-10840df8d3a2.pdf


 

 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 

рівень. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом 1-го семестру з семестрів: 

 3-7 семестр для здобувачів освітнього ступеня 

«бакалавр» 

 2-3 семестр для здобувачів освітнього ступеня 

«магістр» 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 32 години становить контактна 

робота з викладачем (16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять), 118 години становить 

самостійна робота студента. 

Мова(и) викладання Українська мова. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні базові знання із фахових та 

гуманітарних дисциплін. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з концептуальним змістом етики та 

естетики, їх основною проблематикою та понятійно-категоріальним апаратом, формування 

моральних цінностей, орієнтирів, культури, свідомості, естетичного світосприйняття та смаку, 

розвитку творчих здібностей, навчання навикам зіставлення етичних та естетичних ідей з 

практикою суспільного життя. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 «Етика» 

Тема 1. Етика – філософська теорія моральності. 

Етика: специфіка предмета. Основні проблеми та категоріальний апарат етики. Структура та 

функції моралі. Співвідношення моралі, права і релігії. Професійна етика. Педагогічна етика як 

вид професійної етики. 

Тема 2. Етичні вчення Давнього Сходу та античності. 

Етичні вчення стародавньої Індії та Китаю. Давньогрецькі етичні концепції. Давньоримська етика. 

Тема 3. Етика Середньовіччя та епохи Відродження. Протестантська етика. 

Етичні вчення раннього християнства. Етика Київської Русі. Етика Західноєвропейського 

середньовіччя. 

Тема 4. Етика Нового часу та доби Просвітництва. 

Етичні концепції Нового часу. Етика доби Просвітництва. Етична думка в Україні 17-18 століть. 

Тема 5. Етичні концепції 19-20-го ст. Розвиток етичної думки сучасності. 

Етичні погляди представників німецької класичної філософії. Етика марксизму. Ірраціоналізм. 

Етичні погляди А. Шопенгауера та Ф. Ніцше. Фрейдизм та неофрейдизм. Прагматизм. Етика 



 

 

екзистенціалізму. Основні етичні проблеми сучасності. 

Змістовий модуль 2 «Естетика» 

Тема 6. Предмет естетики. Форми естетичної діяльності. 

Поняття естетичного. Предмет естетики. Естетична діяльність і мистецтво. Естетична свідомість і 

естетичне відчуття. Естетичний смак і естетичний ідеал. 

Тема 7. Роль категорій естетики у відображенні дійсності. 

Природа естетичних категорій. Категорії «прекрасне» і «потворне». Категорії «піднесене», 

«героїчне» і «низьке». Категорії «трагічне» і «комічне». «Естетичне» як категорія естетики. 

Тема 8. Естетика про історичні закономірності художнього розвитку. 

Мистецтво Стародавнього Світу. Мистецтво Середньовіччя та доби Відродження. Мистецтво 

Нового часу і доби Просвітництва. Особливості і чинники формування методу соціалістичного 

реалізму. Загальні закономірності розвитку естетики Новітнього часу. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Розуміти основні парадигми розвитку світової етичної та 

естетичної думки, сутність етики та естетики, їх роль в історії 

культури, специфіку взаємин з іншими формами духовного 

життя людства (релігією, наукою, філософією). 

РН2. 

Розуміти моральний зміст своєї спеціальності і майбутньої 

професії та реалізувати стратегію й тактику етично 

адекватного спілкування з різними учасниками професійної 

діяльності. 

РН3. 

Сформувати критичне ставлення до різних форм мистецтва 

та на цій основі власну загальну культуру та естетичний 

смак. Оцінювати доцільність застосування та впроваджувати 

в навчально-виховний процес здобутки культури різних 

народів, інтеріоризувати основні культурні цінності й норми 

до освітнього процесу. 

РН4. 

Працювати у міжнародному контексті та мультикультурному 

середовищі, ставитися із повагою до національних та 

культурних традицій населення інших країн. Демонструвати 

прихильність та етичність до несхожості та інших культур, 

уникаючи конфліктних ситуацій. 

6. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

6.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

Л 1. Етика – філософська теорія моральності 

ПЗ 1. Етика: специфіка предмета. Основні проблеми та категоріальний апарат етики. 

Структура та функції моралі. Співвідношення моралі, права і релігії. Професійна етика. 

Педагогічна етика як вид професійної етики. 

Тема 2. 

Л 2. Етичні вчення Давнього Сходу та античності 



 

 

ПЗ 2. Етичні вчення стародавньої Індії та Китаю. Давньогрецькі етичні концепції. 

Давньоримська етика. 

Тема 3. 

Л 3. Етика Середньовіччя та епохи Відродження. Протестантська етика 

ПЗ 3. Етичні вчення раннього християнства. Етика Київської Русі. Етика 

Західноєвропейського середньовіччя. 

Тема 4. 

Л 4. Етика Нового часу та доби Просвітництва 

ПЗ 4. Етичні концепції Нового часу. Етика доби Просвітництва. Етична думка в Україні 17-

18 століть. 

Тема 5. 

Л 5. Етичні концепції 19-20-го ст. Розвиток етичної думки сучасності 

ПЗ 5. Етичні погляди представників німецької класичної філософії. Етика марксизму. 

Ірраціоналізм. Етичні погляди А. Шопенгауера та Ф. Ніцше. Фрейдизм та неофрейдизм. 

Прагматизм. Етика екзистенціалізму. Основні етичні проблеми сучасності. 

Тема 6. 

Л 6. Предмет естетики. Форми естетичної діяльності 

ПЗ 6. Поняття естетичного. Предмет естетики. Естетична діяльність і мистецтво. Естетична 

свідомість і естетичне відчуття. Естетичний смак і естетичний ідеал. 

Тема 7. 

Л 7. Роль категорій естетики у відображенні дійсності 

ПЗ 7. Природа естетичних категорій. Категорії «прекрасне» і «потворне». Категорії 

«піднесене», «героїчне» і «низьке». Категорії «трагічне» і «комічне». «Естетичне» як категорія 

естетики. 

Тема 8. 

Л 8. Естетика про історичні закономірності художнього розвитку 

ПЗ 8. Мистецтво Стародавнього Світу. Мистецтво Середньовіччя та доби Відродження. 

Мистецтво Нового часу і доби Просвітництва. Особливості і чинники формування методу 

соціалістичного реалізму. Загальні закономірності розвитку естетики Новітнього часу. 

6.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Ведення понятійного словника та конспекту лекцій. 

НД 2. Усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, 

презентація, обговорення). 

НД 3. Читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів мистецтва (картин, 

фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з висвітленням основних ідей. 

НД 4. Складання комплексного письмового модульного контролю (тестування). 

7. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. навчальна дискусія при обговоренні есе; 

МН4. практичні заняття. 

Лекції знайомлять студентів з основними етапами розвитку світової етичної та естетичної 

думки та поглядами видатних філософів та митців різних епох (РН1), що допомагає розуміти роль 

науки в розвитку цивілізації. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам 

можливість застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності (РН2-РН4), що 

становить основу практико-орієнтованого навчання. 

8. Методи та критерії оцінювання 

8.1 Критерії оцінювання 



 

 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною системою: 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

8.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання 

практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань. 

8.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних (М1) та письмових (М2) 

опитувань, перевірки понятійного словника та конспекту лекцій (М3), есе (М4), індивідуальних 

презентацій (М5), колективних дискусій (М6) та тестування (М7). Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

9) ведення понятійного словника та конспекту лекцій – 8 балів; 

10) робота з першоджерелами (читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів 

мистецтва (картин, фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з 

висвітленням основних ідей) – 8 балів; 

11) усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, презентація, 

обговорення) – 64 бали; 

12) складання комплексного письмового модульного контролю (тестування) – 20 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана дистанційно: 

1) ситуативне завдання (вирішення) – 15 балів; 

2) реферат 20 балів; 

3) індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) – 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями. 

9. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

9.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання проектору та 

електронної дошки (ЗН 1). 



 

 

9.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Естетика: навчальний посібник / за ред. Л.Б. Мартиненко. –Умань: 

ФОП Жовтий О.О., 2016. – 137 с. 

2. Етика та естетика: навчальний посібник для семінарських занять та 

самостійної роботи студентів фармацевтичних факультетів / 

І.Г. Утюж, Н.В. Спиця, М.О. Мегрелішвілі. – Запоріжжя: ЗДМУ, 

2019. – 81 с. 

Допоміжна література: 

1. Професійна етика юриста: підручник / В.С. Бліхар та ін.; за ред. 

проф. В.С. Бліхара; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів; 

Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. та права, 2016. – 357 с. 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГЛОБАЛІСТИКА» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Глобалістика 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет. 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра філософії. 

Розробник 

Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат 

філософських наук, доцент, доцент кафедри 

філософії. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК України – 7 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 

рівень. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3 – 7-го  

семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2 - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова викладання Українською мовою. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні базові знання із фахових та 

гуманітарних дисциплін. 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження Обмеження відсутні. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Допомогти студентам - майбутнім економістам, правознавцям, міжнародникам - осмислити творчі 

перспективи глобального бачення сучасних економічних, соціокультурних проблем, зрозуміти 

вплив процесу глобалізації на матеріально-економічний, культурний і духовний клімат нашої 

епох, передбачити небезпеки та ризики, що супроводжують цей процес, і зрозуміти сучасну 

планетарну свідомість. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Глобалізація як історичне явище і феномен. Предмет, структура і 

зміст дисципліни «Глобалістика». 

Сучасні концепції та парадигми глобалістики і глобалізації економічного та 

соціального розвитку, їх еволюція. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної глобалістики. 

Тенденції глобалізму і альтернатива вокалізму в сучасній світовій економіці та у процесах 

розвитку. Світовий розвиток і проблеми нової людини. 

Тема 2. Цивілізаційний виміри глобального розвитку. 

Поняття цивілізації та цивілізаційних основ розвитку суспільства Природа і 

структура цивілізацій. Сучасна цивілізація та її технологічні характеристики. Техніка і цивілізація. 

Проблема кризи цивілізації та вибору шляхів виходу з неї.  

Тема 3. Глобальна економічна трансформація і міжнародна економічна 

інтеграція. 

Глобальні економічні трансформації, оцінка міжнародних стратегій трансформації та розвитку. 

Глобальні трансформації і стратегії міжнародної економічної інтеграції. Проблеми глобальних 

системних трансформацій і міжнародної економічної безпеки. Інтеграція України в систему 

міжнародних економічних організацій як фактор розвитку міжнародної економічної інтеграції. 

Тема 4. Демографічні, екологічні та гендерні виклики глобалізації 

Вплив глобалізації на динаміку і демографічну структуру світового населення. 

Міжнародна міграція: тенденції та форми прояву. Світова організація здоров’я. Проблеми екології 

у глобалізованому світі. Тендерний аспект глобалізації. 

Тема 5. Глобалізація інформаційних процесів — новий феномен розвитку 

засобів масової комунікації. 

Глобалізація засобів масової комунікації (ЗМК) та процес її осмислення. Вплив 

науково-технічних трансформацій на розвиток систем масової комунікації. Структурні 

трансформації медіа-індустрії. Політика міжнародних урядових організацій у галузі масової 

комунікації. Діяльність неурядових організацій у галузі масової комунікації. Проблеми входження 

України в європейський і світовий масово-комунікативний простір. 

Тема 6. Культура у просторі глобалізації. 

Особливості культурної глобалізації. Культурна ідентичність у добу 

глобалізації.Мультикультуралізм. Глобалізація науки та глобалізація освіти.  

Стратегії виживання (І.Кант, Ч. Сноу, А. Д. Сахаров, В. І Вернадський, Е. Фромм та інші). 

Тема 7. Антропологічний вимір контексту глобалізаційних процесів 

Людське буття у третьому тисячолітті. Людський інтелект та духовність на тлі 

тисячоліть. Трансформація стратегій соціального інтелекту. 

Колізії демократичного плюралізму та проблема індивідуальності. Нове бачення людини в 



 

 

Універсумі.  

Тема 8. Україна в системі координат глобалізаційного світу. 

Цивілізаційна складова глобальних процесів в Україні. Історичні та культурні 

традиції України у світлі глобальних трансформацій. Етносоціальні ідеали і реалії глобалізації: 

світовий та український досвід.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Навички раціональної організації власної діяльності та 

ефективного використання часу. 

Здатність спілкуватися українською та англійською мовами 

як усно, так і письмово. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і опановувати сучасні знання. 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Навички міжособистісної та ділової комунікації. 

Цінування та повага національної різноманітності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

Л 1. Глобалізація як історичне явище і феномен. Предмет, структура і зміст дисципліни 

«Глобалістика». 

ПЗ 1.  Глобалізація як історичне явище і феномен. 

Тема 2.  

Л 2. Цивілізаційний виміри глобального розвитку. 

ПЗ 2. Цивілізаційні виміри глобального розвитку. 

Тема 3. 

Л 3. Глобальна економічна трансформація і міжнародна економічна інтеграція. 

ПЗ 3. Глобальна економічна трансформація і міжнародна економічна інтеграція. 

Тема 4. 

Л 4. Демографічні, екологічні та гендерні виклики глобалізації. 

ПЗ 4. Демографічні, екологічні та тендерні виклики глобалізації. 



 

 

Тема 5. 

Л 5. Глобалізація інформаційних процесів – новий феномен розвитку засобів масової комунікації  

ПЗ 5. Глобалізація інформаційних процесів - новий феномен розвитку засобів масової комунікації. 

Тема 6. 

Л 6. Культура у просторі глобалізації. 

ПЗ 6.  Культура у просторі глобалізації. 

Тема 7. 

Л 7. Антропологічний вимір контексту глобалізаційних процесів. 

ПЗ 7. Антропологічний вимір у контексті сучасних глобалізаційних 

процесів. 

Тема 8. 

Л 8. Україна в системі координат глобалізаційного світу. 

ПЗ 8. Україна в системі координат глобалізаційного світу. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Ведення понятійного словника та конспекту лекцій. 

НД 2. Усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, 

презентація, обговорення). 

НД 3. Читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів мистецтва (картин, 

фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з висвітленням основних ідей. 

НД 4. Складання комплексного письмового модульного контролю (тестування). 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. навчальна дискусія при обговоренні есе; 

МН4. практичні заняття. 

Лекції знайомлять студентів з основними етапами розвитку релігійної думки й релігійного 

комплексу в цілому, поглядами окремих теологів різних епох (РН1), що допомагає розуміти роль 

релігії в розвитку цивілізації. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

студентам можливість застосовувати загально-гуманітарні знання у практичній діяльності (РН2-

РН4), що становить основу практико-орієнтованого навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1 Критерії оцінювання 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною системою: 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 



 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання 

практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних (М1) та письмових (М2) 

опитувань, перевірки понятійного словника та конспекту лекцій (М3), есе (М4), індивідуальних 

презентацій (М5), колективних дискусій (М6) та тестування (М7). Всі роботи повинні бути 

виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

13) ведення понятійного словника та конспекту лекцій – 8 балів; 

14) робота з першоджерелами (читання оригінального твору філософа / або перегляд витворів 

мистецтва (картин, фотографій, скульптур, фільмів тощо) за вибором та написання есе з 

висвітленням основних ідей) – 8 балів; 

15) усна або письмова відповідь на проблемне питання / ситуативне завдання (вирішення, презентація, 

обговорення) – 64 балів; 

16) складання комплексного письмового модульного контролю (тестування) – 20 балів. 

В особливих ситуаціях робота протягом семестру може бути виконана дистанційно: 

1) ситуативне завдання (вирішення) – 15 балів; 

2) реферат 20 балів; 

3) індивідуальне дослідницьке завдання (виконання) – 25 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за тестовими 

технологіями. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання проектору та електронної 

дошки (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 

 

1. Бойко О. П. Глобалістика : навч. посіб. / О. П. Бойко. – Суми : 

СумДУ, 2018. – 79 с. 

2. Внучко С. М. Політична глобалістика : навч. посіб. 

/ С. М. Внучко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 383 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Західноєвропейська філософія ХІХ-ХХ ст.: Навчальний посібник 

/ Відп. ред. проф. В.М. Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 

– 152 с. 

2. Суліма Є. М. Глобалістика : підручник / Є. М. Суліма, 

М. А. Шепєлєв. – К. : Вища шк., 2010. – 544 с.  

3. Книш, М. Політико-географічна глобалістика : навч. посіб. 

/ М. Книш, Л. Котик. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 

2014. – 484 с. 

4. Коваленко Ю. М. Фінансова глобалістика: теоретико-

методологічні засади / Ю. М. Коваленко // Ефективна 

економіка. – 2015. – № 2. 



 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МИСТЕЦТВО РЕКЛАМИ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Мистецтво реклами 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра журналістики та філології 

Розробник(и) 

Яненко Ярослав Васильович, кандидат 

соціологічних наук, доцент кафедри журналістики 

та філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-

LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 

5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій, 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання здобувачами вищої освіти системи спеціальних знань 

у галузі реклами, і формування їх здатності використовувати надбання національної та всесвітньої 



 

 

культурно-мистецької спадщини для створення реклами. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Реклама як мистецтво 

Засоби привернення уваги в рекламі: історія та сучасність. Видатні зарубіжні рекламісти ХХ ст. 

(Б. Бернбах, Л. Бернет, Д. Огілві та ін.). Творчі підходи до реклами як до мистецтва. Сучасні 

фестивалі реклами («Канські леви» та ін.). 

Тема 2. Художні прийоми в рекламі 

Шрифти в рекламі. Композиція в рекламі. Значення кольорів для ефективної реклами. Традиційні 

художні засоби та сучасний графічний дизайн у рекламі. Художнє фото в рекламі. Роль деталей у 

рекламному фото.  

Тема 3. Мистецтво рекламного тексту 

Структура рекламного повідомлення. Прийоми написання рекламного тексту. Рекламні слогани та 

заголовки. Логлайн як технологія залучення уваги аудиторії. Копірайтинг у рекламі ХХ та ХХІ ст. 

Тема 4. Сценарій рекламного відео 

Основи сценарної майстерності у сфері реклами. Концепція рекламного ролика. Перетворення ідеї 

в сценарій рекламного відео. Сюжет рекламного відео. Особливості початку та фіналу в 

рекламному відео. 

Тема 5. Герої реклами 

Герої рекламного відео, їх дії та мотиви. Технології формування у аудиторії симпатії до героїв. 

Здатність героїв змінюватися. Події, які змінюють героїв. 

Тема 6. Режисура реклами 

Драматургія і режисура рекламного відео. Значення конфлікту для розвитку сюжету рекламного 

відео (конфлікти між героєм та його антагоністом, героєм і суспільством, героєм і природою 

тощо). Деталі, що створюють сюжет. 

Тема 7. Продакт плейсмент як засіб реклами 

Рекламування товарів та послуг за допомогою технології продакт плейсмент. Технологія продакт 

плейсмент у сучасному кінематографі. Особливості демонстрації продукту в кадрі. 

Тема 8. Рекламне відео як арт-продукт 

Візуальне мистецтво у рекламі. Видатні кінорежисери, що знімали рекламу (Ф. Феліні та ін.). 

Новаторські ідеї та технології візуальних ефектів. 

Використання сучасних медіа-технологій для популяризації рекламного відео. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати художні прийоми в сучасній рекламі, творчі підходи та здобутки видатних 

рекламістів, основні технології дизайну реклами, оцінювати засоби привернення 

уваги в рекламі, розуміти  особливості технології продакт плейсмент.  

РН2. 

Створювати рекламні тексти, генерувати нові ідеї для втілення їх в 

аудіовізуальній рекламі, використовувати сучасні медіа-технології для 

популяризації рекламного продукту. 

РН3. 
Розробляти сценарії аудіовізуальної реклами, створювати образи героїв 

рекламного відео, забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму. 



 

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Цей підрозділ не заповнюється для вибіркових дисциплін. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ). 

Л 1. Засоби привернення уваги в рекламі: історія та сучасність. Видатні зарубіжні рекламісти ХХ 

ст. (Б. Бернбах, Л. Бернет, Д. Огілві та ін.). Творчі підходи до реклами як до мистецтва. Сучасні 

фестивалі реклами («Канські леви» та ін.). 

Л 2. Шрифти в рекламі. Композиція в рекламі. Значення кольорів для ефективної реклами. 

Традиційні художні засоби та сучасний графічний дизайн у рекламі. Художнє фото в рекламі. 

Роль деталей у рекламному фото.  

Л 3. Структура рекламного повідомлення. Прийоми написання рекламного тексту. Рекламні 

слогани та заголовки. Логлайн як технологія залучення уваги аудиторії. Копірайтинг у рекламі ХХ 

та ХХІ ст. 

Л 4. Основи сценарної майстерності у сфері реклами. Концепція рекламного ролика. Перетворення 

ідеї в сценарій рекламного відео. Сюжет рекламного відео. Особливості початку та фіналу в 

рекламному відео. 

Л 5. Герої рекламного відео, їх дії та мотиви. Технології формування у аудиторії симпатії до 

героїв. Здатність героїв змінюватися. Події, які змінюють героїв. 

Л 6. Драматургія і режисура рекламного відео. Значення конфлікту для розвитку сюжету 

рекламного відео (конфлікти між героєм та його антагоністом, героєм і суспільством, героєм і 

природою тощо). Деталі, що створюють сюжет. 

Л 7. Рекламування товарів та послуг за допомогою технології продакт плейсмент. Технологія 

продакт плейсмент у сучасному кінематографі. Особливості демонстрації продукту в кадрі. 

Л 8. Візуальне мистецтво у рекламі. Видатні кінорежисери, що знімали рекламу (Ф. Феліні та ін.). 

Новаторські ідеї та технології візуальних ефектів. 

Використання сучасних медіа-технологій для популяризації рекламного відео. 

ПЗ 1. Реклама як мистецтво. Аналіз студентами засобів привернення уваги в рекламі на основі 

робіт видатних зарубіжних рекламістів ХХ ст. (Б. Бернбах, Л. Бернет, Д. Огілві та ін.) та сучасної 

реклами. 

ПЗ 2. Художні прийоми в рекламі. Аналіз студентами використання у рекламі шрифтів та 

кольорів; визначення особливостей фотомистецтва у сучасній рекламі.  

ПЗ 3. Мистецтво рекламного тексту. Аналіз структури сучасного рекламного повідомлення. 

Написання студентами рекламного тексту. 

ПЗ 4. Сценарій рекламного відео. Створення студентами концепції рекламного ролика. Написання 

сценарію рекламного відео. 

ПЗ 5. Герої реклами. Розробка студентами образів основних та другорядних героїв рекламного 

відео. 

ПЗ 6. Режисура реклами. Розробка студентами сюжету рекламного відео на основі принципів 

драматургії та режисури реклами. 

ПЗ 7. Продакт плейсмент як засіб реклами. Створення студентами концепції рекламування товару 

або послуги за допомогою технології продакт плейсмент. 

ПЗ 8. Рекламне відео як арт-продукт. Створення студентами концепції використання сучасних 



 

 

медіа-технологій для популяризації рекламного відео. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Участь у аналізі практичних прикладів на лекціях-візуалізаціях та інтерактивних лекціях 

НД 2. Робота на практичних заняттях 

НД 3. Індивідуальні завдання (творчі проекти) 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. практичні заняття; 

МН4. практико-орієнтоване навчання (рольові та ділові ігри); 

МН5. творчі проекти (командна робота, проектна робота). 

Лекції надають студентам матеріали з основ реклами як мистецтва, знайомлять їх із сучасними 

рекламними кейсами підприємств, організацій та брендів, що є основою для самостійного 

навчання здобувачів вищої освіти (РН 1). Практичні заняття ґрунтуються на використанні знань 

при створенні окремих студентських розробок, що інтегруються з модульними творчими 

проектами (РН 2 та РН 3) та доповнюються практико-орієнтованими завданнями, виконання яких 

надає студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 2). Самостійному 

навчанню сприятиме підготовка творчих проектів у форматі презентацій, що будуть 

продемонстровані наприкінці навчальних модулів, а потім проаналізовані та обговорені у 

контексті завдань практико-орієнтованого навчання (РН 2 та РН 3). Під час підготовки до тестів за 

результатами навчання студенти розвиватимуть навички самостійного навчання, синтезу та 

аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 



 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: тестування та усні 

коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання завдань 

самостійної роботи, опитування, тестування, перевірка та оцінювання  практичних завдань, захист 

презентацій (виконаних завдань, кейсів), обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестрів проводиться у формі колективних дискусій (М1 та М2), 

письмових опитувань (тестувань) (М4), перевірки практичних завдань (М3) та творчих проектів 

(М5). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, 

будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. аналіз практичних прикладів на лекціях-візуалізаціях та інтерактивних лекціях 8 балів; 

2. звіти за результатами практичних завдань 56 балів; 

3. творчий проект 16 балів; 

4. тестування 20 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік за результатами оцінювання протягом семестру. 

Умовою атестації є виконання не менше 60% практичних завдань, творчого проекту, та 

отримання не менше 60 балів. Інакше необхідно виконати додаткові види навчальної роботи 

(практичні завдання) для підвищення рейтингу. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Яненко Я. В. Сучасні рекламні комунікації як чинник 

соціалізації : монографія / Я. В. Яненко. – Суми: 

СумДУ, 2018. – 300 с. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70957  

 

Допоміжна література: 

1. Яненко Я.В. Сторітеллінг у сучасних рекламних і PR-

комунікаціях / Я.В. Яненко // Журналістська освіта в 

Україні: світові професійні стандарти: ХІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція (м. 

Суми, 11-12 травня 2017 р.). – Суми: СумДУ, 2017. - С. 

3-8. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64877 

2. Яненко Я.В. Сюжети казок як основа для сторітеллінгу 

/ Я.В. Яненко // Журналістська освіта в Україні: світові 

професійні стандарти: матеріали п’ятнадцятої 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Суми, 22–23 травня 2019 р.) / уклад.: О.Г. Ткаченко. – 

Суми: Сумський державний університет, 2019. – С. 66–

68. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74553 

 



 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Головко Х. Як написати longread [Електронний ресурс] 

/ Х. Головко. – Режим доступу: 

http://journalism.ucu.edu.ua/program-highlights/3755/. 

2. Кіутту С. Мистецтво сторітеллінгу на планшеті 

[Електронний ресурс] / С. Кіутту. – Режим доступу: 

http://ua.ejo-online.eu/1499/сфери-

висвітлення/мистецтво-сторітеллінгу-на-планшеті 

3. Короленко М.  Трансмедіа  сторітеллінг:  вимога  

цифрової  епохи [Електронний  ресурс] / М. 

Короленко. – Режим  доступу: http://ua.ejo-

online.eu/1330/цифрові-медіа/трансмедіа-сторітеллінг-

вимога-цифр. 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАКТИКУМ З РЕКЛАМИ І ПР» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Практикум з реклами і ПР 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра журналістики та філології 

Розробник(и) 

Яненко Ярослав Васильович, кандидат 

соціологічних наук, доцент кафедри журналістики 

та філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-

LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 

5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій, 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 



 

 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання здобувачами вищої освіти системи спеціальних знань 

у галузі реклами і PR, і формування їх здатності використовувати набуті знання при створенні 

сучасних рекламних та PR-матеріалів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Рекламований продукт і його цільова аудиторія 

Рекламодавець. Рекламований продукт. Бриф. Цільова аудиторія, її соціально-демографічні та 

психологічні характеристики. Сегментування цільової аудиторії за мотивами здійснення покупок. 

Дослідження цільової аудиторії, аналіз і презентація результатів. Конструювання образу цільового 

покупця. 

Тема 2. Канали комунікації із цільовою аудиторією 

Сучасні канали розповсюдження реклами і PR. Аналіз активності та комунікацій конкурентів. 

Пошук точок контакту з цільовою аудиторією. Вибір каналів комунікацій. Розробка ефективної 

комунікації. 

Тема 3. Інформаційний привід як основа для PR-комунікації 

Поняття «інформаційний привід», його види та цільова аудиторія. Конструювання інформаційного 

приводу. Прес-анонс та прес-реліз: структура, особливості написання та розповсюдження. 

Використання власних медіа-ресурсів. Співробітництво зі ЗМІ 

Тема 4. Розробка ідеї для рекламної комунікації 

Креатив в рекламі і PR. Ключове рекламне повідомлення. Велика комунікаційна ідея бренду. 

Стратегія реклами. Планування рекламної/PR кампанії. 

Тема 5. Структура рекламного повідомлення 

Заголовки в рекламі і PR. Рекламні слогани та методи їх створення. Основний текст реклами. 

Інформація про акції, знижки тощо. Інформація про рекламований продукт (бренд) та компанію-

рекламодавця. 

Тема 6. Візуальні образи в рекламі 

Образи героїв у рекламі (бунтар, конформіст, новатор, професіонал тощо). Образи тварин у 

рекламі. Порівняння в рекламі. Демонстрація застосування рекламованого продукту. Художні 

деталі у візуальному образі. 

Тема 7. Візитна картка як рекламоносій 

Використання візитних карток у рекламній діяльності. Індивідуальні та корпоративні візитні 

картки. Розповсюдження візитних карток та особливості впливу на цільову аудиторію. Формати 

візитних карток, матеріали та технології їх друку. Ціни на виготовлення візитних карток. 

Тема 8. Флаєр як рекламоносій 

Використання флаєрів у рекламній діяльності. Розповсюдження флаєрів та особливості впливу на 

цільову аудиторію. Формати флаєрів, матеріали та технології їх друку. Ціни на виготовлення 

флаєрів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



 

 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Знати структуру рекламних повідомлень, теоретичні засади створення і 

розміщення прес-анонсів та прес-релізів, основні формати рекламних та PR-

повідомлень у соціальних мережах, особливості дизайну візитних карток і 

рекламних флаєрів та матеріали, що використовуються для їх виготовлення, 

оцінювати способи визначення цільової аудиторії реклами та каналів комунікації 

з нею, способи конструювання інформаційних приводів;  

РН2. 
Створювати ідеї для рекламної  і PR-комунікації, розробляти слогани та тексти 

рекламних повідомлень, готувати макети візитних карток і рекламних флаєрів. 

РН3. 

Розробляти інформаційні приводи відповідно темі PR-заходу, готувати рекламні 

і PR-матеріали для соціальних мереж, створювати прес-анонси та прес-релізи для 

ЗМІ. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Цей підрозділ не заповнюється для вибіркових дисциплін. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ). 

Л 1. Рекламований продукт і його цільова аудиторія. Рекламодавець. Рекламований продукт. 

Бриф. Цільова аудиторія, її соціально-демографічні та психологічні характеристики. 

Сегментування цільової аудиторії за мотивами здійснення покупок. Дослідження цільової 

аудиторії, аналіз і презентація результатів. Конструювання образу цільового покупця. 

Л 2. Канали комунікації із цільовою аудиторією. Сучасні канали розповсюдження реклами і PR. 

Аналіз активності та комунікацій конкурентів. Пошук точок контакту з цільовою аудиторією. 

Вибір каналів комунікацій. Розробка ефективної комунікації. 

Л 3. Інформаційний привід як основа для PR-комунікації. Поняття «інформаційний привід», його 

види та цільова аудиторія. Конструювання інформаційного приводу. Прес-анонс та прес-реліз: 

структура, особливості написання та розповсюдження. Використання власних медіа-ресурсів. 

Співробітництво зі ЗМІ 

Л 4. Розробка ідеї для рекламної комунікації. Креатив в рекламі і PR. Ключове рекламне 

повідомлення. Велика комунікаційна ідея бренду. Стратегія реклами. Планування рекламної/PR 

кампанії. 

Л 5. Структура рекламного повідомлення. Заголовки в рекламі і PR. Рекламні слогани та методи їх 

створення. Основний текст реклами. Інформація про акції, знижки тощо. Інформація про 

рекламований продукт (бренд) та компанію-рекламодавця. 

Л 6. Візуальні образи в рекламі. Образи героїв у рекламі (бунтар, конформіст, новатор, 

професіонал тощо). Образи тварин у рекламі. Порівняння в рекламі. Демонстрація застосування 

рекламованого продукту. Художні деталі у візуальному образі. 

Л 7. Візитна картка як рекламоносій. Використання візитних карток у рекламній діяльності. 

Індивідуальні та корпоративні візитні картки. Розповсюдження візитних карток та особливості 

впливу на цільову аудиторію. Формати візитних карток, матеріали та технології їх друку. Ціни на 

виготовлення візитних карток. 

Л 8. Флаєр як рекламоносій Використання флаєрів у рекламній діяльності. Розповсюдження 

флаєрів та особливості впливу на цільову аудиторію. Формати флаєрів, матеріали та технології їх 

друку. Ціни на виготовлення флаєрів. 



 

 

ПЗ 1. Рекламований продукт і його цільова аудиторія. Визначення студентами цільової аудиторії 

для різних рекламодавців. 

ПЗ 2. Канали комунікації із цільовою аудиторією. Визначення студентами найефективніших 

каналів комунікації для розповсюдження реклами. 

ПЗ 3. Інформаційний привід як основа для PR-комунікації. Написання студентами прес-релізу. 

ПЗ 4. Розробка ідеї для рекламної комунікації. Розробка студентами ідеї для рекламної кампанії. 

ПЗ 5. Структура рекламного повідомлення. Написання студентами рекламного тексту. 

ПЗ 6. Візуальні образи в рекламі. Розробка студентами візуального образу для реклами. 

ПЗ 7. Візитна картка як рекламоносій. Створення студентами макету візитної картки. 

ПЗ 8. Флаєр як рекламоносій. Створення студентами макету рекламного флаєру. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Участь у аналізі практичних прикладів на лекціях-візуалізаціях та інтерактивних лекціях 

НД 2. Робота на практичних заняттях 

НД 3. Індивідуальні завдання (творчі проекти) 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції; 

МН3. практичні заняття; 

МН4. практико-орієнтоване навчання (case-study); 

МН5. творчі проекти (командна робота, проектна робота). 

Лекції надають студентам матеріали з основ реклами та ПР, знайомлять їх із сучасними кейсами 

підприємств, організацій та брендів у цій галузі, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти (РН 1). Практичні заняття ґрунтуються на використанні знань при 

створенні окремих студентських розробок, що інтегруються з модульними творчими проектами 

(РН 2 та РН 3) та доповнюються практико-орієнтованими завданнями, виконання яких надає 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці (РН 2). Самостійному 

навчанню сприятиме підготовка творчих проектів у форматі презентацій, що будуть 

продемонстровані наприкінці навчальних модулів, а потім проаналізовані та обговорені у 

контексті завдань практико-орієнтованого навчання (РН 2 та РН 3). Під час підготовки до тестів за 

результатами навчання студенти розвиватимуть навички самостійного навчання, синтезу та 

аналітичного мислення. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 3,0 (задовільно) 60 ≤ RD ≤ 73 



 

 

мінімальні  критерії 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: тестування та усні 

коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання завдань 

самостійної роботи, опитування, тестування, перевірка та оцінювання  практичних завдань, захист 

презентацій (виконаних завдань, кейсів), обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестрів проводиться у формі колективних дискусій (М1 та М2), 

письмових опитувань (тестувань) (М4), перевірки практичних завдань (М3) та творчих проектів 

(М5). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, 

будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. аналіз практичних прикладів на лекціях-візуалізаціях та інтерактивних лекціях 8 балів; 

2. звіти за результатами практичних завдань 56 балів; 

3. творчий проект 16 балів; 

4. тестування 20 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік за результатами оцінювання протягом семестру. 

Умовою атестації є виконання не менше 60% практичних завдань, творчого проекту, та 

отримання не менше 60 балів. Інакше необхідно виконати додаткові види навчальної роботи 

(практичні завдання) для підвищення рейтингу. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

2. Яненко Я. В. Сучасні рекламні комунікації як чинник 

соціалізації : монографія / Я. В. Яненко. – Суми: 

СумДУ, 2018. – 300 с. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70957  

 

Допоміжна література: 

3. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе 

[Электронная версия] / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 

2010. – 113 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=34

1941  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

4. Яненко Я.В. «Святкова» та «акційна» реклама: 



 

 

соціалізаційний аспект // Вісник Київського 

національного університету ім.Тараса Шевченка. Серія 

Журналістика. – 2017. – Вип. 2 (23). – С. 42–46. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67501  

5. Яненко Я.В. Соціальна реклама як чинник соціалізації 

у сучасному суспільстві / Я.В. Яненко // Образ. – 2017. 

– Вип. 4 (26). – С. 130–137. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67524 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПОЛІТОЛОГІЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Політологія 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології та 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Король Сергій Миколайович, кандидат 

політичних наук, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних 

технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій; 16 годин практичних занять), 118 

годин становить самостійна робота 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній та 

заочній формах навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання зі шкільного курсу історії 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



 

 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів наукових уявлень про владу, політичне 

життя, політичні процеси та політичної свідомості адекватної сучасним реаліям, відповідного типу 

політичної культури і поведінки. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма дисципліни складається із 8 тем, які передбачають ознайомлення студентів з 

предметом політології, еволюцією політичної думки, політичною владою, політичною системою 

суспільства, політичними партіями, роллю держави в політичному житті суспільства, політичними 

елітами та політичним лідерством, основними течіями сучасної ідейно-політичної думки. 

Вивчення дисципліни «Політологія» сприяє підвищенню політичної культури і політичної 

свідомості,  формування широкого кругозору щодо євроінтеграційної та міжнародної політики 

України. 

Тема 1. Предмет політології. Еволюція політичної думки. 

Предмет політології. Становлення політології як науки. Зв’язок з іншими науками. Двоїстий 

характер політології. Методи політології. Еволюція політичної думки. Політична думка 

Стародавнього світу. Політичні ідеї Середньовіччя, доби Відродження Нового часу. Розвиток 

української політичної думки.  

Тема 2. Політична влада. 

Політика як соціальне явище, наукова теорія і мистецтво. Місце і роль політичних відносин у 

системі суспільних відносин. Структура політичної науки. Місце політології в системі соціальних 

і гуманітарних наук. Об’єктивна необхідність, види і форми влади. Джерела влади. Специфіка 

політичної влади. Функції політичної  влади. Типи панування і типи політичної могутності. 

Ефективність політичної влади і фактори, що неї визначають. Легітимність влади. Шляхи 

легітимізації влади. 

Тема 3. Політична система суспільства. 

Політична система і її завдання  в суспільстві. Структура політичної  системи і взаємозв’язок її 

елементів. Типологія політичних систем. Політичні системи і політичні режими. Тоталітарні й 

авторитарні політичні системи. Їх спільні риси і характерні особливості. Посттоталітарні політичні 

системи. Реформаторські можливості авторитаризму. Ліберальна політична система і її 

особливості. Демократична політична система. Демократія як форма політичної самоорганізації 

суспільства. Ціннісні обґрунтування демократії. Система розподілу влади, стримування і противаг. 

Економічні і соціальні передумови демократії. Розмаїтість моделей сучасної демократії. 

Особливості переходу до демократії в посттоталітарних країнах. 

Тема 4. Політичні партії та їх роль в суспільстві.  

Політичні партії. Історичні форми партійних організацій. Функції політичних партій. Політичні 

партії як невід’ємна складова частина механізму сучасної демократії. Класифікація політичних 

партій. Кадрові і масові політичні партії. Виборчі системи. Особливості функціонування 

політичних партій у політичній системі конкретної країни. Громадсько-політичні об’єднання і 

рухи в політичній системі. Партійні системи. Однопартійна, двопартійна, багатопартійна системи. 

Особливості і тенденції розвитку партійних систем у сучасному світі. 

Тема 5. Роль держави в політичному житті суспільства. 

Держава як основний інститут реалізації влади. Основні теорії походження держави й історичних  

типів держав. Основні ознаки держави: територіальний імператив, суверенітет, монополія на 

легітимне насильство, абстрактність, загальність права і закону. Функції держави. Структура 

державного механізму.  

Форми правління і форми державного устрою. Співвідношення гілок влади в парламентській і 

президентській республіках. Правова держава, її основні інститути, принципи і цінності. 

Соціальна держава. Держава і громадянське суспільство. 



 

 

Тема 6. Політичні еліти та політичне лідерство 

Основні положення теорії еліт як напрямку політичної думки. Типологія політичних еліт. 

Завдання  політичної еліти в суспільстві.  

Політичне лідерство. Основні теорії лідерства. Об’єктивні і суб’єктивні характеристики лідерства. 

Функції політичного лідерства в суспільстві. Специфіка політичного лідерства в конкретних 

політичних системах  

Тема 7. Основні течії сучасної ідейно-політичної думки. 

Поняття політичної ідеології. Сутнісні характеристики політичної ідеології, її  складові елементи і 

структура. Основні завдання, призначення і функції ідеології в суспільстві. 

Історичні форми політичних ідеологій: лібералізм, консерватизм, комунізм, соціал-демократія. 

Основні ідеологічні концепції в  сучасному світі.  Їх основні принципи, установки і підходи до 

визначення суті політики, держави, його інститутів, проблем взаємини особистості, держави і 

суспільства, прав людини, волі, рівності, справедливості. Особливості сучасних ідеологічних 

процесів. 

Тема 8. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. Міжнародна 

політика. Геополітика. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та України. 

Міжнародне співробітництво регіонів. 

Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства. Сутність поняття 

та становлення і розвиток міжнародного права. Україна в міжнародних правових відносинах. 

Предмет і об'єкт геополітики. Основні підходи до геополітичного структурування світу. Закон 

дуалізму стихій Суші і Моря. Cухопутна та Морська могутність. Глобалістика. Глобальні 

проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1 
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

РН 2 
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

РН 3 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії. 

РН 4 

Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 

завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і вміння узгоджено 

працювати в аудиторії самостійно та під керівництвом викладача. 

РН 5 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Предмет політології. Еволюція політичної думки. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU


 

 

Предмет політології. Становлення політології як науки. Зв’язок з іншими науками. Двоїстий 

характер політології. Методи політології. Еволюція політичної думки. Політична думка 

Стародавнього світу. Політичні ідеї Середньовіччя, доби Відродження Нового часу. Розвиток 

української політичної думки.  

ПЗ 1. Еволюція політичної думки. 

Еволюція політичної думки. Політична думка Стародавнього світу. Політичні ідеї Середньовіччя, 

доби Відродження Нового часу. Розвиток української політичної думки. 

Тема 2.  

Л. 2. Політична влада. 

Політика як соціальне явище, наукова теорія і мистецтво. Місце і роль політичних відносин у 

системі суспільних відносин. Об’єктивна необхідність, види і форми влади. Джерела влади. 

Специфіка політичної влади. Функції політичної  влади. Типи панування і типи політичної 

могутності. Ефективність політичної влади і фактори, що неї визначають. Легітимність влади. 

Шляхи легітимізації влади. 

ПЗ 2. Політична влада. 

Об’єктивна необхідність, види і форми влади. Джерела влади. Специфіка політичної влади. 

Функції політичної  влади. Типи панування і типи політичної могутності. Ефективність політичної 

влади і фактори, що неї визначають. Легітимність влади. Шляхи легітимізації влади. 

Тема 3.  

Л. 3. Політична система суспільства. 

Політична система і її завдання  в суспільстві. Структура політичної  системи і взаємозв’язок її 

елементів. Типологія політичних систем. Політичні системи і політичні режими. Тоталітарні й 

авторитарні політичні системи. Їх спільні риси і характерні особливості. Посттоталітарні політичні 

системи. Реформаторські можливості авторитаризму. Ліберальна політична система і її 

особливості. Демократична політична система. 

ПЗ 3.  Політичні системи і політичні режими. 

Політичні системи і політичні режими. Тоталітарні й авторитарні політичні системи. Їх спільні 

риси і характерні особливості. Посттоталітарні політичні системи. Реформаторські можливості 

авторитаризму. Ліберальна політична система і її особливості.. 

Тема 4.  

Л 4. Політичні партії та їх роль в суспільстві.  

Політичні партії. Історичні форми партійних організацій. Функції політичних партій. Політичні 

партії як невід’ємна складова частина механізму сучасної демократії. Класифікація політичних 

партій. Кадрові і масові політичні партії. Виборчі системи.  

ПЗ 4. Політичні партії. 

Політичні партії як невід’ємна складова частина механізму сучасної демократії. Класифікація 

політичних партій. Кадрові і масові політичні партії. Виборчі системи.  

Тема 5.  

Л 5. Роль держави в політичному житті суспільства. 

Держава як основний інститут реалізації влади. Основні теорії походження держави й історичних  

типів держав. Основні ознаки держави. Функції держави. Структура державного механізму.  

ПЗ 5. Держава. 

Основні теорії походження держави й історичних  типів держав. Основні ознаки держави. Функції 

держави. Структура державного механізму. 

Тема 6.  

Л 6. Політичні еліти та лідерство.  

Основні положення теорії еліт. Типологія політичних еліт. Завдання  політичної еліти в 

суспільстві. Політичне лідерство. Основні теорії лідерства. Об’єктивні і суб’єктивні 

характеристики лідерства. Функції політичного лідерства в суспільстві. Специфіка політичного 

лідерства в конкретних політичних системах. 

ПЗ 6. Політичні еліти та лідерство.  

Поняття еліти. Елементи еліти. Основні положення теорії еліт як напрямку політичної думки. 



 

 

Типологія політичних еліт. Завдання  політичної еліти в суспільстві. Поняття політичне лідерство. 

Основні теорії лідерства. Об’єктивні і суб’єктивні характеристики лідерства. Функції політичного 

лідерства в суспільстві. Специфіка політичного лідерства в конкретних політичних системах. 

Тема 7.  

Л 7. Основні течії сучасної ідейно-політичної думки. 

Поняття політичної ідеології. Сутнісні характеристики політичної ідеології, її  складові елементи і 

структура. Основні завдання, призначення і функції ідеології в суспільстві. Історичні форми 

політичних ідеологій: лібералізм, консерватизм, комунізм, соціал-демократія. Основні ідеологічні 

концепції в  сучасному світі.  Особливості сучасних ідеологічних процесів. 

ПЗ 7. Сутнісні характеристики політичної ідеології. 

Основні завдання, призначення і функції ідеології в суспільстві. Історичні форми політичних 

ідеологій: лібералізм, консерватизм, комунізм, соціал-демократія. Основні ідеологічні концепції в  

сучасному світі.  Їх основні принципи, установки і підходи до визначення суті політики, держави, 

його інститутів, проблем взаємини особистості, держави і суспільства, прав людини, волі, рівності, 

справедливості. Особливості сучасних ідеологічних процесів. 

Тема 8.  

Л 8. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та України. 

Міжнародне співробітництво регіонів. 

ПЗ 8. Євроінтеграційна політика України. 

Розвиток нормативно-правової бази. Угода про асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток 

єврорегіонів Європейського Союзу та України. Міжнародне співробітництво регіонів. 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Підготовка і виступ на практичних заняттях. 

НД 3. Індивідуальні завдання (підготовка презентацій) із використанням теоретичного матеріалу, 

представленого протягом всього лекційного курсу. 

 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

Лекції та практичні заняття надають студентам матеріали з теоретичних основ та дають 

можливість здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. (ПРН 3). 

Дозволяють формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження (ПРН 6) та доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії (ПРН 10). Ефективно виконувати різні ролі у 

команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і 

вміння узгоджено працювати в аудиторії самостійно та під керівництвом викладача (ПРН 14). 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності (ПРН 17). 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU


 

 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань, виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання, 

виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки індивідуально-дослідницького завдання (М2) та оцінки систематичності та активності 

роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М3), оцінки виконання індивідуальних 

практичних завдань (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Систематичність та активність роботи на заняттях– 48 балів; 

2. Тестування на аудиторних заняттях – 20 балів; 

3. Виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання – 20 балів; 

4. Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій) – 12 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література:   

1. «Україна в світовій політиці»: конспект лекцій / укладачі: С.М. 

Король, М.С. Назаров, В.О. Дементов. – Суми: Сумський державний 

університет, 2018. – с. 140. 

2. Основи політології [Текст]: навч. посіб. / Н.Д. Світайло, А.М. 



 

 

Костенко, В.П. Павленко, Ю.В. Панченко. - Суми: СумДУ, 2014. - 

300 с. 

3. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник /                 В. 

Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. - Київ : НАУ, 2016. - 235 с. 

4. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. / Олександр 

Дмитрович Бойко. К.: Академвидав, 2010. – 432 с. (Серія "Альма-

матер"). 

5. Воронянський О.В. Політологія: підручник / [Воронянський О.В., 

Кулішенко Т.Ю., Скубій І.В.]; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. 

Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 

179 с. 

6. Гелей С. Д. Політологія [Текст] : навчальний посібн. /              С. Д. 

Гелей, С. М. Рутар. - 9-те вид., переробл. і доп. - Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2015. - 370 с.   

Допоміжна література:  

1. Горбач Олександр, Демчишак Руслан Політологія: навчальний 

посібник. - Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2011.-264 с. 

2. Геффернен Майкл. Значення Європи. Географія та геополітика. 

/Пер. з англ. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 464 с. 

Брайсон В. Гендер и политика времени. Феминистская теория и 

современные дискуссии.- Пер. с англ. - К.: Центр учебной 

литературы, 2011. - 248 с. 

3. Бебик В. М. Політологія: наука інавчальна дисципліна: Підручник. 

– К.: Каравела, 2009. – 496 с.  

4. Куйбіда В. С. Транскордонне співробітництво та розвиток 

транскордонних кластерів / В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук,             В. В. 

Толкованов. – К. : Крамар, 2009. – 242 с. 

5. Кривчик Г. Г. Україна в міжнародних організаціях: навч. посіб. / Г. 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СОЦІОЛОГІЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  
Соціологія 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій. 

Кафедра психології, політології та соціокультурних 

технологій 

Розробник(и) 
Павленко Володимир Петрович, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-LLL – 6 

рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень, QF-LLL – 7 

рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної 16 тижнів протягом одного з семестрів: 3-го – 7-го  семестрів 



 

 

дисципліни для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го семестрів 

для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з 

яких 32 години становить контактна робота з викладачем (16 

годин – лекції, 16 годин – практична робота), 118 годин 

становить самостійна робота студента 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для всіх 

здобувачів вищої освіти крім спеціальностей 028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності; 231 Соціальна робота; 053 

Психологія 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів цілісного уявлення про соціальні 

феномени, зокрема ті, що стосуються формування особистості в суспільстві, спільної діяльності в 

рамках великих і малих, формальних і неформальних соціальних груп та у масовидних 

спільнотах, а також засобів регулювання  суспільно значимих відносин, що  виникають в 

результаті взаємодії різних елементів  соціальної структури.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Принципи соціології   

Принципи позитивізму та об’єктивності. Операціоналізація понять.  

Каузальні пояснення. Причини та чинники.  

Функціональні пояснення. Функція елемента системи. 

Принцип системності та його практичні прояви. Функціональність соціальних відхилень та 

закономірність їх відтворення системою. 

Когнітивні карти та логіко-понятійні схеми. 

Тема 2. Соціологічна інтерпретація   

Етапи розвитку соціології.  

 «Розуміюча соціологія» М.Вебера: безоціночність та віднесення до цінності. 

Соціальні норми та цінності і способи їх виявлення.  

Типи соціальної дії.  

Погляди та громадська думка. 

Тема 3. Конкретне соціологічне дослідження 

Кількісні методи дослідження й обробки результатів в опитуванні, тестуванні та 

соціометрії.  

Якісні методи дослідження й обробки результатів в інтерв’ю, фокус-групі та контент-

аналізі.  

Категоризація опитуваних.  



 

 

Вибірка та її види.  

Вимоги до складання анкети.  

 

Тема 4. Соціологія особистості 

Ліберальне, авторитарне та репресивне виховання. Надмірна опіка та виховна дресура. 

Фази та чинники соціалізації. Ідентифікація та її види. 

Особистість як ієрархія цінностей. Фрагментована особистість. 

Дія, вчинок та референтні особи. 

Авторитарна та Цілісна (самоактуалізована) особистість. 

Тема 5. Формальні групи 

Види груп.  

Структури формальної групи.  

Види мотивації. Рівні мотивації.  

Стилі управління. 

 «Людський капітал» та управління персоналом. Трудоголізм, робота впівсили та 

дауншифтінг. 

Тема 6. Неформальні групи 

Групова динаміка.  

Типи малих груп.  

Соціальний контроль, конформність та девіантність. 

Структура неформальної групи.  

Рольові очікування та рольовий баланс в групі. Ідеологія групи. 

Тема 7. Соціальна структура та соціальна динаміка 

Структура суспільства та соціальна атомізація. Види об’єднувальних зв’язків та види 

нерівності. 

Класова та стратифікаційна теорія і межі їх використання. Соціальна стратифікація та її 

види. 

Соціальна мобільність та маргінальність. Юрба та особливості її поведінки. 

Соціальна аномія та відносна депривація. Соціальна девіація. Чинники злочинності.      

Модернізація суспільства та її види. Соціальний капітал. Проблема бідності. 

Тема 8. Культура суспільства 

Культура і субкультури, їх взаємодія та розвиток. Функції культури.  

Механізми й умови передачі культури. Економічні та культурні чинники розвитку 

суспільства. 

Глибина культури суспільства. 

Культура «сорому» та «вини». Сільська та міська культура. 

Культура та цивілізація. Капіталізм та протестантська трудова культура.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Розуміти результати досліджень та сучасні уявлення про наукові проблеми вітчизняної 

та зарубіжної соціології. 

РН2. 

Аналізувати процеси формування особистості в суспільстві, закономірності її взаємодії 

та спільної діяльності в рамках великих і малих, формальних і неформальних 

соціальних груп та у масовидних спільнотах. 

РН3. Діагностувати соціально-організаційні проблеми особистості та колективу. 

РН4. 

Використовувати методи соціології для дослідження навколишнього світу і для 

пошуку соціально-організаційних резервів удосконалення діяльності в різних сферах 

соціальної практики, побудови конструктивних взаємовідносин, вирішення 

практичних соціальних проблем. 



 

 

РН5. 
Інтерпретувати дані статистичної обробки результатів соціологічних досліджень.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1. Принципи соціології   

Питання лекцій (Л): Принципи позитивізму та об’єктивності. Операціоналізація понять. 

Каузальні пояснення. Причини та чинники. Функціональні пояснення. Функція елемента системи. 

Принцип системності та його практичні прояви. Функціональність соціальних відхилень та 

закономірність їх відтворення системою. Когнітивні карти та логіко-понятійні схеми. 

Питання практичних занять (ПЗ): Операціоналізація понять. Принципи позитивізму та 

об’єктивності. Принцип системності та його практичні прояви. Функціональність соціальних 

відхилень та закономірність їх відтворення системою. Когнітивні карти та логіко-понятійні 

схеми. 

Тема 2. Соціологічна інтерпретація   

(Л): Етапи розвитку соціології. «Розуміюча соціологія» М.Вебера: безоціночність та 

віднесення до цінності. Соціальні норми та цінності і способи їх виявлення. Типи соціальної дії. 

Погляди та громадська думка. 

(ПЗ): Соціальні норми та цінності і способи їх виявлення. Типи соціальної дії. Погляди та 

громадська думка. 

Тема 3. Конкретне соціологічне дослідження 

(Л): Кількісні методи дослідження й обробки результатів в опитуванні, тестуванні та 

соціометрії. Якісні методи дослідження й обробки результатів в інтерв’ю, фокус-групі та контент-

аналізі. Категоризація опитуваних. Вибірка та її види. Вимоги до складання анкети.  

(ПЗ): Кількісні та якісні методи дослідження. Категоризація опитуваних. Вибірка та її 

види. Вимоги до складання анкети.  

Тема 4. Соціологія особистості 

(Л): Ліберальне, авторитарне та репресивне виховання. Надмірна опіка та виховна дресура. 

Фази та чинники соціалізації. Ідентифікація та її види. Особистість як ієрархія цінностей. 

Фрагментована особистість. Дія, вчинок та референтні особи. Авторитарна та Цілісна 

(самоактуалізована) особистість. 

(ПЗ): Особистість як ієрархія цінностей. Фрагментована особистість. Дія, вчинок та 

референтні особи. Авторитарна та Цілісна (самоактуалізована) особистість. 

Тема 5. Формальні групи 

(Л): Види груп. Структури формальної групи. Види мотивації. Рівні мотивації. Стилі 

управління. «Людський капітал» та управління персоналом. Трудоголізм, робота впівсили та 

дауншифтінг. 

(ПЗ): Види груп. Структури формальної групи. Види мотивації. Рівні мотивації. Стилі 

управління. «Людський капітал» та управління персоналом. Трудоголізм, робота впівсили та 

дауншифтінг. 

Тема 6. Неформальні групи 

(Л): Групова динаміка. Типи малих груп. Соціальний контроль, конформність та 

девіантність. Структура неформальної групи. Рольові очікування та рольовий баланс в групі. 

Ідеологія групи. 

(ПЗ): Групова динаміка. Типи малих груп. Соціальний контроль, конформність та 

девіантність. Структура неформальної групи. Рольові очікування та рольовий баланс в групі. 

Тема 7. Соціальна структура та соціальна динаміка 



 

 

(Л): Структура суспільства та соціальна атомізація. Види об’єднувальних зв’язків та види 

нерівності. Класова та стратифікаційна теорія і межі їх використання. Соціальна стратифікація та 

її види. Соціальна мобільність та маргінальність. Юрба та особливості її поведінки. Соціальна 

аномія та відносна депривація. Соціальна девіація. Чинники злочинності. Модернізація 

суспільства та її види. Соціальний капітал. Проблема бідності. 

(ПЗ): Структура суспільства та соціальна атомізація.  

Соціальна стратифікація та її види. Соціальна мобільність та маргінальність.  

Соціальна аномія та відносна депривація. Соціальна девіація. Чинники злочинності. Модернізація 

суспільства та її види. Соціальний капітал. Проблема бідності. 

Тема 8. Культура суспільства 

(Л): Культура і субкультури, їх взаємодія та розвиток. Функції культури. Механізми й 

умови передачі культури. Економічні та культурні чинники розвитку суспільства. Глибина 

культури суспільства. Культура «сорому» та «вини». Сільська та міська культура. Культура та 

цивілізація. Капіталізм та протестантська трудова культура. 

(ПЗ): Функції культури. Культура і субкультури, їх взаємодія та розвиток. Механізми й 

умови передачі культури. Економічні та культурні чинники розвитку суспільства. Глибина 

культури суспільства. Капіталізм та протестантська трудова культура.  

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, підготовка презентацій 

НД 2. Підготовка до практичних занять, робота на практичних заняттях 

НД 3. Організація і проведення дискусій по темах 1-8 

НД 4. Індивідуальні завдання (письмові роботи), основну частину яких становить аналіз, за 

результатами вивчення тем 1-8 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Лекції-візуалізації; 

МН2. Інтерактивні лекції;  

МН3. Дискусії. 

Лекції надають студентам матеріали для розуміння результатів досліджень та сучасних уявлень 

про наукові проблеми вітчизняної та зарубіжної соціології (РН1); дозволяють аналізувати 

процеси формування особистості в суспільстві, закономірності її взаємодії та спільної діяльності 

в рамках великих і малих, формальних і неформальних соціальних груп та у масовидних 

спільнотах (РН2), діагностувати соціально-організаційні проблеми особистості та колективу 

(РН3), використовувати методи соціології для дослідження навколишнього світу і для пошуку 

соціально-організаційних резервів удосконалення діяльності в різних сферах соціальної практики, 

побудови конструктивних взаємовідносин, вирішення практичних соціальних проблем (РН4), а 

також інтерпретувати дані статистичної обробки результатів соціологічних досліджень (РН5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 



 

 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: тестування та усні 

коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання завдань 

самостійної роботи, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій (М3). Всі роботи повинні бути виконані 

самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. одне загальне тестування 10 балів;  

2. контрольні роботи 48 балів; 

3. індивідуальне завдання (виконання, захист) 10 балів; 

4. колективні дискусії (32). 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 

1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Соціологія [Текст] : підручник / за ред. В.М. Пічі. – 3-тє вид., 

стереотип. – Львів : Новий Світ-2014. – 280 с. 

2. Лукашевич М. П. Соціологія масової комунікації [Текст] : 

підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. : Знання, 2015. – 367 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Веред І. С. Соціологія девіантної поведінки [Текст] : навч. 

посіб. / І. С. Веред, Ю. В. Кушнір. – Донецьк : КІЦ, 2013. – 

192 с. 

2. Гіденс Е. Соціологія [Текст] / Е. Гіденс; пер. В. Шовкун, А. 

Олійник. – К. : Основи, 1999. – 727 с.  

3. Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс [Текст]: 

підручник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – 2-ге вид. – К. 

: Каравела, 2011. – 408 с. 

4. Лукашевич М. П. Соціологія сім'ї [Текст] : підручник / М. 

П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2013. – 223 с. 



 

 

5. Гендерні трансформації суспільства: соціологічний, 

психологічний та політичний аспект [Текст] : звіт про НДР 

(заключний) / Кер. Н.Д. Світайло. – Суми : СумДУ, 2012. – 

161 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Гіденс Е. Соціологія. - URL: 

https://westudents.com.ua/knigi/567-sotsologya-gdens-enton.html 

2. Мачуліна І.І. Конспект лекцій з дисципліни  «Соціологія». 

- URL: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/15/4-15-kl28.pdf 

3. Соціологія: підручник / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. 

Клімова та ін. - URL: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/Sociology.pdf 

4. Соціологія: підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. 

Клімова та ін. - URL: 

http://posek.km.ua/biblioteka/С/Соціологія%20Требіна%20М.П

..pdf 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УКРАЇНА В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Україна в світовій політиці 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології та 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Король Сергій Миколайович, кандидат 

політичних наук, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних 

технологій 

 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти. 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 32 години становить контактна 

робота з викладачем (16 години – лекції, 16 

години – практична робота), 118 годин становить 

самостійна робота студента 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній та 

заочній формах навчання 

http://posek.km.ua/biblioteka/С/Соціологія%20Требіна%20М.П..pdf
http://posek.km.ua/biblioteka/С/Соціологія%20Требіна%20М.П..pdf


 

 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання із Правознавство», 

«Українознавство»  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів цілісного уявлення про міжнародні 

відносини України, ознайомлення з теоретичними і практичними аспектами української та 

світової політики та розкриття змісту специфічних понять і підходів, що використовуються у 

вивченні політичних взаємодій на міжнародній арені.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма дисципліни складається із 8 тем, які передбачають ознайомлення студентів зі світовим 

політичним процесом,  міжнародною політикою, геополітикою, участю України в міжнародних 

організаціях, євроінтеграційною політикою України, роллю України на пострадянському просторі 

та становленням двосторонніх відносин. 

 

Тема 1. Світовий політичний процес.  

Визначення та сутність світового політичного процесу. Основні тенденції розвитку світового 

політичного процесу (XX століття). Глобалістика. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх 

вирішення. Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства. 

Основні віхи становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої 

політики України..  

Тема 2. Міжнародна політика. Геополітика. 

Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства. Сутність поняття 

та становлення і розвиток міжнародного права. Україна в міжнародних правових відносинах. 

Предмет і об'єкт геополітики. Джерела геополітики. Категорії та функції геополітик.Основні 

підходи до геополітичного структурування світу. Закон дуалізму стихій Суші і Моря. Cухопутна 

та Морська могутність.  

Тема 3. Участь України в міжнародних організаціях. 

Історія формування міжнародних організацій. Види та класифікація міжнародних організацій. 

Міжнародні неурядові організації. Міжнародні міжурядові організації. Організація Об'єднаних 

Націй (ООН). Держави-співзасновниці ООН. Секретаріат. Генеральна Асамблея, Рада Безпеки. 

Рада Європи. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Організа́ція Північноатланти́чного 

до́говору (НАТО). Засади співробітництва України з НАТО. Комісія Україна-НАТО (КУН). 

Світова організація торгівлі (СОТ). Основні напрямки подальшої роботи в умовах членства 

України в СОТ. 

 

Тема 4. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Революційні події 

2004 та 2014 років та їх плив на місце України в світовій політиці. Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та України. Міжнародне 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU


 

 

співробітництво регіонів. Транскордонне співробітництво 

Тема 5. Роль України на пострадянському просторі. 

Історія створення СНД. Участь України в Економічному Союзі Співдружності та співробітництво 

в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва. Проекти СНД: ЄврАзЕС, 

ЄЕП, ОЧЕС, ОДКБ, ШОС, «Кавказька четвірка». Українські ініціативи. ГУАМ. 

Тема 6. Становлення двосторонніх відносин. 

Становлення відносин з Російською Федерацією. Розвиток україно-польського стратегічного 

партнерства. Геополітичне поле Європи. Геостратегія Китаю. Геополітика країн Близького Сходу. 

Геополітика країн Африки і Латинської Америки.                    

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 3 
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

РН 6 
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

РН 10 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії. 

РН 14 

Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 

завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і вміння узгоджено 

працювати в аудиторії самостійно та під керівництвом викладача. 

РН 17 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Світовий політичний процес.  

Визначення та сутність світового політичного процесу. Основні тенденції розвитку світового 

політичного процесу (XX століття). Глобалістика. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх 

вирішення. Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства.  

ПЗ 1. Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин.  

Основні віхи становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої 

політики України..  

Тема 2.  

Л 2. Міжнародна політика. Геополітика. 

Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства. Сутність поняття 

та становлення і розвиток міжнародного права. Україна в міжнародних правових відносинах.  

ПЗ 2. Геополітика.  

Предмет і об'єкт геополітики. Джерела геополітики. Категорії та функції геополітик.Основні 

підходи до геополітичного структурування світу. Закон дуалізму стихій Суші і Моря. Cухопутна 

та Морська могутність.  



 

 

Тема 3.  

Л 3. Участь України в міжнародних організаціях. 

Історія формування міжнародних організацій. Види та класифікація міжнародних організацій. 

Міжнародні неурядові організації. Міжнародні міжурядові організації. 

ПЗ 3. Участь України в міжнародних організаціях. 

Історія формування міжнародних організацій. Види та класифікація міжнародних організацій. 

Міжнародні неурядові організації. Міжнародні міжурядові організації. Л 4. Міжнародні 

організації. 

Організація Об'єднаних Націй. Держави-співзасновниці ООН. Секретаріат. Генеральна Асамблея, 

Рада Безпеки. Рада Європи. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Організа́ція 

Північноатланти́чного до́говору. Засади співробітництва України з НАТО. Комісія Україна-НАТО. 

Світова організація торгівлі. Основні напрямки подальшої роботи в умовах членства України в 

СОТ. 

ПЗ 4. Міжнародні організації. 

Організація Об'єднаних Націй. Держави-співзасновниці ООН. Секретаріат. Генеральна Асамблея, 

Рада Безпеки. Рада Європи. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Організа́ція 

Північноатланти́чного до́говору. Засади співробітництва України з НАТО. Комісія Україна-НАТО. 

Світова організація торгівлі. Основні напрямки подальшої роботи в умовах членства України в 

СОТ. 

Тема 4.  

Л 5. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Революційні події 

2004 та 2014 років та їх плив на місце України в світовій політиці.  

ПЗ 5. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Революційні події 

2004 та 2014 років та їх плив на місце України в світовій політиці.  

Л 6. Міжрегіональне співробітництво. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та 

України. Міжнародне співробітництво регіонів. Транскордонне співробітництво 

ПЗ 6. Міжрегіональне співробітництво. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та 

України. Міжнародне співробітництво регіонів. Транскордонне співробітництво 

Тема 5.  

Л 7. Роль України на пострадянському просторі. 

Історія створення СНД. Участь України в Економічному Союзі Співдружності та співробітництво 

в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва. Проекти СНД: ЄврАзЕС, 

ЄЕП, ОЧЕС, ОДКБ, ШОС, «Кавказька четвірка». Українські ініціативи. ГУАМ. 

ПЗ 7. Участь України в пректах СНД. 

Участь України в Економічному Союзі Співдружності та співробітництво в рамках Організації 

Чорноморського економічного співробітництва. Проекти СНД: ЄврАзЕС, ЄЕП, ОЧЕС, ОДКБ, 

ШОС, «Кавказька четвірка». Українські ініціативи.  

Тема 6.  

Л 8. Становлення двосторонніх відносин. 

Становлення відносин з Російською Федерацією. Розвиток україно-польського стратегічного 

партнерства. Геополітичне поле Європи. Геостратегія Китаю. Геополітика країн Близького Сходу. 

Геополітика країн Африки і Латинської Америки.    

ПЗ 8. Двосторонні відносини України.    

Становлення відносин з Російською Федерацією. Розвиток україно-польського стратегічного 

партнерства. Геополітичне поле Європи. Геостратегія Китаю. Геополітика країн Близького Сходу. 

Геополітика країн Африки і Латинської Америки.    

7.2 Види навчальної діяльності  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU


 

 

НД 1. Підготовка до лекцій з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Підготовка і виступ на практичних заняттях. 

НД 3. Індивідуальні завдання (підготовка презентацій) із використанням теоретичного матеріалу, 

представленого протягом всього лекційного курсу. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

Лекції та практичні заняття надають студентам матеріали з теоретичних основ та дають 

можливість здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. (ПРН 3). 

Дозволяють формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження (ПРН 6) та доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії (ПРН 10). Ефективно виконувати різні ролі у 

команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і 

вміння узгоджено працювати в аудиторії самостійно та під керівництвом викладача (ПРН 14). 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності (ПРН 17). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань, виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання, 

виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 



 

 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки індивідуально-дослідницького завдання (М2) та оцінки систематичності та активності 

роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М3), оцінки виконання індивідуальних 

практичних завдань (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

5. Систематичність та активність роботи на заняттях– 48 балів; 

6. Тестування на аудиторних заняттях – 20 балів; 

7. Виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання – 20 балів; 

8. Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та 

виконання навчальних проектів або презентацій) – 12 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. «Україна в світовій політиці»: конспект лекцій / укладачі: С.М. 

Король, М.С. Назаров, В.О. Дементов. – Суми: Сумський державний 

університет, 2018. – с. 140. 

2. Основи політології [Текст]: навч. посіб. / Н.Д. Світайло, А.М. 

Костенко, В.П. Павленко, Ю.В. Панченко. - Суми: СумДУ, 2014. - 

300 с. 

Допоміжна література: 

1. Шпура М. І. Погляд на безпеку України у контексті сучасної 

геополітики: Аспекти державного управління [Текст] : монографія / 

М. І. Шпура, І. В. Романов, Ф. В. Саганюк і ін. ; Національний наук.-

досл. центр оборонних технологій і воєнної безпеки України. - К.: 

ННДЦОТ і ВБ Укр., 2006.-257 с. 

2. Гольцов, А. Г. Геополітика та політична географія [Текст] : 

Підручник для студентів ВНЗ / А. Г. Гольцов. - К. : Центр учбової 

літератури, 2012. - 416 с. 

3. Черномаз П.О. Міжрегіональне транскордонне співробітництво в 

Європі: від єврорегіонів до об’єднань єврорегіонального 

співробітництва / П. О. Черномаз // Регіон – 2011: стратегія 

оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 55-58. 

4. Ільченко Н. М. Транскордонне співробітництво в Україні: 

перспективи розвитку єврорегіонів / Н. М. Ільченко // Державне 

будівництво. – 2012. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/21.pdf 

5. Куйбіда В. С. Транскордонне співробітництво та розвиток 

транскордонних кластерів / В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук,             В. В. 

Толкованов. – К. : Крамар, 2009. – 242 с. 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Толерантність та недискримінація 



 

 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології, 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Іванова Т.М., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології, політології, 

соціокультурних технологій; Теслик Наталія 

Миколаївна, кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри психології, політології 

та соціокультурних технологій. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин – лекції, 

16 годин – практична робота). 118 годин 

становить самостійна робота студента 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній формі 

навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти, крім  

053 Психологія 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання з зі шкільного курсу 

інформатики 

Додаткові умови 
«Загальна та експериментальна психологія», 

«Соціальна психологія» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – формування толерантного ставлення до людей у різних 

життєвих обставинах, розвиток навичок протидії дискримінації 



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма курсу складається з 5 тем. 

Тема 1. Толерантність особистості. 

Толерантність як психологічна проблема. Стереотип і упередження. Види стереотипів. 

Нетерпимість у соціумі. Віктимізуючий вплив нетерпимості. Толерантність та інтолерантість.  

Тема 2. Інклюзивність суспільства та психологічна готовність особистості до змін.   

Толерантність до невизначеності. Полікультурне суспільство. Інклюзивність суспільства. 

Соціально вразливі групи. Психологічна готовність до змін.  

Тема 3. Дискримінація як психологічна категорія.  

Дискримінація. Джерела дискримінації. Ознаки дискримінації. Законність обмеження прав осіб. 

Принцип недискримінації.  

Тема 4. Форми дискримінації.  

Пряма дискримінація. Непряма дискримінація. Сегрегація. Утиск і булінг. Підбурювання до 

дискримінації. Відмова в розумному пристосуванні. Віктимізація.  

Тема 5. Види дискримінації. Психологічне підґрунтя протидії дискримінації  

Психологічна характеристика різних видів дискримінації. Гендерно-чутливий підхід в 

сучасному суспільстві. Гендер у сучасному науковому вимірі. Шовінізм, його види та 

психологічне підґрунтя. Засоби протидії різним формам дискримінації як психологічна проблема.  

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 Аналізувати психологічні особливості толерантного ставлення індивіда 

РН2 Усвідомлювати соціально-психологічні передумови толерантності особистості, 

нетерпимості та псевдотолерантості у соціумі 

РН3 Розуміти закономірності трасформації соціокультурних процесів та психологічні 

передумови толерантного ставлення та дискрімаційних проявів індивідуальної 

поведінки  

РН4 Відрізняти сутнісно толерантне ставлення та дискримінаційні прояви  за 

формами та впливами на психічне життя та здоров’я людини 

РН5  Вживати ефективних заходів щодо протидії дискримінації 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Толерантність особистості.  

Толерантність як психологічна проблема. Стереотип і упередження. Види стереотипів. 

Нетерпимість у соціумі. Віктимізуючий вплив нетерпимості. Толерантність та інтолерантість.  

ПЗ 1. Толерантність особистості.  

Толерантність як психологічна проблема. Стереотип і упередження. Види стереотипів. 

Нетерпимість у соціумі. Віктимізуючий вплив нетерпимості. Толерантність та інтолерантість.  



 

 

Тема 2.   

Л 2. Інклюзивність суспільства та психологічна готовність особистості до змін.   

Толерантність до невизначеності. Полікультурне суспільство. Інклюзивність суспільства. 

Соціально вразливі групи. Психологічна готовність до змін.  

ПЗ 2. Інклюзивність суспільства та психологічна готовність особистості до змін.  

Толерантність до невизначеності. Полікультурне суспільство. Інклюзивність суспільства. 

Соціально вразливі групи. Психологічна готовність до змін.  

Тема 3.  

Л 3. Дискримінація як психологічна категорія.  

Дискримінація. Джерела дискримінації. Ознаки дискримінації. Законність обмеження прав осіб. 

Принцип недискримінації.  

ПЗ 3. Дискримінація як психологічна категорія.  

Дискримінація. Джерела дискримінації. Ознаки дискримінації. Законність обмеження прав осіб. 

Принцип недискримінації.  

Тема 4.  

Л 4. Форми дискримінації.  

Пряма дискримінація. Непряма дискримінація. Сегрегація. Утиск і булінг. Підбурювання до 

дискримінації. Відмова в розумному пристосуванні. Віктимізація.  

ПЗ 4. Форми дискримінації.  

Пряма дискримінація. Непряма дискримінація. Сегрегація. Утиск і булінг. Підбурювання до 

дискримінації. Відмова в розумному пристосуванні. Віктимізація.  

Тема 5. 

Л 5. Види дискримінації. Психологічне підґрунтя протидії дискримінації  

Психологічна характеристика різних видів дискримінації. Гендерно-чутливий підхід в 

сучасному суспільстві. Гендер у сучасному науковому вимірі. Шовінізм, його види та 

психологічне підґрунтя. Засоби протидії різним формам дискримінації як психологічна проблема.  

ПЗ 5. Види дискримінації. Психологічне підґрунтя протидії дискримінації  

Психологічна характеристика різних видів дискримінації. Гендерно-чутливий підхід в 

сучасному суспільстві. Гендер у сучасному науковому вимірі. Шовінізм, його види та 

психологічне підґрунтя. Засоби протидії різним формам дискримінації як психологічна проблема.  

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Презентація групової самопідготовки до практичних занять. 

НД 3. Проектне дослідження процесу створення віртуального контенту та його психологічний 

аналіз. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. інтерактивні лекції; 

МН2. практичні демонстрації.;  

МН3. практико-орієнтоване навчання. 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота надають студентам матеріали з різних точок зору, що 

вимагають аналізу психологічних особливостей толерантного ставлення індивіда (РН 1). 

Теоретичне та практичне ознайомлення з матеріалами курсу зосереджена на потребі усвідомити 

детермінанти, психологічні передумови толерантності особистості (РН 2). Вони доповнюються 

завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці під час аналізу трасформації соціокультурних процесів та 



 

 

психологічні передумови толерантного ставлення та дискрімаційних проявів індивідуальної 

поведінки (РН 3). Підготовка до практичних занять та під час самостійної роботи стимулює 

студентів відрізняти сутнісно толерантне ставлення та дискримінаційні прояви  за формами та 

впливами на психічне життя та здоров’я людини (РН 4). Під час підготовки до практичних занять 

студенти розвиватимуть навички вживати ефективних заходів щодо протидії дискримінації (РН 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

дослідницьких проектних завдань, підготовка загального конспекту, проектне завдання, виконання 

контрольної роботи, усні індивідуальні повідомлення та демонстрація самопідготовки у міні-

групах.  

 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі оцінки систематичності та активності роботи 

студента на лекційних та практичних заняттях (М1), виконання дослідницьких проектних завдань 

(М2), підготовка загального конспекту (М3), письмових опитувань (тестувань) (М4), оцінки 

виконання підсумкового контролю (М5). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. 

Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

9. систематичність і планомірність роботи на заняттях – 38 б.; 

10. виконання дослідницьких проектних завдань – 20 б.; 

11. підготовка загального конспекту – 6 б.; 

12. тестування – 6 б.; 

13. виконання  підсумкового контролю - 30 б. 

 



 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення (ЗН 2) 

Основна література. 

1. Єлігулашвілі М., Федорович І., Пономарьов С. Організація навчання 

з питань дискримінації. Практичний посібник. К., 2015. 136 с.  

2. Гюлен, М. Ф. Діалог і толерантність [Текст] / М. Ф. Гюлен ; пер. 

О.М. Зубань, В.М. Підвойний.  К. : Вид-во Жупанського, 2012. 376 

с.   

 

Додаткова література 

1. Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-

методологічний аспект [Текст] : колективна монографія / Ф.С. 

Бацевич, С.Л. Грабовська, О.В. Дарморіз та ін.; За заг. ред. В.П. 

Мельника. Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. 330 с.  

2. Доповідь Європейської комісії проти расизму та нетерпимості по 

Україні (четвертий цикл моніторингу) /Council of Europe.  Strasbourg 

Cedex, 2012. 52 c. 

3. Tella O. Understanding Xenophobia in South Africa: The Individual, the 

State and the InternationalSystem. Insight on Africa. 2016. P 142–158. 

4. Пономарьов С.Ю., Федорович І.Ю. Запобігання та протидія 

дискримінації в Україні: Посібник для працівників органів державної 

влади та місцевого самоврядування. К.: Міжнародна організація з 

міграції, Представництво в Україні, 2014. – 74 с. 

5. Джерела толерантності. Каталог виставки. 2004-2006 [Текст].  2-ге 

вид.  К. : Дух і Літера, 2009. – 88 с.   

6. Моргун В. Ф. Толерантність як чинник мотивації спілкування / В. Ф. 

Моргун / Становленння і розвиток особистості в умовах освітнього 

простору: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(14-15 травня 2015 р., м. Полтава).  Полтава : Друкарська майстерня, 

2015.  192 с. 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СОЦІАЛЬНІ РОЛІ І ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Соціальні ролі і гендерна рівність 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології, 

соціокультурних технологій 

Розробник(и) 

Світайло Ніна Дмитрівна, кандидат філософських 

наук, доцент, завідувач кафедри психології, 

політології, соціокультурних технологій 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 



 

 

рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин – лекції, 

16 годин – практична робота). 118 годин 

становить самостійна робота студента.  

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання із загальної соціології та 

гендерної теорії 

Додаткові умови 
«Загальна та експериментальна психологія», 

«Соціальна психологія» 

Обмеження 
Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – набуття учасниками/цями необхідних компетентностей для 

розуміння та врахування у своїй професійній діяльності феноменів «соціальна роль» ї «гендерна 

рівність», усвідомлення їх взаємозв’язку і значення для індивіда та суспільства.  

Основні завдання вивчення дисципліни: 

• формування системного світогляду; 

• формування професійного уявлення про соціальні ролі та гендерну рівність; 

• розвиток гуманної особистості з глибокими міждисциплінарними знаннями, ознайомлення 

зі способами й технологіями, що використовуються при взаємодії з різними групами суспільства; 

• визнання рівної соціальної цінності та соціальних ролей жінки і чоловіка, повага гідності 

жінок і чоловіків. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціальні ролі і гендерна рівність»  складена 

відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів всіх спеціальностей крім психології, 

соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності  

Навчальний курс складається з 3-х модулів – 2-х навчальних групових та 1-го самостійного 

індивідуального практичного завдання (проведення гендерного аналізу майбутньої професійної 

сфери діяльності студента/-тки). 

Навчальний модуль І. Базові знання з теорії соціології і теорії гендеру. Концепти 

«соціалізація», «соціальна роль», «гендер», «гендерна рівність», «рівність прав і можливостей», 

«гендерний аналіз».   



 

 

Навчальний модуль ІІ. Взаємозв’язок феноменів «соціальна роль» і «гендерна рівність». 

Визначення гендерних проблем на місцевому, національному, міжнародному рівнях.   

Навчальний модуль ІІІ. Самостійне індивідуальне практичне завдання (проведення 

гендерного аналізу майбутньої професійної сфери діяльності студента/-тки). 

ТЕМА 1. Предмет, завдання, базові дефініції навчальної дисципліни. Рівність жінок і 

чоловіків і реалії сучасності 

Предмет і завдання навчальної дисципліни. Сприяння усвідомленню актуальності 

дисципліни та впливу ґендерного фактору на всі сфери суспільного життя. 

Визначення термінів: «соціальна роль», «ґендер», «стать», «гендерна соціалізація», 

«гендерна ідентичність», «гендерна рівність», «гендерні стереотипи», «фемінізм», «патріархат», 

«матріархат», «рівні права жінок і чоловіків», «рівні можливості чоловіків і жінок», 

«маскулінність», «фемінність». Розуміння гендеру як соціокультурного конструкту.  

Стратифікація статей у різних культурах. Чинники нерівності. Влада як найвагоміший 

чинник нерівності статей. Ставлення до жінки в різні історичні періоди. Подвійні стандарти щодо 

чоловіків та жінок. Зв’язок ґендерної рівності і сталого розвитку суспільства. Переваги ґендерної 

рівності. Гендерна рівність в Україні і світі. Гендерні індекси. Гендерні розриви.  

ТЕМА 2. Соціальні ролі особистості. Гендерна соціалізація 

 Психологічні характеристики соціальної ролі. Місце і значення соціальної ролі в структурі 

особистості. Соціальний статус, позиції особистості в суспільстві, ранг особистості. Теорія ролей 

Д.Міда. Система норм як передумова виникнення соціальної ролі. Теорія соціальної взаємодії 

(транзактного аналізу) Е.Берна. 

Поняття соціалізації. Гендерна стратифікація – розподіл в суспільстві статусів, пов’язаних 

зі статтю, їх ієрархія. Гендер і влада. Причини асиметрії в гендерній стратифікації. Теорії і 

механізми соціалізації. Інститути соціалізації: сім’я, школа, ровесники.  

ТЕМА 3. Гендерні стереотипи. ЗМІ як агент гендерної соціалізації. Дискримінація за 

ознакою статі 

Соціально-психологічна природа стереотипізації. Гендерні стереотипи як соціально-

психологічні феномени. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. Гендерні 

стереотипи в мові, ЗМІ та рекламі. Вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості. 

Засоби масової інформації як технології створення гендеру. Гендерна лінгвістика. Чоловічі 

й жіночі образи в художній і періодичній літературі. Анімація, художній фільм, реклама як 

інструменти гендерних технологій.  

Права людини і гендерна рівність. Дискримінація: поняття і види. Механізм  виникнення 

дискримінації. Сексизм. Законодавче підґрунтя протидії дискримінації: міжнародний та 

український досвід. Позитивні дії.   

ТЕМА 4. Жінки і чоловіки в економічній сфері. Гендер і політика 

Ринок праці і домогосподарство як 2 сфери гендерної економіки. Розподіл праці і 

прийняття рішень в домогосподарстві. Дискримінація за статтю в сфері зайнятості. Гендерна 

сегрегація на ринку праці. Горизонтальна і вертикальна професійна сегрегація. Чоловіче і жіноче 

безробіття.  

Історія участі жінок у політиці. Представленість жінок в органах влади: досвід Європи, 

Північної Америки та України. Гендерний моніторинг виборів. "Уповноваження жінок" - вираз 

жіночого начала в політиці. Ідеї гендерної рівності в міжнародних правових документах. 

ТЕМА 5. Гендер і сім’я  

Сім’я і шлюб: поняття. Сім’я і шлюб в історії людства. Сучасна сім'я: тенденції розвитку в 

Західній Європі, Північній Америці, Україні. Відповідальне батьківство. Основні принципи 

сімейної політики в Україні. Розлучення і його соціальні наслідки. Баланс між кар’єрою і сім’єю.  

ТЕМА 6. Конструювання гендеру в освіті 

Гендерна диференціація ігор і іграшок. Гендерний аналіз дитячої літератури, освітніх 

програм і шкільних підручників. Специфіка відносин вихователів/виховательок і 

вчителів/вчительок до хлопців і дівчат: система вимог і оцінок, ставлення до обдарованості, 

формування різних особистісних якостей. 



 

 

ТЕМА 7. Психологія взаємодії: гендерний вимір. Соціально-психологічні особливості 

взаємодії в організації 

Гендер і комунікація. Ігри й маніпуляції в комунікації. Комунікативні бар'єри. Гендерні 

особливості взаємодії: пряма й непряма агресія, конформність, альтруїзм. Стилі поведінки 

чоловіків і жінок у конфліктних ситуаціях. Ігри й маніпуляції в конфлікті.   

Професійна сегрегація, професійна дискримінація. Феномен «скляної стелі». Сексуальні 

домагання. Проформізм (токенізм). Гендерний аудит організації 

ТЕМА 8. Гендер і сексуальність. Гендерно обумовлене насильство 

Сексуальність як соціальний феномен. Чоловіча і жіноча сексуальність. Гомосексуальність. 

Гетеросексуальність. Інверсія статевих орієнтацій. Гомофобія. Сексуальні права особистості. 

Порушення сексуальних прав особистості. Гендер і репродуктивні права. Планування сім’ї.  

Сутність, прояви і види насильства. Домашнє насильство як світова соціальна проблема. 

Міжнародна кампанія «16 днів активізму проти гендерно обумовленого насильства».  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 Знати теоретичні та методологічні засади гендерної теорії та загальної соціології, 

систему основних понять, структуру та сутність гендерних характеристик 

особистості 

РН2 Розуміти чинники гендерної асиметрії, адекватно застосовувати основні терміни 

та поняття гендерної теорії та загальної соціології у публічних дискусіях 

РН3 Аналізувати й виявляти обмежувальні функції ґендерних стереотипів, будувати 

оптимальні міжособистісні відносини в сім’ї, робочому колективі, оточенні. 

РН4 Конструктивно обговорювати гендерні питання в усній та письмових формах, 

спираючись на наукові дослідження. 

РН5  Використовувати знання гендерної теорії та загальної соціології в різних сферах 

професійної діяльності та задля профілактики гендерних асиметрій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

ТЕМА 1.  

Л 1. Предмет, завдання, базові дефініції навчальної дисципліни. Рівність жінок і чоловіків і реалії 

сучасності 

Предмет і завдання навчальної дисципліни. Сприяння усвідомленню актуальності дисципліни та 

впливу ґендерного фактору на всі сфери суспільного життя. 

Визначення термінів: «соціальна роль», «ґендер», «стать», «гендерна соціалізація», «гендерна 

ідентичність», «гендерна рівність», «гендерні стереотипи», «фемінізм», «патріархат», 

«матріархат», «рівні права жінок і чоловіків», «рівні можливості чоловіків і жінок», 

«маскулінність», «фемінність». Розуміння гендеру як соціокультурного конструкту.  

ПЗ 1. Предмет, завдання, базові дефініції навчальної дисципліни. Рівність жінок і чоловіків і 

реалії сучасності 

Предмет і завдання навчальної дисципліни. Сприяння усвідомленню актуальності дисципліни та 

впливу ґендерного фактору на всі сфери суспільного життя. 

Визначення термінів: «соціальна роль», «ґендер», «стать», «гендерна соціалізація», «гендерна 

ідентичність», «гендерна рівність», «гендерні стереотипи», «фемінізм», «патріархат», 



 

 

«матріархат», «рівні права жінок і чоловіків», «рівні можливості чоловіків і жінок», 

«маскулінність», «фемінність». Розуміння гендеру як соціокультурного конструкту.  

Стратифікація статей у різних культурах. Чинники нерівності. Влада як найвагоміший чинник 

нерівності статей. Ставлення до жінки в різні історичні періоди. Подвійні стандарти щодо 

чоловіків та жінок. Зв’язок ґендерної рівності і сталого розвитку суспільства. Переваги ґендерної 

рівності. Гендерна рівність в Україні і світі. Гендерні індекси. Гендерні розриви.  

ТЕМА 2.  

Л 2. Соціальні ролі особистості. Гендерна соціалізація 

 Психологічні характеристики соціальної ролі. Місце і значення соціальної ролі в структурі 

особистості. Соціальний статус, позиції особистості в суспільстві, ранг особистості. Теорія ролей 

Д.Міда. Система норм як передумова виникнення соціальної ролі. Теорія соціальної взаємодії 

(транзактного аналізу) Е.Берна. 

Поняття соціалізації. Гендерна стратифікація – розподіл в суспільстві статусів, пов’язаних зі 

статтю, їх ієрархія.  

ПЗ 2. Соціальні ролі особистості. Гендерна соціалізація 

 Психологічні характеристики соціальної ролі. Місце і значення соціальної ролі в структурі 

особистості. Соціальний статус, позиції особистості в суспільстві, ранг особистості. Теорія ролей 

Д.Міда. Система норм як передумова виникнення соціальної ролі. Теорія соціальної взаємодії 

(транзактного аналізу) Е.Берна. 

Поняття соціалізації. Гендерна стратифікація – розподіл в суспільстві статусів, пов’язаних зі 

статтю, їх ієрархія. Гендер і влада. Причини асиметрії в гендерній стратифікації. Теорії і 

механізми соціалізації. Інститути соціалізації: сім’я, школа, ровесники.  

ТЕМА 3 

Л 3. Гендерні стереотипи. ЗМІ як агент гендерної соціалізації. Дискримінація за ознакою статі 

Соціально-психологічна природа стереотипізації. Гендерні стереотипи як соціально-психологічні 

феномени. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. Гендерні стереотипи в мові, 

ЗМІ та рекламі. Вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості. 

Засоби масової інформації як технології створення гендеру. Гендерна лінгвістика. Чоловічі й 

жіночі образи в художній і періодичній літературі. Анімація, художній фільм, реклама як 

інструменти гендерних технологій.  

Права людини і гендерна рівність. Дискримінація: поняття і види. Механізм  виникнення 

дискримінації.  

ПЗ 3. Гендерні стереотипи. ЗМІ як агент гендерної соціалізації. Дискримінація за ознакою статі 

Соціально-психологічна природа стереотипізації. Гендерні стереотипи як соціально-психологічні 

феномени. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. Гендерні стереотипи в мові, 

ЗМІ та рекламі. Вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості. 

Засоби масової інформації як технології створення гендеру. Гендерна лінгвістика. Чоловічі й 

жіночі образи в художній і періодичній літературі. Анімація, художній фільм, реклама як 

інструменти гендерних технологій.  

Права людини і гендерна рівність. Дискримінація: поняття і види. Механізм  виникнення 

дискримінації. Сексизм. Законодавче підґрунтя протидії дискримінації: міжнародний та 

український досвід. Позитивні дії 

ТЕМА 4.  

Л 4. Жінки і чоловіки в економічній сфері. Гендер і політика 

Ринок праці і домогосподарство як 2 сфери гендерної економіки. Розподіл праці і прийняття 

рішень в домогосподарстві. Дискримінація за статтю в сфері зайнятості. Гендерна сегрегація на 

ринку праці. Горизонтальна і вертикальна професійна сегрегація. Чоловіче і жіноче безробіття.  

Історія участі жінок у політиці. Представленість жінок в органах влади: досвід Європи, Північної 

Америки та України. Гендерний моніторинг виборів. "Уповноваження жінок" - вираз жіночого 

начала в політиці. Ідеї гендерної рівності в міжнародних правових документах. 

ПЗ 4. Жінки і чоловіки в економічній сфері. Гендер і політика 

Ринок праці і домогосподарство як 2 сфери гендерної економіки. Розподіл праці і прийняття 



 

 

рішень в домогосподарстві. Дискримінація за статтю в сфері зайнятості. Гендерна сегрегація на 

ринку праці. Горизонтальна і вертикальна професійна сегрегація. Чоловіче і жіноче безробіття.  

Історія участі жінок у політиці. Представленість жінок в органах влади: досвід Європи, Північної 

Америки та України. Гендерний моніторинг виборів. "Уповноваження жінок" - вираз жіночого 

начала в політиці. Ідеї гендерної рівності в міжнародних правових документах. 

ТЕМА 5.  

Л 5. Гендер і сім’я  

Сім’я і шлюб: поняття. Сім’я і шлюб в історії людства. Сучасна сім'я: тенденції розвитку в 

Західній Європі, Північній Америці, Україні. Відповідальне батьківство. Основні принципи 

сімейної політики в Україні. Розлучення і його соціальні наслідки. Баланс між кар’єрою і сім’єю.  

ПЗ 5. Гендер і сім’я  

Сім’я і шлюб: поняття. Сім’я і шлюб в історії людства. Сучасна сім'я: тенденції розвитку в 

Західній Європі, Північній Америці, Україні. Відповідальне батьківство. Основні принципи 

сімейної політики в Україні. Розлучення і його соціальні наслідки. Баланс між кар’єрою і сім’єю.  

ТЕМА 6. 

Л 6.  Конструювання гендеру в освіті 

Гендерна диференціація ігор і іграшок. Гендерний аналіз дитячої літератури, освітніх програм і 

шкільних підручників. Специфіка відносин вихователів/виховательок і вчителів/вчительок до 

хлопців і дівчат: система вимог і оцінок, ставлення до обдарованості, формування різних 

особистісних якостей. 

ПЗ 6.  Конструювання гендеру в освіті 

Гендерна диференціація ігор і іграшок. Гендерний аналіз дитячої літератури, освітніх програм і 

шкільних підручників. Специфіка відносин вихователів/виховательок і вчителів/вчительок до 

хлопців і дівчат: система вимог і оцінок, ставлення до обдарованості, формування різних 

особистісних якостей. Законодавчий і нормативно-правовий механізм забезпечення гендерної 

рівності в освіті. Зміст освіти. Підвищення кваліфікації педагогів.  

ТЕМА 7.  

Л 7. Психологія взаємодії: гендерний вимір. Соціально-психологічні особливості взаємодії в 

організації 

Гендер і комунікація. Ігри й маніпуляції в комунікації. Комунікативні бар'єри. Гендерні 

особливості взаємодії: пряма й непряма агресія, конформність, альтруїзм. Стилі поведінки 

чоловіків і жінок у конфліктних ситуаціях. Ігри й маніпуляції в конфлікті.   

Професійна сегрегація, професійна дискримінація. Феномен «скляної стелі». Сексуальні 

домагання. Проформізм (токенізм).  

ПЗ 7. Психологія взаємодії: гендерний вимір. Соціально-психологічні особливості взаємодії в 

організації 

Гендер і комунікація. Ігри й маніпуляції в комунікації. Комунікативні бар'єри. Гендерні 

особливості взаємодії: пряма й непряма агресія, конформність, альтруїзм. Стилі поведінки 

чоловіків і жінок у конфліктних ситуаціях. Ігри й маніпуляції в конфлікті.   

Професійна сегрегація, професійна дискримінація. Феномен «скляної стелі». Сексуальні 

домагання. Проформізм (токенізм). Гендерний аудит організації 

ТЕМА 8.  

Л 8. Гендер і сексуальність. Гендерно обумовлене насильство 

Сексуальність як соціальний феномен. Чоловіча і жіноча сексуальність. Гомосексуальність. 

Гетеросексуальність. Інверсія статевих орієнтацій. Гомофобія. Сексуальні права особистості. 

Порушення сексуальних прав особистості. Гендер і репродуктивні права. Планування сім’ї.  

Сутність, прояви і види насильства. Домашнє насильство як світова соціальна проблема.  

ПЗ 8. Гендер і сексуальність. Гендерно обумовлене насильство 

Сексуальність як соціальний феномен. Чоловіча і жіноча сексуальність. Гомосексуальність. 

Гетеросексуальність. Інверсія статевих орієнтацій. Гомофобія. Сексуальні права особистості. 

Порушення сексуальних прав особистості. Гендер і репродуктивні права. Планування сім’ї.  

Сутність, прояви і види насильства. Домашнє насильство як світова соціальна проблема. 



 

 

Міжнародна кампанія «16 днів активізму проти гендерно обумовленого насильства». 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Підготовка і виступ на практичних заняттях. 

НД 3. Індивідуальні завдання (підготовка презентацій) із використанням теоретичного матеріалу, 

представленого протягом всього лекційного курсу. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота надають студентам матеріали з теоретичних основ 

психофізіології пізнавальних та когнітивних процесів, мовлення, функціональної асиметрії мозку, 

процесів адаптації та працездатності, рухової активності, сну і сновидінь, що є також основою для 

навчання здобувачів вищої освіти (РН 1). Різні види навчальної діяльності ґрунтуються на 

використанні знань у вигляді окремих змістових модулів, що інтегруються, для аналізу 

конкретних проявів діяльності людини (РН 2). Вони доповнюються завданнями для самостійної 

роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці 

під час самоаналізу та гендерного аналізу майбутньої професійної діяльності (РН 3). Підготовка до 

практичних занять та під час самостійної роботи сприятиме активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів за рахунок пошуку методів і способів діагностики індивідуально-типологічних 

властивостей (РН 4). Під час підготовки до практичних занять студенти розвиватимуть навички 

самостійного навчання, здатності інтерпретувати дані статистичної обробки експериментальних 

досліджень (РН 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 



 

 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань, виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання, 

виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки індивідуально-дослідницького завдання (М2) та оцінки систематичності та активності 

роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М3), оцінки виконання індивідуальних 

практичних завдань (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Систематичність та активність роботи на заняттях– 16 балів; 

2. Тестування на аудиторних заняттях – 30 балів; 

3. Виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання – 20 балів; 

4. Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій) – 50 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

Гендерній медійні практики /Колектив авторів. Під заг.ред. 

Штурхецького С. – К., 2014. – 206 с. 

 

Допоміжна література: 

Ткалич М.Г. Гендерна психологія. - «Академвидав». – 2011. – 248 с. 

Гендер для медій /За ред. М.Маєрчик, О.Плахотнік, Г.Ярманової. – 

К.: Критика, 2013. – 217 с.  

Гендерні дослідження: прикладні аспекти /[В.П.Кравець, 

Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін.]; за наук.ред. В.П.Кравця. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 448 с.  

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Інформаційні війни 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології та 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Назаров Микола Сергійович, кандидат політичних 

наук, старший викладач кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій 



 

 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень; QF-LLL 

– 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-го  

семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин лекцій; 16 

годин практичних занять), 118 годин становить 

самостійна робота 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній та 

заочній формах навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для всіх 

здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання зі шкільного курсу історії 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

 

Обмеження 

 

Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів наукових уявлень про особливості 

інформаційно-когнітивні та смислові спецоперації, що формують патерни поведінки людини у 

глобалізованому світі. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма дисципліни складається із 8 тем, які передбачають ознайомлення студентів з 

предметом інформаційних воєн, особливістю інформаційних операцій, інтервенцій. Також в рамках 

вивчення курсу дається комплексна інтерпретація сучасним інформаційним технологіям, які можуть 

використовуватися як зброя.. Вивчення дисципліни «Інформаційні війни» сприяє підвищенню 

політичної культури свідомості,  формування широкого кругозору з безпекових питань. 

Тема 1. Інформаційна політика 

Базові принципи інформаційної політики. Сучасні підходи до інформаційної політики. Інформаційна 

політика в різних реалізаціях. Тренди в інформаційному просторі. Колоніальні і постколоніальні 

інформаційні процеси. 

Тема 2. Інформаційні інтервенції 



 

 

Поняття інформаційної та віртуальної інтервенції. Нові медіа як засіб міжнародних інформаційних 

інтервенцій. Внутрішні інформаційні інтервенції. Мікротаргетинг як інструментарій сучасних 

виборчих технологій. 

Тема 3. Інформаційний простір 

Когнітивні підходи до аналізу інформаційного простору. Інформаційно-комунікативні процеси в 

сучасних суспільствах. Агенти впливу і тексти впливу. Особливості захоплення і захисту 

інформаційного і віртуального просторів. 

Тема 4. Інформаційні кампанії 

Як інформаційні кампанії змінюють світ. Інформаційні і віртуальні потоки в різні історичні періоди. 

Взаємозв’язок фізичного, віртуального і інформаційного просторів. Як інформаційні і віртуальні 

потоки формують соціосистеми. 

Тема 5. Смислові війни 

Переосмислення інформаційних воєн. Інформаційна війна як інтелектуальна війна. Смислові війни в 

глобальному контексті ХХІ століття. Нове концептуальне поле битви. Смислові війни в політиці і 

бізнесі. Смислові та інформаційні війни: пошук відмінностей. 

Тема 6. Нові напрямки воєн майбутнього 

Інфовійни в кіберпросторі. Інформаційний інструментарій “промивання мозку”. Невидимі 

інформаційні впливи. Смислові війни в сучасному світі. Конструювання нових смислів для війни. 

Тема 7. Інформаційні і віртуальні потоки в соціосистемах 

Поєднання ідеологічного і комерційного в комунікативних процесах.. Масова людина проти індивіда: 

комунікація, інтелект, поведінка. Військові дослідження проблем комунікації та мислення. 

Підготовка спеціалістів у сфері інформаційних воєн на пострадянському просторі. 

Тема 8. Інформаційні війни: сучасність 

Перша смислова війна у світі (Україна, Росія, Крим). Робота з масовою аудиторією як ознака 

інформаційної війни. Три моделі побудови інформаційних операцій. Нові варіанти інформаційної 

війни. Помилки інформаційної політики в період російсько-українського конфлікту.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1 
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

РН 2 
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

РН 3 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії. 

РН 4 

Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості і вміння узгоджено працювати в 

аудиторії самостійно та під керівництвом викладача. 

РН 5 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 



 

 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Інформаційна політика 

Базові принципи інформаційної політики. Сучасні підходи до інформаційної політики.  

ПЗ 1. Інформаційна політика 

Інформаційна політика в різних реалізаціях. Тренди в інформаційному просторі. Колоніальні і 

постколоніальні інформаційні процеси. 

Тема 2.  

Л. 2. Інформаційні інтервенції 

Поняття інформаційної та віртуальної інтервенції. Нові медіа як засіб міжнародних інформаційних 

інтервенцій. Внутрішні інформаційні інтервенції. Мікротаргетинг як інструментарій сучасних 

виборчих технологій. 

ПЗ 2. Інформаційні інтервенції сучасності 

Внутрішні інформаційні інтервенції. Мікротаргетинг як інструментарій сучасних виборчих 

технологій. 

Тема 3.  

Л. 3. Інформаційний простір 

Когнітивні підходи до аналізу інформаційного простору. Інформаційно-комунікативні процеси в 

сучасних суспільствах. Агенти впливу і тексти впливу. Особливості захоплення і захисту 

інформаційного і віртуального просторів. 

ПЗ 3.  Інформаційний простір сучасних держав 

Інформаційно-комунікативні процеси в сучасних суспільствах. Агенти впливу і тексти впливу. 

Особливості захоплення і захисту інформаційного і віртуального просторів. 

Тема 4.  

Л 4. Інформаційні кампанії 

Як інформаційні кампанії змінюють світ. Інформаційні і віртуальні потоки в різні історичні періоди. 

Взаємозв’язок фізичного, віртуального і інформаційного просторів. Як інформаційні і віртуальні 

потоки формують соціосистеми. 

ПЗ 4. Політичні та інформаційні кампанії 

Взаємозв’язок фізичного, віртуального і інформаційного просторів. Як інформаційні і віртуальні 

потоки формують соціосистеми. 

Тема 5.  

Л 5. Смислові війни 

Переосмислення інформаційних воєн. Інформаційна війна як інтелектуальна війна. Смислові війни в 

глобальному контексті ХХІ століття. Нове концептуальне поле битви. Смислові війни в політиці і 

бізнесі. Смислові та інформаційні війни: пошук відмінностей. 

ПЗ 5. Смислові та інформаційні війни 

Нове концептуальне поле битви. Смислові війни в політиці і бізнесі. Смислові та інформаційні війни: 

пошук відмінностей. 

Тема 6.  

Л 6. Нові напрямки воєн майбутнього 

Інфовійни в кіберпросторі. Інформаційний інструментарій “промивання мозку”. Невидимі 

інформаційні впливи. Смислові війни в сучасному світі. Конструювання нових смислів для війни. 

ПЗ 6. Війни сьогодні та завтра 

Смислові війни в сучасному світі. Конструювання нових смислів для війни. 

Тема 7.  

Л 7. Інформаційні і віртуальні потоки в соціосистемах 



 

 

Поєднання ідеологічного і комерційного в комунікативних процесах.. Масова людина проти індивіда: 

комунікація, інтелект, поведінка.  

ПЗ 7. Інформаційні і віртуальні потоки в соціосистемах 

Військові дослідження проблем комунікації та мислення. Підготовка спеціалістів у сфері 

інформаційних воєн на пострадянському просторі. 

Тема 8.  

Л 8. Інформаційні війни: сучасність 

Перша смислова війна у світі (Україна, Росія, Крим). Робота з масовою аудиторією як ознака 

інформаційної війни. Три моделі побудови інформаційних операцій. Нові варіанти інформаційної 

війни. Помилки інформаційної політики в період російсько-українського конфлікту.  

ПЗ 8. Сучасні інформаційні війни 

Три моделі побудови інформаційних операцій. Нові варіанти інформаційної війни. Помилки 

інформаційної політики в період російсько-українського конфлікту.  

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Підготовка і виступ на практичних заняттях. 

НД 3. Індивідуальні завдання (підготовка презентацій) із використанням теоретичного матеріалу, 

представленого протягом всього лекційного курсу. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

Лекції та практичні заняття надають студентам матеріали з теоретичних основ та дають можливість 

здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. (ПРН 3). Дозволяють формулювати 

мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження (ПРН 6) та доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника в умовах 

міжособистісної взаємодії (ПРН 1). Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і вміння узгоджено працювати в 

аудиторії самостійно та під керівництвом викладача (ПРН 54). Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності (ПРН 4). 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише 

з незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 



 

 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних індивідуальних 

завдань, виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання, виконання індивідуальних 

практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання навчальних проектів або 

презентацій). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки індивідуально-дослідницького завдання (М2) та оцінки систематичності та активності 

роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М3), оцінки виконання індивідуальних 

практичних завдань (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Систематичність та активність роботи на заняттях– 48 балів; 

2. Тестування на аудиторних заняттях – 20 балів; 

3. Виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання – 20 балів; 

4. Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій) – 12 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – залік 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література:   

Україна в світовій політиці: конспект лекцій / укладачі: С.М. Король, 

М.С. Назаров, В.О. Дементов. – Суми: Сумський державний 

університет, 2018. – с. 140. 

Курбан О.В. Сучасні інформаційні війни в мережевому онлайн просторі. 

– Київ: ВІКНУ, 2016. - 286 с.  

Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. - Київ: НАУКМА, 2016. - 498 

с. 

Почепцов Г. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні 

технології ХХІ століття. Київ: НАУКМА, 2016. - 260 с. 

Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і 

смисловій війнах - Київ: НАУКМА, 2016. - 316 с. 



 

 

Магда Є. В. Гібридна війна: вижити і перемогти. - Харків: Віват, 2015. - 

304 с. 

Допоміжна література:  

Ананьїн В. Інформаційна безпека у контексті сучасних подій в Україні // 
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– 2017. – № 14-15. С. 28–29.  
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2017. 

Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія війни і миру: безпека, 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПСИХОЛОГІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Психологія віртуального простору 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології, 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Теслик Наталія Миколаївна, кандидат 

психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних 

технологій. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 32 години становить контактна 

робота з викладачем (16 годин – лекції, 16 годин – 

практична робота). 118 годин становить 



 

 

самостійна робота студента 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній формі 

навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти крім  

053 Психологія 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання з зі шкільного курсу 

інформатики 

Додаткові умови 
«Загальна та експериментальна психологія», 

«Соціальна психологія» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – формування загальнокультурних, соціальних, 

комунікативних, наукових та професійних компетентностей студентів у сфері психології 

віртуального простору. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма курсу складається з 6 тем, які передбачають ознайомлення студентів з предметом, 

історією становлення  віртуальної психології як науки, термінологією, психологічними 

особливостями віртуального простору загалом та самореалізації у ньому індивіда зокрема, 

психологічними  засадами реалізації віртуальних відносин між людьми та практичного 

використання віртуального простору у сучасному світі, у тому числі професійній самореалізації 

психолога.  

Теоретичним підґрунтям курсу “Психологія віртуального простору” є принцип єдності 

свідомості і діяльності та динамічний принцип вивчення особистості. У віртуальному просторі 

кожен індивід формує власну віртуальну особистість. Вивчення курсу покликане навчити 

вирізняти та характеризувати віртуальну особистість, розширити уявлення про можливості 

практичного застосування віртуального простору у професійній самореалізації психолога.  

Тема 1.  Психологія віртуального простору. 

Віртуальність як явище людського буття. Віртуальні засади психічного. Предмет та міжпредметні 

зв’язки психології віртуального простору. Кіберпсихологія. Понятійний апарат віртуальної 

психології. Константна і віртуальна реальність у житті людини. Класифікація подій віртуальної 

реальності.  

Тема 2. Психологічні особливості віртуального простору. 

Віртуальний простір як система. Кіберпростір та його основні ефекти.  Історія виникнення ПВП. 

Види віртуальної та кібернетичної діяльності. Віртуальні технології. Свідомість та діяльність 

людини у віртуальному просторі. Віртуальні засоби активності індивіда. Людина як творець 

віртуального простору. Психологічні аспекти проблеми штучного інтелекту.  

Тема 3. Система «людина – віртуальний простір». 

Віртуальний образ людини. Я-концепція індивіда у віртуальному просторі.  Феномени системи 

«особистість – віртуальний простір». Статус та імідж особистості у кіберпросторі. Самовираження 

та анонімність людини у віртуальному кіберпросторі.  Ризики деформації та засади збереження 

самоідентичності особистості. Засоби девіртуалізації особистості та базові потреби сучасної 



 

 

людини.  

Тема 4. Психологія віртуального спілкування.  

Спілкування у віртуальному та кіберпросторі. Віртуальні стосунки як різновид соціальної 

взаємодії. Віртуальна комунікація: вербальні і невербальні засоби. Група у віртуальному просторі: 

особливості групи, динаміки, взаємодії. Психічний вплив групової віртуальної взаємодії на 

особистість. Віртуальна соціалізація особистості. Особливості складу та динаміки віртуальної 

групи. Інтернет-адикція.  

Тема 5. Психологічні засади практичного використання віртуального простору. 

Сфери застосування віртуального та кіберпростору у продуктивній діяльності людини. Блогінг як 

практична діяльність людини. Віртуальні освітні технології. Види дистанційного навчання. 

Психологічні особливості бізнесу та маркетингу у кіберпросторі. Особливості засобів психічного 

віртуального впливу. Інформаційно-психологічна та кібернетична безпека. Девіантна поведінка у 

віртуальному просторі. Засади захисту та самозахисту особистості у мережі.  

Тема 6. Психологічна діяльність у віртуальному просторі.  

Віртуальність і психологічна наука. Віртуальні та кібернетичні психодіагностичні засоби. 

Експериментальна психологія у віртуальному просторі. Психологічне консультування через 

Інтернет: засоби і особливості.  Віртуальна реабілітація. Переваги та недоліки роботи психолога у 

віртуальному та кібернетичному просторі.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 Аналізувати психологічні особливості діяльності індивіда із залученням 

віртуальних засобів 

РН2 Усвідомлювати небезпеки та переваги віртуалізації психіки 

РН3 Вживати ефективних заходів щодо профілактики адитивної поведінки у 

віртуальному просторі відповідно до статусу віртуальної залежності у 

психологічній науці  

РН4 Відрізняти віртуалізацію індивіда за типами та впливами на психічне життя та 

здоров’я людини 

РН5  Розуміти закономірності самореалізації індивіда та продуктивної діяльності 

психолога у віртуальному просторі 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Психологія віртуального простору. 

Віртуальність як явище людського буття. Віртуальні засади психічного. Предмет та міжпредметні 

зв’язки психології віртуального простору. Кіберпсихологія. Понятійний апарат віртуальної 

психології. Константна і віртуальна реальність у житті людини. Класифікація подій віртуальної 

реальності.  

ПЗ 1. Психологія віртуального простору. 

Віртуальність як поняття. Предмет та міждисциплінарні зв’язки ПВП. Понятійний апарат 

віртуальної психології. Приклади використання віртуальної реальності та віртуального простору.  

Тема 2.   

Л 2. Психологічні особливості віртуального простору. 



 

 

Віртуальний простір як система. Кіберпростір та його основні ефекти.  Історія виникнення ПВП. 

Види віртуальної та кібернетичної діяльності. Віртуальні технології. Свідомість та діяльність 

людини у віртуальному просторі. Віртуальні засоби активності індивіда. Людина як творець 

віртуального простору. Психологічні аспекти проблеми штучного інтелекту.  

ПЗ 2. Психологічні особливості віртуального простору. 

Віртуальний простір  та кіберпростір. Види віртуальної діяльності. Свідомість та діяльність 

людини у ВП. Людина як творець ВП. Психологічні аспекти проблеми штучного інтелекту.  

Тема 3.  

Л 3. Система «людина – віртуальний простір». 

Віртуальний образ людини. Я-концепція індивіда у віртуальному просторі.  Феномени системи 

«особистість – віртуальний простір». Статус та імідж особистості у кіберпросторі. Самовираження 

та анонімність людини у віртуальному кіберпросторі.  Ризики деформації та засади збереження 

самоідентичності особистості. Засоби девіртуалізації особистості та базові потреби сучасної 

людини.  

ПЗ 3. Система «людина – віртуальний простір». 

Віртуальний образ людини. Я-концепція індивіда у віртуальному просторі.  Феномени системи 

«особистість – віртуальний простір» у концепції О. М. Носова. Засоби створення статусу та іміджу 

особистості у кіберпросторі. Самовираження та анонімність людини у віртуальному 

кіберпросторі.  Ризики деформації та засади збереження самоідентичності особистості. Засоби 

девіртуалізації особистості та базові потреби сучасної людини.  

Тема 4.  

Л 4. Психологія віртуального спілкування.  

Спілкування у віртуальному та кіберпросторі. Віртуальні стосунки як різновид соціальної 

взаємодії. Віртуальна комунікація: вербальні і невербальні засоби. Група у віртуальному просторі: 

особливості групи, динаміки, взаємодії. Психічний вплив групової віртуальної взаємодії на 

особистість. Віртуальна соціалізація особистості. Особливості складу та динаміки віртуальної 

групи. Інтернет-адикція.  

ПЗ 4. Психологія віртуального спілкування.  

Співставлення спілкування у віртуальному та кіберпросторі. Віртуальні стосунки як різновид 

соціальної взаємодії. Вербальні і невербальні засоби віртуальної комунікації: відповідність та 

трансформація. Група у віртуальному просторі: особливості групи, динаміки, взаємодії. Психічний 

вплив групової віртуальної взаємодії на особистість. Віртуальна соціалізація особистості. 

Особливості складу та динаміки віртуальної групи. Інтернет-адикція, засоби профілактики та 

подолання.  

Тема 5. 

Л 5. Психологічні засади практичного використання віртуального простору. 

Сфери застосування віртуального та кіберпростору у продуктивній діяльності людини. Блогінг як 

практична діяльність людини. Віртуальні освітні технології. Види дистанційного навчання. 

Психологічні особливості бізнесу та маркетингу у кіберпросторі. Особливості засобів психічного 

віртуального впливу. Інформаційно-психологічна та кібернетична безпека. Девіантна поведінка у 

віртуальному просторі. Засади захисту та самозахисту особистості у мережі.  

ПЗ 5. Психологічні засади практичного використання віртуального простору. 

Сфери застосування віртуального та кіберпростору у продуктивній діяльності людини. Блогінг як 

практична діяльність людини. Віртуальні освітні технології. Види дистанційного навчання. 

Психологічні особливості бізнесу та маркетингу у кіберпросторі. Особливості засобів психічного 

віртуального впливу. Інформаційно-психологічна та кібернетична безпека. Девіантна поведінка у 

віртуальному просторі. Засади захисту та самозахисту особистості у мережі.  

Тема 6. 

Л 6. Психологічна діяльність у віртуальному просторі.  

Віртуальність і психологічна наука. Віртуальні та кібернетичні психодіагностичні засоби. 

Експериментальна психологія у віртуальному просторі. Психологічне консультування через 

Інтернет: засоби і особливості.  Віртуальна реабілітація. Переваги та недоліки роботи психолога у 



 

 

віртуальному та кібернетичному просторі.  

ПЗ 6. Психологічна діяльність у віртуальному просторі.  

Віртуальність і психологічна наука. Віртуальні та кібернетичні психодіагностичні засоби. 

Експериментальна психологія у віртуальному просторі. Психологічне консультування через 

Інтернет: засоби і особливості.  Віртуальна реабілітація. Переваги та недоліки роботи психолога у 

віртуальному та кібернетичному просторі. Етичні принципи діяльності психолога у віртуальному 

просторі. Екологічність віртуального психологічного впливу на індивіда. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Презентація групової самопідготовки до практичних занять. 

НД 3. Проектне дослідження процесу створення віртуального контенту та його психологічний 

аналіз. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. інтерактивні лекції; 

МН2. практичні демонстрації.;  

МН3. практико-орієнтоване навчання. 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота надають студентам матеріали з різних точок зору, що 

вимагають аналізу психологічних особливостей діяльності індивіда із залученням віртуальних 

засобів (РН 1). Теоретичне та практичне ознайомлення з матеріалами курсу зосереджена на 

потребі усвідомити небезпеки та переваги віртуалізації психіки (РН 2). Вони доповнюються 

завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці під час аналізу фізіологічних основ функціонування психічних 

процесів, станів, емоцій і цілеспрямованої поведінки (РН 3). Підготовка до практичних занять та 

під час самостійної роботи стимулює студентів знати статус віртуальної залежності та засоби 

профілактики адитивної поведінки у віртуальному просторі (РН 4). Під час підготовки до 

практичних занять студенти розвиватимуть навички самостійного навчання, здатності розуміти 

закономірності самореалізації індивіда та продуктивної діяльності психолога у віртуальному 

просторі (РН 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 
2 (незадовільно) 

RD < 35 



 

 

дисципліни 
 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

дослідницьких проектних завдань, підготовка загального конспекту, проектне завдання, виконання 

контрольної роботи, усні індивідуальні повідомлення та демонстрація самопідготовки у міні-

групах.  

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі оцінки систематичності та активності роботи 

студента на лекційних та практичних заняттях (М1), виконання дослідницьких проектних завдань 

(М2), підготовка загального конспекту (М3), письмових опитувань (тестувань) (М4), оцінки 

виконання підсумкового контролю (М5). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. 

Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

5. систематичність і планомірність роботи на заняттях – 38 б.; 

6. виконання дослідницьких проектних завдань – 20 б.; 

7. підготовка загального конспекту – 6 б.; 

8. тестування – 6 б.; 

9. виконання  підсумкового контролю - 30 б. 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. Немеш О. М. Віртуальна діяльність особистості: структура та 

динаміка психологічного аналізу: монографія   К. : Слово, 2017. 391 

с. 

 

Додаткова література 

3. Культура віртуального спілкування : методико-бібліографічні 

матеріали. К., 2010. 65 с. 

4. Nigel Foreman. Virtual Reality in Psychology. // Themes In Science 

And Technology Education. Special Issue, Pages 225-252.  Klidarithmos 

Computer Books- URL:  

http://earthlab.uoi.gr/theste/index.php/theste/article/download/33/22 

5. Баранов О.А. Віртуальність і правове регулювання. Публічне 

право.  2017. № 1.  С. 210-219.  

6. Безуглий А. І. Віртуальний університет: проблеми створення і 

функціонування. Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми. 2016. Вип. 46. С. 110-114. 

7. Бущак, Г. А. Можливості віртуального навчального середовища та 

навчальні стилі студентів. Вісник Національного університету 

"Львівська політехніка". Інформатизація вищого навчального 

закладу. 2013.  № 775. С. 83-89. 

8. Дар'ялова Н. Психологічні особливості віртуального спілкування . 

Вісник Київського національного університету імені Тараса 



 

 

Шевченка. Психологія.  2016.  Вип. 1 (4). С. 42-45. 

9. Зінченко О. В. Психологічний аналіз проблеми інтернет-

спілкування. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія : Психологічні науки.  2014.  Вип. 2(2).  С. 26-31.  

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2014_2(2)__6. 

10. Зінченко, О. В. Розвиток поняттєвого мислення підлітків у 

процесі інтернет-спілкування : автореферат... канд. психол. наук, 

спец.: 19.00.07 - пед. та вік. психологія / Зінченко О. В.  К. : Ін-т 

психології ім. Г.С. Костюка, 2016. – 23 с. 

11. Кадикало, А. Проблемність визначення свідомості та штучний 

інтелект. Вісник Національного університету "Львівська 

політехніка". Філософські науки. 2014. № 780. С. 9-16. 

12. Культура віртуального спілкування: методичні поради /Упр. 

культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; 

ХОУНБ ім. М. Островського. Хмельницький, 2014.  28 с. URL:  

http://www.ounb.km.ua/vidanya/2014/kvs.pdf 

13. Лучинкіна А. І. Кіберсоціалізація людини: фактори і механізми 

соціалізації особистості в кіберпросторі / А. І. Лучинкіна, В. І. 

Плешаков // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [за ред. академіка С.Д. 

Максименка].  Т. 11.  К., 2013. С. 68–76. 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Англійська мова міжнародного спілкування 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  Факультет іноземної філології та             

соціальних комунікацій. Кафедра іноземних 



 

 

мов 

Розробник(и) 
Дядечко А.М., кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри іноземних мов 

Рівень вищої освіти 

перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень; 

QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного із семестрів (3-7 – 

перший (бакалаврський) рівень або 2-3 – 

другий (магістерський) рівень) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем 

(практичні заняття), 118 години становить 

самостійна робота. 

 

Мова(и) викладання Англійська, українська мови. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна, доступна 

для всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання і навички з загального 

обов’язкового курсу англійської мови 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження 
Окрім студентів спеціальності                       

035 Філологія 

  



 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є розширити інформативно-освітні можливості      

студентів, отримання ними системних спеціальних комунікативних знань та навичок у 

галузі сучасної англійської мови міжнародного рівня з метою орієнтації у сучасному 

інформаційному просторі, надати можливість соціального самовдосконалення,      адаптації 

до іншомовного середовища, планування та підготовки до їх подальшої професійної або 

наукової кар’єри. 

4. Зміст навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання 

Тема 1. Food: fuel or pleasure?  

Тема 2. If you really want to win, cheat.  

Тема 3. We are family.  

Тема 4. Ka-ching!  

Тема 5. Race to the sun.  

Тема 6. Modern manners.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1. 
Визначати об’єм мовної інформації, яку необхідно засвоїти для        

успішного спілкування у міжнародному середовищі. 

РН 2. 

Отримати знання, засвоїти лексичні, етичні норми та практику         

поведінки, необхідні під час іншомовної комунікації як у власній    країні, 

так і за кордоном, враховуючи особливості іншомовних культур. 

РН 3. 
Застосовувати отримані комунікативні знання, навички і досвід на 

практиці для побудови особистої майбутньої кар’єри. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття.(ПЗ) 

Тема 1 

ПЗ 1. Food: fuel or pleasure? Food and eating. Speaking on the topic. Present simple and 

continuous. Listening text. 



 

 

ПЗ 2  Food: fuel or pleasure? Discussing eating habits in a dialogue. Cooking and restaurants. 

Present simple and continuous. Listening text. Getting ready for writing an essay. 

Тема 2 

ПЗ 3. If you really want to win, cheat. Sport. Describing sports events. Past simple, continuous, 

perfect. Listening text. 

ПЗ 4. Problem of aging in sport. Judging sport events. Past simple, continuous, perfect.  

ПЗ 5. Doing Vocabulary bank tasks. Completing a sport questionnaire. 

Тема 3 

ПЗ 6. We are family. Family of the future- modern trends.. Ways to express future.  

ПЗ 7. Family and personality. Describing people. Listening text. 

ПЗ 8. Speaking Office English. Writing a test. 

 

Тема 4 

ПЗ 9. Ka-ching! Money. Buying things. Discussing money. Money questionnaire. news. Phrasal 

verbs. Listening text. 

ПЗ 10. Speaking and understanding numbers. Presenting numbers in news. Listening text. 

Vocabulary revision. Writing an essay. 

Тема 5 

ПЗ 11. Race to the sun. Transport and travel. Listening text. 

ПЗ 12.  Planning a journey. Different kinds of transport, their advantages and disadvantages. 

 Getting to the place.  

ПЗ 13. Comparatives and superlatives Describing and evaluating through comparing. Speaking 

English in the office. Listening text. 

Тема 6 

ПЗ 14. Modern manners. Discussing and specifying cultures and traditions. Listening text.  

ПЗ 15. Discussing habits and behavior in different countries. Speaking on the phone. Listening 

text. 

ПЗ 16. Modals. Ways of expressing obligations. Writing a summative test. 

7.2 Види навчальної діяльності  

Вивчення курсу передбачає наступні види навчальної діяльності: 

НД 1. Виконання письмових тестів. 



 

 

НД 2. Участь у бесідах і обговореннях за темою. 

НД 3. Написання невеликого есе.  

НД 4. Участь у рольових іграх. 

НД 5. Підготовка до тесту або опитування за темою. 

 

8.   Методи викладання, навчання 

 Дисципліна передбачає навчання через використання наступних методів. 

 

МН 1. Проблемне навчання для стимулювання самостійного набуття знань. 

МН 2. Критичне мислення через розвиток  рефлексивного мислення, здатність      

пропонувати нові ідеї і можливості, дискусії і дебати. 

МН 3. Навчання на основі власного досвіду для активізації пізнавальної діяльності, 

розвитку творчої діяльності. 

МН 4. Інформаційно-комунікаційні технології для розширення доступу до освітніх 

ресурсів. 

 

  



 

 

9. Методи та критерії оцінювання  

9.1. Критерії оцінювання 

Для загальної оцінки успішності студентів використовується 100-бальна  шкала     

оцінювання. Кожний вид навчальних завдань оцінюється окремо і послідовно          

підсумовується. Студент вважається успішним за умови успішного виконання ним 60 

відсотків завдань. 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

 
 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

 

можливе повторне складання  

 

2 (незадовільно) 

 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання:       

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в 

процесі виконання практичних завдань, самооцінювання поточного тестування,        

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводяться у формі усних та письмових опитувань     (М 

1), перевірки письмових робіт (М 2), індивідуальних коротких підготовлених повідомлень 

(М 3) та написання короткого тематичного есе (М 4). Всі роботи мають бути виконаними 

самостійно. Схожі між собою індивідуальні завдання відхиляються. 

Оцінка студента формується наступним чином: 



 

 

М 1. Усні і письмові опитування (обговорення, дискусія) – 20 балів. 

М 2. Письмові контрольні роботи (2 поточних тести та підсумковий – 15х2+20) – 50 балів. 

М 3. Індивідуальні короткі усні повідомлення – 20 балів.  

М 4. Написання неофіційного листа – 10 балів. 

Форма підсумкового контролю – ПМК (диференційний залік) за підсумками балів, 

отриманих за усні та письмові види завдань.  

Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання    

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН 2) та      

електронних освітніх ресурсів (ЗН 3).  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Cleve Oxenden, Christina Latham-Koenig. New   English File: 

Intermediate Student’s Book. – New York: Oxford, 2016. - 160 

р.  

2. Cleve Oxenden, Christina Latham-Koenig New   English File: 

Intermediate  Work Book. - New York: Oxford, 2016. - 80 р. 

Додаткова  література: 

1. Digby Beaumont, Colin Granger. The Heinemann English 

Grammar. An Intermediate Reference and Practice Book.  – 

Glasgow: Heinemann, 2014. – 352 p.  

2. Soars L., Soars J. New Headway. Intermediate. Student`s 

book.  – Oxford : Oxford University Press, 2016.– 160 p. 

3. Дистанційний курс Grammar in Use. Режим       доступу: 

https://dl.sumdu.edu.ua/studio/tracker/2939 

4.Academic Wordlist. Режим доступу: 

https://elearning.sumdu.edu.ua/s/8c-pv3. 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА НАУКИ І ТЕХНІКИ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Англійська мова науки і техніки 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу   Факультет іноземної філології та            



 

 

соціальних комунікацій. Кафедра іноземних 

мов 

Розробник(и) 
Дядечко А.М., кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри іноземних мов 

Рівень вищої освіти 

перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень; 

QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного із семестрів    (3-7 

– перший (бакалаврський) рівень або 2-3 – 

другий (магістерський) рівень) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем 

(практичні заняття), 118 години становить 

самостійна робота. 

 

Мова(и) викладання Англійська, українська мови. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна, доступна 

для всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання і навички з загального 

обов’язкового курсу англійської мови 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження 

Окрім студентів спеціальності  

035 Філологія 

 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Метою навчальної дисципліни є розширити інформативно-освітні можливості       

студентів, отримання ними системних спеціальних комунікативних знань та навичок у 

галузі сучасної англійської підмови науки і техніки у її академічному форматі з метою 

орієнтації у сучасному інформаційному просторі, надати можливість професійного 

самовдосконалення, адаптації до іншомовного академічного середовища, планування та 

підготовки до подальшої професійної або наукової кар’єри. 

4. Зміст навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання 

Тема 1. Studying internationally. 

Тема 2. Searching for information. 

Тема 3. Presenting modern technology. 

Тема 4. Conferences and visits. 

Тема 5. Science and environment. 

Тема 6. Science and scientists. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1. 
Визначати об’єм мовної інформації, яку необхідно засвоїти для       

успішного спілкування у міжнародному середовищі. 

РН 2. 

Отримати знання, засвоїти лексичні, етичні норми та практику        

поведінки, необхідні під час іншомовної комунікації як у власній країні, 

так і за кордоном, враховуючи особливості іншомовних культур. 

РН 3. 
Застосовувати отримані комунікативні знання, навички і досвід на 

практиці для побудови особистої майбутньої кар’єри. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття. (ПЗ). 

 

Тема 1 

ПЗ 1. Studying internationally. Following instructions. Completing the documents with personal 



 

 

information. 

ПЗ 2. Discussing reading methods. Skimming. Scanning. Intensive and extensive reading. 

Writing an informal letter. Working with learning materials. 

Тема 2 

ПЗ 8. Searching for information. Skimming and scanning. 

ПЗ 4. Brainstorming ideas. Linking ideas. 

ПЗ 5. Producing a description. Working with synonyms and antonyms. 

Тема 3 

ПЗ 6. Dealing with newspaper articles. Meaning and the context. Paragraph structure. 

ПЗ 7. Presenting modern technology. Building a paragraph. Identifying topic sentences. 

ПЗ 8. Organizing and linking ideas. Avoiding repetition. Writing a paragraph. 

Тема 4 

ПЗ 9. Conferences and visits. Defining the purpose and audience. Speaking to the audience. 

ПЗ 10. Using formal expressions. Writing a formal email. 

Тема 5 

ПЗ 11.Science and environment. Making notes. Interpreting meaning. 

ПЗ 12. Paraphrasing and summarizing. Using numbers. 

ПЗ 13. Prepositions with verbs and nouns. Writing a summary. 

Тема 6 

ПЗ 14. History of science. Science and scientists. Finding information about scientists. 

ПЗ 15. Using the internet. Developing a search plan. 

ПЗ 16. Adding extra information. Organizing ideas. Writing from research. 

7.2 Види навчальної діяльності  

Вивчення курсу передбачає наступні види навчальної діяльності: 

НД 1. Виконання письмових тестів. 

НД 2. Участь у бесідах і обговореннях за темою. 

НД 3. Виконання завдань з академічного письма.  

НД 4. Підготовка та захист мультимедійної презентації. 

НД 5. Підготовка до тесту або опитування за темою. 



 

 

 

8.   Методи викладання, навчання 

 Дисципліна передбачає навчання через використання наступних методів. 

 

МН 1. Проблемне навчання для стимулювання самостійного набуття знань. 

МН 2. Критичне мислення через розвиток  рефлексивного мислення, здатність      

пропонувати нові ідеї і можливості, дискусії і дебати. 

МН 3. Навчання на основі власного досвіду для активізації пізнавальної діяльності, 

розвитку творчої діяльності. 

МН 4. Інформаційно-комунікаційні технології для розширення доступу до освітніх 

ресурсів. 

 

  



 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Для загальної оцінки успішності студентів використовується 100-бальна  шкала     

оцінювання. Кожний вид навчальних завдань оцінюється окремо і послідовно           

підсумовується. Студент вважається успішним за умови успішного виконання ним 60 

відсотків завдань. 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

 
 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

 

можливе повторне складання  

 

2 (незадовільно) 

 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання:       

оптування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача у 

процесі виконання практичних завдань, самооцінювання поточного тестування,       

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 



 

 

Оцінювання протягом семестру проводяться у формі ситуативних завдань               

(обговорення, дискусія) (М 1), перевірки письмових робіт (М 2), індивідуальних      

коротких підготовлених повідомлень (М 3) та написання короткого тематичного есе   (М 4), 

підготовки та захисту презентації (М 5). Всі роботи мають бути виконаними самостійно. 

Схожі між собою індивідуальні завдання відхиляються. 

Оцінка студента формується наступним чином: 

М 1. Ситуативне завдання (обговорення, дискусія) 10 балів. 

М 2. Контрольні роботи (2 поточних тести та підсумковий -15х2+20) 50 балів. 

М 3. Індивідуальне коротке усне повідомлення (монолог) 10 балів. 

М 4. Індивідуальні завдання з академічного письма 15 балів 

М 5. Підготовка та захист презентації 15 балів. 

Форма підсумкового контролю – ПМК (диференційний залік) за підсумками балів, 

отриманих за усні та письмові види завдань.  

Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН 2) та 

електронних освітніх ресурсів (ЗН 3).  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. S. Phil and S.Philpot. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Level 2. Student’s 

Book. – New York:Oxford, 2010. – 71 p. 

2.  S.Phil and  L.Curnick New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Level 3. Student’s 

Book. – New York:Oxford, 2010. – 94 p. 
Додаткова література: 

1. Cleve Oxenden, Christina Latham-Koenig. New   English File: 

Intermediate Student’s Book. – New York: Oxford, 2016. – 160 

р.  

2. Cleve Oxenden, Christina Latham-Koenig New   English File: 

Intermediate  Work Book. – New York: Oxford, 2016. – 80 р. 

3. Digby Beaumont, Colin Granger. The Heinemann English 

Grammar. An Intermediate Reference and Practice Book. – 

Glasgow: Heinemann, 2014. – 352 p.  

4. Дистанційний курс Grammar in Use Режим       доступу: 

https://dl.sumdu.edu.ua/studio/tracker/2939 

5.Academic Wordlist. Режим доступу: 

https://elearning.sumdu.edu.ua/s/8c-pv3. 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Англійська мова для початківців 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

 Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра іноземних мов 

 

Розробник(и) 

Морозова І.А., ст. викл. кафедри іноземних мов, 

Початко С.В., викл. кафедри іноземних мов 

 

 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень. QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом одного із семестрів (3-7 – 

перший (бакалаврський) рівень або 2-3 –    

другий (магістерський) рівень) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем 

(практичні заняття), 118 години становить   

самостійна робота. 

 

Мова(и) викладання 
Англійська, українська мови. 

 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна, доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження 
Окрім студентів спеціальності  

035 Філологія 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є розширити інформативно-освітні можливості         

студентів, отримання ними системних спеціальних комунікативних знань та навичок у 

галузі сучасної англійської  мови повсякденного вжитку з метою орієнтації у сучасному 

інформаційному просторі, надати можливість професійного самовдосконалення, адаптації 

до іншомовного середовища. 

4. Зміст навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання 

Тема 1. Hello everybody! Greetings. Subjects pronouns. Possessive adjectives. Verb to be. 

Alphabet. 

Тема 2. Countries and nationalities. Verb to be. Demonstratives this/that. What’s this? An 

indefinite article. Numbers. 

Тема 3. Meeting people. Verb to be. Questions and negatives. Short answers. Imperative. 

Тема 4. The family. Verb to be. Possessive ‘s. To be + adjective. Prepositions of place. In a café. 

Prices. 

Тема 5. The world of work. Present Simple 1 (he, she, it). Days of the week. Where? How old? 

Тема 6. Jobs. Present Simple 1. Questions and negatives. Question words. Prepositions of time. 

Тема 7. Take it easy! Present Simple 2 (I, you, we they). Informal letters. 

Тема 8. Leisure activities. Present Simple. Adverbs of frequency. Like/love + verb + ing. 

Articles.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1. 
Визначати об’єм мовної інформації, яку необхідно засвоїти для успішного 

спілкування у міжнародному середовищі. 



 

 

РН 2. 

Отримати знання, засвоїти лексичні, етичні норми та практику поведінки, 

необхідні під час іншомовної комунікації як у власній країні, так і за 

кордоном, враховуючи особливості іншомовних культур. 

РН 3. 
Аналізувати самостійно прочитану тематичну інформацію. Засвоїти фрази 

для спілкування англійською мовою. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття. (ПЗ). 

ПЗ 1. Тема 1. Hello everybody! Greetings. Subject pronouns. Possessive adjectives. Verb to  be. 

Alphabet. 

ПЗ 2. Тема 1. Hello everybody! Greetings. Subject pronouns. Possessive adjectives. Verb to be. 

Alphabet. 

ПЗ 3. Тема 2. Countries and nationalities. Verb to be.  Demonstratives this/that. What’s this? An 

indefinite article. Numbers. 

ПЗ 4. Тема 2. Countries and nationalities. Verb to be. Demonstratives this/that. What’s this? An 

indefinite article. Numbers. 

ПЗ 5. Тема 3. Meeting people. Verb to be. Questions and negatives. Short answers. Imperative. 

ПЗ 6. Тема 3. Meeting people. Verb to be. Questions and negatives. Short answers. Imperative.  

ПЗ 7. Тема 4. The family. Verb to be. Possessive ‘s. To be + adjective. Prepositions of place. In a 

café. Prices. 

ПЗ 8. Тема 4. The family. Verb to be. Possessive ‘s. To be + adjective. Prepositions of place. In a 

café. Prices.  

ПЗ 9. Тема 5. The world of work. Present Simple 1 (he, she, it). Days of the week. Where? How 

old? 

ПЗ 10. Тема 5. The world of work. Present Simple 1 (he, she, it). Days of the week. Where? How 

old? 

ПЗ 11. Тема 6. Jobs. Present Simple 1. Questions and negatives. Question words. Prepositions of 

time. 

ПЗ 12. Тема 6. Jobs. Present Simple 1. Questions and negatives. Question words. Prepositions of 

time. 

ПЗ 13. Тема 7. Take it easy! Present Simple 2 (I, you, we, they). Informal letters. 

ПЗ 14. Тема 7. Take it easy! Present Simple 2 (I, you, we, they). Informal letters. 

ПЗ 15. Тема 8. Leisure activities. Present Simple. Adverbs of frequency. Like/love + verb + ing. 



 

 

Articles. 

ПЗ 16. Тема 8. Leisure activities. Present Simple. Adverbs of frequency. Like/love + verb + ing. 

Articles. 

7.2 Види навчальної діяльності  

Вивчення курсу передбачає наступні види навчальної діяльності: 

НД 1. Виконання письмових тестів. 

НД 2. Виконання тренажерних вправ. 

НД 3. Написання невеликого есе.  

НД 4. Участь у рольових іграх. 

НД 5. Підготовка до тесту або опитування за темою. 

 

8.   Методи викладання, навчання 

 Дисципліна передбачає навчання через використання наступних методів. 

 

МН 1. Проблемне навчання для стимулювання самостійного набуття знань. 

МН 2. Критичне мислення через розвиток  рефлексивного мислення, здатність 

пропонувати нові ідеї і можливості, дискусії і дебати. 

МН 3. Навчання на основі власного досвіду для активізації пізнавальної діяльності, 

розвитку творчої діяльності. 

МН 4. Інформаційно-комунікаційні технології для розширення доступу до освітніх 

ресурсів. 

 

  



 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Для загальної оцінки успішності студентів використовується 100-бальна  шкала 

оцінювання. Кожний вид навчальних завдань оцінюється окремо і послідовно 

підсумовується. Студент вважається успішним за умови успішного виконання ним 60 

відсотків завдань. 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

 
 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

 

можливе повторне складання  

 

2 (незадовільно) 

 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування 

та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі 

виконання практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводяться у формі усних та письмових опитувань (М 1), 

перевірки письмових робіт (М 2), індивідуальних коротких підготовлених повідомлень (М 

3) та написання короткого тематичного есе (М 4). Всі роботи мають бути виконаними 

самостійно. Схожі між собою індивідуальні завдання відхиляються. 

Оцінка студента формується наступним чином: 

М 1. Усні і письмові опитування (обговорення, дискусія) – 20 балів. 



 

 

М 2. Письмові контрольні роботи (2 поточних тести та підсумковий – 15х2+20) – 50 балів. 

М 3. Індивідуальні короткі усні повідомлення – 20 балів.  

М 4. Написання неофіційного листа – 10 балів. 

Форма підсумкового контролю – ПМК (диференційний залік) за підсумками балів, 

отриманих за усні та письмові види завдань.  

Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН 2) та 

електронних освітніх ресурсів (ЗН 3).  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Liz and John Soars. New Headway Elementary 

Student’s Book. – Oxford University Press,     2010. –

159 p. 

2. Liz and John Soars. New Headway Elementary 

Workbook. – Oxford University Press,           2010. – 

88 p. 

3. Richard Harrison. Academic Skills. Reading, 

Writing, and Study Skills. Level 1 Student’s Book. - 

Oxford University Press, 2010.- 71 p. 

Додаткова література 

1. Liz and John Soars. New Headway Beginner 

Student’s Book. – Oxford University Press,    2018. –

142 p. 

2. Liz and John Soars. New Headway Beginner 

Workbook. – Oxford University Press, 2018. –    95 p. 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФРАНЦУЗЬКА МОВА ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Французька мова для початківців 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 



 

 

Повна назва структурного підрозділу  

 Факультет іноземної філології та            

соціальних комунікацій. Кафедра іноземних 

мов 

Розробник(и) 
Алексахіна Т.О., кандидат філологічних наук,  

ст. викладач кафедри іноземних мов 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень; 

QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного із семестрів    (3-7 

– перший (бакалаврський) рівень або 2-3 – 

другий (магістерський) рівень) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем 

(практичні заняття), 118 години становить 

самостійна робота. 

 

Мова(и) викладання Французька, українська мови. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна, доступна 

для всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Відсутні  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні. 

Обмеження 
Окрім студентів спеціальності  

035 Філологія 

  



 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є розширити інформативно-освітні можливості         

студентів, отримання ними системних спеціальних комунікативних знань та навичок у 

галузі сучасної французької  мови повсякденного вжитку з метою орієнтації у          

сучасному інформаційному просторі, надати можливість професійного                    

самовдосконалення, адаптації до іншомовного середовища. 

4. Зміст навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання 

Тема 1. Accueil et salutation.Présent. Le verbe “etre”. 

Тема 2. Présentation et discussion ouverture. Le verbe “avior”. Les verbes de I groupe. 

Тема 3. Nous sommes une famille. Famille et personnalité. Façons d'exprimer l'avenir. Ma 

Specialte.  

Тема 4. L’argent. Types de questions.. Nombres. Verbes à phrase. Les verbes de II groupe. 

Тема 5. Des Hobbies. Mon education. Futur Immediat et Passe Immediat.  

Тема 6. Les manieres du monde.Les verbes de III groupe. Imparfait. Passe Compose.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 1. 
Визначати об’єм мовної інформації, яку необхідно засвоїти для       

успішного спілкування у міжнародному середовищі. 

РН 2. 

Отримати знання, засвоїти лексичні, етичні норми та практику         

поведінки, необхідні під час іншомовної комунікації як у власній    країні, 

так і за кордоном, враховуючи особливості іншомовних культур. 

РН 3. 
Застосовувати отримані комунікативні знання, навички і досвід на 

практиці для побудови особистої майбутньої кар’єри. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття.(ПЗ) 

Тема 1 

ПЗ 1. Accueil et salutation. Présent. Le verbe “etre”. 



 

 

ПЗ 2. Les presantations de Vous-meme. Présent. Le verbe “etre”. 

Тема 2 

ПЗ 3. Présentation et discussion ouverture. Le verbe “avior”. Les verbes de I groupe. 

ПЗ 4. Problème du vieillissement dans le sport. Juger les événements sportifs. Passé simple. 

ПЗ 5. Faites les exercises. Le sport. 

Тема 3 

ПЗ 6. Nous sommes une famille. Ma Specialte. 

ПЗ 7. Famille et personnalité. Façons d'exprimer l'avenir.  

ПЗ 8. Bureau parlant francais. Écrire un test. 

Тема 4 

ПЗ 9. L’argent. Types de questions. Nombres. Verbes à phrase. Les verbes de II groupe. 

ПЗ 10. Parler et comprendre les chiffres. Présentation des chiffres dans les actualités. Écoute de 

texte. Révision du vocabulaire. Rédaction d'un essai. 

Тема 5 

ПЗ 11. Des Hobbies. Mon education. Futur Immediat et Passe Immediat.  

ПЗ 12. Planifier un voyage. Différents types de transport, leurs avantages et leurs inconvénients.  

Se rendre à l'endroit. 

ПЗ 13. Comparatifs et superlatifs Décrire et évaluer en comparant. Parler anglais au bureau. 

Écouter du texte. 

Тема 6 

ПЗ 14. Les manieres du monde.Les verbes de III groupe. Imparfait. Passe Compose. 

ПЗ 15. Discuter des habitudes et des comportements dans différents pays. Parler au téléphone. 

Écoute du texte. 

ПЗ 16. Modals. Manières d'exprimer des obligations. Rédaction d'un test sommatif. 

7.2 Види навчальної діяльності  

Вивчення курсу передбачає наступні види навчальної діяльності: 

НД 1. Виконання письмових тестів. 

НД 2. Участь у бесідах і обговореннях за темою. 

НД 3. Написання невеликого есе.  

НД 4. Участь у рольових іграх. 



 

 

НД 5. Підготовка до тесту або опитування за темою. 

 

8.   Методи викладання, навчання 

 Дисципліна передбачає навчання через використання наступних методів. 

 

МН 1. Проблемне навчання для стимулювання самостійного набуття знань. 

МН 2. Критичне мислення через розвиток  рефлексивного мислення, здатність     

пропонувати нові ідеї і можливості, дискусії і дебати. 

МН 3. Навчання на основі власного досвіду для активізації пізнавальної діяльності, 

розвитку творчої діяльності. 

МН 4. Інформаційно-комунікаційні технології для розширення доступу до освітніх 

ресурсів. 

 

  



 

 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Для загальної оцінки успішності студентів використовується 100-бальна  шкала    

оцінювання. Кожний вид навчальних завдань оцінюється окремо і послідовно         

підсумовується. Студент вважається успішним за умови успішного виконання ним 60 

відсотків завдань. 

 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

 
 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

 

можливе повторне складання  

 

2 (незадовільно) 

 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання:       

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в 

процесі виконання практичних завдань, самооцінювання поточного тестування,         

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводяться у формі усних та письмових опитувань      (М 

1), перевірки письмових робіт (М 2), індивідуальних коротких підготовлених       

повідомлень (М 3) та написання короткого тематичного есе (М 4). Всі роботи мають бути 

виконаними самостійно. Схожі між собою індивідуальні завдання відхиляються. 

Оцінка студента формується наступним чином: 



 

 

М 1. Усні і письмові опитування (обговорення, дискусія) – 20 балів. 

М 2. Письмові контрольні роботи (2 поточних тести та підсумковий – 15х2+20) – 50 балів. 

М 3. Індивідуальні короткі усні повідомлення – 20 балів.  

М 4. Написання неофіційного листа – 10 балів. 

Форма підсумкового контролю – ПМК (диференційний залік) за підсумками балів, 

отриманих за усні та письмові види завдань.  

Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН 2) та 

електронних освітніх ресурсів (ЗН 3).  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика 

французского языка. Практический курс. – М.: 

Нестор, 2014. – 420 с. 

2. Margaret Lang and Isabelle Perez  Modern French 

Grammar.- Routledge, 2010. – 387 р. 

3. Jacky Girardet, M. Verdelhan, Philippe Dominique  

Le Nouveau Sans Frontière. – CLE International, 

2011. – 324 p.  

Додаткова література: 

1. J. Girardet, J. Pecheur Echo. – CLE International, 

2011. –175 p. 

2. Jacky Girardet, M. Verdelhan, Philippe Dominique  

Le Nouveau Sans Frontière. – CLE International, 

2008. – 324 p. 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АНГЛІЙСЬКА МОВА: МОВНІ ТЕСТИ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Англійська мова: мовні тести 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра германської філології 

Розробник(и) Овсянко Олена Леонідівна, кандидат 



 

 

філологічних наук, старший викладач кафедри 

германської філології 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-

LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 16 тижнів протягом одного із семестрів (3-7) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (32 

годин практичних занять),  118 години становить 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Англійською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами здатності самостійно читати й розуміти 

англомовні тексти з друкованих періодичних видань, інтернет-видань, інформаційно-довідкових і 

рекламних буклетів, художньої літератури та демонструвати ці уміння при складанні єдиного 

вступного іспиту з англійської мови при вступі до магістратури. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Повсякденне життя і його проблеми. Сім’я. Родинні стосунки. 

Вивчення граматичного матеріалу. Іменник. Граматичні категорії (однина та множина, присвійний 

відмінок). Іменникові словосполучення. 

Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні іменники, речовини, 

збірні поняття). 

Тема 2. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Характер людини. Помешкання. Режим дня. Здоровий спосіб життя. Дружба, любов. 

Стосунки з однолітками, у колективі. 

Вивчення граматичного матеріалу. Артикль означений і неозначений. Нульовий артикль. 

Тема 3. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Світ захоплень. Дозвілля, відпочинок. Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір 

професії. 

Вивчення граматичного матеріалу. Прикметник. Розряди прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. 

Тема 4. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Погода. Природа. Навколишнє середовище. Життя в країні, мову якої вивчають. 

Подорожі, екскурсії. 



 

 

Вивчення граматичного матеріалу. Числівник. Кількісні, порядкові та дробові числівники. 

Займенник. Розряди займенників. 

Тема 5. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Засоби масової інформації. Молодь і сучасний світ. Людина і довкілля. Одяг. Покупки. 

Харчування. Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

Вивчення граматичного матеріалу. Дієслово. Правильні та неправильні дієслова. 

Спосіб дієслова. Часо-видові форми. Модальні дієслова. Дієслівні форми (інфінітив, герундій, 

дієприкметник). Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний підмет, 

складний присудок). 

Тема 6. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Україна у світовій спільноті. Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої 

вивчають. Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Вивчення граматичного матеріалу. Прислівник. Розряди прислівників. Ступені порівняння 

прислівників. Прийменник. Типи прийменників. Сполучники. Види сполучників. 

Тема 7. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Музеї, виставки. Живопис, музика. Кіно, телебачення, театр. Обов’язки та права людини. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. Вивчення граматичного матеріалу. Речення. Прості 

речення. Складні речення. 

Безособові речення. 

Тема 8. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Освіта, навчання, Освіта, навчання, виховання. Студентське життя. Система освіти в 

Україні та в країні, мову якої вивчають. Робота і професія. Іноземні мови в житті людини. 

Вивчення граматичного матеріалу. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Пряма й непряма. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 
Оволодіти методикою виконання тестових завдань при складанні єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови до магістратури 

РН2. Розуміти основну інформацію з прочитаного англомовного тексту 

РН3. Виокремлювати ключову інформацію та узагальнювати зміст прочитаного 

РН4. Визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його частинами 

РН5. Правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття (ПЗ): 

Тема 1. 

ПЗ 1. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Повсякденне життя і його проблеми. Сім’я. Родинні стосунки. 

Вивчення граматичного матеріалу. Іменник. Граматичні категорії (однина та множина, присвійний 

відмінок). Іменникові словосполучення. 

Лексичні класи іменників (власні та загальні назви: конкретні, абстрактні іменники, речовини, 

збірні поняття). 

Тема 2. 

ПЗ 2. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 



 

 

текстів: Характер людини. Помешкання. Режим дня. Здоровий спосіб життя. Дружба, любов. 

Стосунки з однолітками, у колективі. 

Вивчення граматичного матеріалу. Артикль означений і неозначений. Нульовий артикль. 

Тема 3. 

ПЗ 3. Робота автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Світ захоплень. Дозвілля, відпочинок. Особистісні пріоритети. Плани на майбутнє, вибір 

професії. 

Вивчення граматичного матеріалу. Прикметник. Розряди прикметників. Ступені порівняння 

прикметників. 

Тема 4. 

ПЗ 4. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Погода. Природа. Навколишнє середовище. Життя в країні, мову якої вивчають. 

Подорожі, екскурсії. 

Вивчення граматичного матеріалу. Числівник. Кількісні, порядкові та дробові числівники. 

Займенник. Розряди займенників. 

Тема 5. 

ПЗ 5. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Засоби масової інформації. Молодь і сучасний світ. Людина і довкілля. Одяг. Покупки. 

Харчування. Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки. 

Вивчення граматичного матеріалу. Дієслово. Правильні та неправильні дієслова. 

Спосіб дієслова. Часо-видові форми. Модальні дієслова. Дієслівні форми (інфінітив, герундій, 

дієприкметник). Конструкції з дієслівними формами (складний додаток, складний підмет, 

складний присудок). 

Тема 6. 

ПЗ 6. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Україна у світовій спільноті. Свята, пам’ятні дати, події в Україні та в країні, мову якої 

вивчають. Традиції та звичаї в Україні та в країні, мову якої вивчають. 

Вивчення граматичного матеріалу. Прислівник. Розряди прислівників. Ступені порівняння 

прислівників. Прийменник. Типи прийменників. Сполучники. Види сполучників. 

Тема 7. 

ПЗ 7. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Музеї, виставки. Живопис, музика. Кіно, телебачення, театр. Обов’язки та права людини. 

Міжнародні організації, міжнародний рух. 

Вивчення граматичного матеріалу. Речення. Прості речення. Складні речення. 

Безособові речення. 

Тема 8. 

ПЗ 8. Робота з автентичними текстами з подальшим виконанням тестових завдань. Тематика 

текстів: Освіта, навчання, Освіта, навчання, виховання. Студентське життя. Система освіти в 

Україні та в країні, мову якої вивчають. Робота і професія. Іноземні мови в житті людини. 

Вивчення граматичного матеріалу. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Пряма й непряма мова. 

Словотвір. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД1. Проходження 8 тестів за темами 1-8 (перевірка мовленнєвої компетентності у читанні); 

НД2. Проходження 8 тестів за темами 1-8 (перевірка лексичної та граматичної компетентності); 

НД3. Індивідуальне завдання, що передбачає формування словника за результатами вивчення тем 

1-8. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. практичні заняття; 

МН 2. інтерактивні заняття; 



 

 

МН 3. командну роботу. 

Практичні заняття надають студентам можливість реалізовувати теоретичні знання на практичних 

прикладах (результати навчання РН 1, РН 2, РН3, РН 4, РН5). 

Проблемне навчання виступає одним із видів інтерактивних технологій викладання і слугує 

мотиваційною складовою щодо набуття знань, необхідних для вирішення конкретних задач, 

проблем (результати навчання РН 1, РН 2, РН3, РН 4, РН5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Визначення Оцінка за  національною 

шкалою  

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

ВІДМІННО  5, 0  90 ≤ RD ≤100 

 

ДОБРЕ  

 

 

4, 0  

 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО  3, 0 (задовільно) 60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО  2 (незадовільно) 

 

 

RD < 60 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача отриманих результатів, настанови викладача в процесі 

виконання практичних завдань, самооцінювання поточного тестування, обговорення та 

взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки письмових робіт (М2) колективних дискусій (М3), підсумкового контролю (М4). Всі 

роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть 

відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. робота на практичних заняттях 24 бали; 

2. індивідуальне завдання (формування словника) 14 балів; 

3. тестування 30 балів. 

4. підсумковий контроль, що проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями 32 бали. 

Студент не допускається до заліку, якщо не виконав 80 % практичних робіт з дисципліни, та якщо 

хоча б за одним із видів навчальної роботи отримав незадовільну оцінку. Для отримання загальної 

позитивної оцінки з дисципліни оцінка за залікову контрольну роботу має бути не менше ніж 20 

балів. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1) та необхідного програмного 

забезпечення (ЗН 2). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література. 

1. Misztal M. Tests in English: thematic vocabulary: 

intermediate and advanced level : tutorial / M. Misztal. – 

К. : Знання, 2016. – 352 p. 



 

 

Допоміжна література. 

1. Sowton Chris. Unlock: Reading and Writing Skills / 

Chris Sowton, Jan Bell. – Cambridge University Press. 

2014. – 209 p. 

2. Tims Nicholas. Face2face Upper Intermediate 

Workbook / Nicholas Tims. ‒ Cambridge University Press. 

2013. ‒ 90 p. 

3. Tims Nicholas. Face2face Upper Intermediate Student’s 

Book / Nicholas Tims, Jan Bell. ‒ Cambridge University 

Press. 2013. ‒ 178 p. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

1. Learning English. ‒ URL: 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

2. British Council. ‒  URL: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПЕРЕКЛАД ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОТОКОЛУ ТА ЕТИКЕТ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Переклад дипломатичного протоколу та етикет 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  
Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра германської філології 

Розробник(и) 

Черник Марина Володимирівна, кандидат 

філологічних наук, асистент кафедри германської 

філології 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти; НРК – 7 рівень; QF-

LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень; QF-

LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного із семестрів (3-7 – 

перший (бакалаврський) рівень або 2-3 – другий 

(магістерський) рівень) 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

годин лекцій, 16 годин практичних занять), 118 

години становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для всіх 

здобувачів вищої освіти 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/


 

 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є досягнення здобувачами вищої освіти системи спеціальних знань 

у галузі міжнародної дипломатії (зокрема її перекладацьких аспектів) і здатності гнучко й 

ефективно використовувати їх для вирішення комунікативних завдань під час організації 

дипломатичної комунікації.  

Дисципліна формує здатність вільно оперувати спеціальною термінологією, правильно вести 

спілкування за дипломатичним протоколом, працювати з дипломатичними документами й 

орієнтуватися в особливостях їх перекладу. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття та роль перекладу дипломатичного протоколу.  

Вступ. Завдання дисципліни «Переклад дипломатичного протоколу». Мова дипломатичного 

протоколу та етикету (термінологія, визначення понять). Сфери дії норм дипломатичного 

протоколу. Протокол і дипломатична служба. Джерела норм дипломатичного протоколу.  

Тема 2. Поняття та роль перекладу дипломатичного етикету.  

Предмет і поняття дипломатичного етикету. Дипломатичний етикет як інструмент 

зовнішньополітичної діяльності держав. Основи і джерела норм етикету. Дипломатичний етикет і 

дипломатичний протокол, їх відмінність одне від одного. Норми моралі в міждержавних 

відносинах.  

Тема 3. Порядок перекладу дипломатичних представлень і знайомств.  

Правила етикету й встановлення ділових контактів. Знайомство. Представлення. Протокольні 

форми вітань. Підготовка до ділової бесіди. Ділові протокольні заходи. Порядок денний і 

вирішення протокольних питань. Ухвалення рішень.  

Тема 4. Етикет дистанційного дипломатичного спілкування.  

Основні вимоги етикету до ведення телефонної розмови. Особливості ділової телефонної розмови, 

її підготовка. Швидкість і ритм телефонного спілкування, манера спілкування. Характеристики 

основних видів офіційної кореспонденції. Дипломатичне листування.  

Тема 5. Протокольні аспекти ведення переговорів.  

Характеристика переговорів як найважливішої практичної діяльності в міжнародній і діловій 

сферах. Функції переговорів: інформаційно-комунікативна функція, координація дій, вирішення 

конфліктів і спірних питань, ухвалення спільних рішень. Проблематика і типологія міжнародних 

переговорів. Цілі переговорів: підготовка договірно-правових документів, ухвалення обов’язкових 

і рекомендаційних рішень, вплив на громадську думку, отримання інформації.  

Тема 6. Переклад під час дипломатичних візитів. 

Порядок прийому глав держав, глав урядів, міністрів закордонних справ зарубіжних держав в 

Україні. Види візитів на вищому і високому рівнях і особливості їх перекладу. Підготовка проєкту 

розпорядження, програми візиту й іншої документації. Протокол візитів.  

Тема 7. Протокол представницьких заходів. 

Протокольні заходи як одна із форм повсякденної роботи диппредставництва. Дипломатичні 

прийоми. Види прийомів і їх протокольні особливості. Підготовка і проведення прийомів. 

Запрошення на прийом і порядок відповіді на запрошення. Характер офіційних і неофіційних 

прийомів. Протокол і етикет дипломатичних прийомів.  

Тема 8. Дипломатичний протокол в зарубіжних країнах. 



 

 

Врахування національних, етнополітичних і геополітичних чинників у спілкуванні з 

представниками країн світу. Особливості перекладу національного протоколу й етикету в країнах 

зарубіжжя. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

знати основні перекладацькі аспекти реалізації дипломатичного протоколу та 

етикету, визначати  сфери дії норм дипломатичного протоколу в різних країнах, а 

також особливості їх перекладу 

РН2. 

розширювати дипломатичну компетенцію перекладача на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про міжнародні відносини 

РН3. 

демонструвати готовність забезпечувати перекладацький супровід на різних 

типах дипломатичних заходів, знаходити шляхи вирішення перекладацьких 

дипломатичних проблем 

РН4. 
установлювати взаємозв’язки між різними регістрами дипломатичних 

представництв, обґрунтовувати доцільність застосованих стратегій поведінки 

РН5. 
Планувати проведення дипломатичних заходів у різних країнах світу з 

урахуванням їх національних, етнополітичних і геополітичних особливостей 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять під час вивчення дисципліни є лекції (Л) та практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Основні аспекти перекладу дипломатичного протоколу. 

ПЗ 1. Мова дипломатичного протоколу та етикету (термінологія, визначення понять). Сфери дії 

норм дипломатичного протоколу. 

Тема 2.  

Л 2. Дипломатичний етикет в міжнародних відносинах. 

ПЗ 2. Роль і функції дипломатичного етикету. Норми дотримання дипломатичного етикету 

перекладачем. 

Тема 3.  

Л 3. Правила етикету і встановлення дипломатичних контактів.  

ПЗ 3. Роль перекладача в процесі встановлення дипломатичних контактів. Лінгвокомунікативні 

аспекти дипломатичних представлень і знайомств. 

Тема 4.  

Л 4. Роль перекладача в процесі дистанційного дипломатичного спілкування.  

ПЗ 4. Особливості ведення дипломатичних телефонних розмов і листування. 

Тема 5.  

Л 5. Характеристика переговорів як найважливішої практичної діяльності в міжнародній сфері.  

ПЗ 5. Основні обов’язки перекладача в процесі підготовки та проведення міжнародних 

переговорів.  

Тема 6.  

Л 6.  Види візитів на вищому й високому рівнях і їх особливості. 

ПЗ 6. Роль перекладача в підготовці та проведенні дипломатичних візитів. 

Тема 7.  



 

 

Л 7. Протокол і етикет дипломатичних прийомів.  

ПЗ 7. Роль перекладача в підготовці та проведенні дипломатичних прийомів. 

Тема 8.  

Л 8. Національні особливості перекладу дипломатичного протоколу в зарубіжних країнах.   

ПЗ 8. Національні, етнополітичні й геополітичні чинники спілкування з представниками різних 

країн. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій, мікровикладання; 

НД 2. Підготовка до 2-х тестів за  темами 1, 4  та підсумкових тестів за змістовими модулями; 

НД 3. Підготовка до практичних занять в межах тем 2, 3, 5-9; 

НД 4. Виконання кейсу за результатами вивчення тем 5-7; 

НД 5. Індивідуальні завдання (презентації-доповіді на основі аналізу науково-теоретичних джерел) 

до тем 1-4; 

НД 6. Обговорення-дискусії  (колективні та групові) за темами 3, 8, 9. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Лекції-візуалізації. 

МН2. Інтерактивні лекції.  

МН3. Модульне навчання. 

МН4. Практичні заняття з використанням групової та фронтальної роботи. 

МН5. Проблемно-пошукові методи. 

МН 6. Міждисциплінарне навчання. 

 

Лекції надають студентам матеріали з теорії та практики перекладу дипломатичного протоколу та 

міжнародної комунікації, поглиблено знайомлять їх із основними чинниками міжкультурної 

комунікації, що є важливим аспектом самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН1, РН2). 

Лекції ґрунтуються на використанні теоретичних і практичних знань у галузі міжнародної 

комунікації, що інтегруються з різними розділами перекладознавства (РН2). Вони доповнюються 

завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці (РН3, РН4 та РН5). Підготовка до лекцій та практичних занять 

сприятиме активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок асоціації їх власного досвіду з 

предметом навчання під час розв’язання конкретних завдань, стимулює до пошуку власного 

вирішення проблеми (РН4, РН5). Під час підготовки до тестів за результатами модульного 

навчання студенти розвиватимуть навички самостійного навчання, критичного синтезу інформації 

та аналітичного мислення, використання різних знань в контексті завдання, що розв’язується (РН2, 

РН3, РН5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 3,0 (задовільно) 60 ≤ RD ≤ 73 



 

 

мінімальні  критерії 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та усні 

коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання практичних 

завдань, перевірка, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних опитувань (М1), письмових тестувань 

(М2), перевірки виконання індивідуальних завдань (М3) та колективних і групових дискусій (М4). 

Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть 

відхилені. 

 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Ситуативні завдання (вирішення, обговорення) 40 балів.  

2. Індивідуальні завдання (презентації, захист, виконання кейсу) 18 балів. 

4. Колективні та групові дискусії 12 балів.  

3 Тематичні тестування 10 балів.  

2. Підсумкові тести за модулями 20 балів. 

Здобувач вищої освіти може обрати змішаний спосіб вивчення дисципліни: проходження 

курсу Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World масового он-лайн курсу COURSERA 

може бути зараховане як індивідуальні завдання та колективні дискусії.  

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1), друкованих (ЗН 2) та електронних 

освітніх ресурсів  (ЗН 3). 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та 

етикет: навч. посіб. / Ю. О. Чугаєнко. – К.: Національна 

академія управління, 2011. – 164 с. 

2. Дипломатичний протокол та етикет: навч. посіб / 

О. П. Сагайдак. – К.: Знання, 2006. –  380 c. 

https://textbook.com.ua/etika-ta-estetika/1473446657  

3. Ділова англійська мова: навч. посіб. / О. П. Биконя. – 

Вінниця : Нова Книга, 2010. – 311 с.  

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=34

7767  

 

Допоміжна література: 

1. Дипломатичний протокол / В. О. Ріяка. – Х. : Нац. 

юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. – 135 с. 

http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1222/1/Riya

ka.htm  

2. Федчишин С. А. Дипломатичне представництво 

https://textbook.com.ua/etika-ta-estetika/1473446657
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=347767
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=347767
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1222/1/Riyaka.htm
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1222/1/Riyaka.htm


 

 

України за кордоном: сучасні проблеми організації та 

правового забезпечення : монографія / С. А. 

Федчишин. – Х. : ФІНН, 2011. – 264 с.  

3. Український дипломатичний словник / за ред. М. З. 

Масальського. – К. : Знання, 2011. – 495 с.  

4. Переклад текстів міжнародних англомовних угод 

українською мовою: Три базові угоди у галузі прав 

людини: навч. посіб. / Л. М. Черноватий, 

Т. В. Ганічева, Н. В. Зінукова [та ін.]. – Вінниця : Нова 

Книга, 2017. – 272 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. «Мистецтво дипломатичного перекладу». Конспект 

лекції Євгенії Габер 

http://mizhnar.com.ua/texts/mysteztvo_dyplomatychnogo_

perekladu/ 

2. Вісник СумДУ. Серія «Філологічні науки» (Журнал 

«Філологічні трактати»). – 2009–2019.  

http://tractatus.sumdu.edu.ua/ 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МОВА НАВЧАННЯ (УКРАЇНСЬКА)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Мова навчання (українська)   

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. 

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян 

Розробник(и) 

Дядченко Ганна Вікторівна, кандидат філологічних 

наук, старший викладач кафедри мовної підготовки 

іноземних громадян; 

Пилипенко-Фріцак Наталія Анатоліївна, викладач 

кафедри мовної підготовки іноземних громадян 

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-LLL 

– 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни Протягом 3 - 7 семестрів 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (32 години 

практичних робіт), 118 годин становить самостійна 

робота.  

Мова(и) викладання українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

http://tractatus.sumdu.edu.ua/


 

 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для спеціальності 

222 «Медицина».  

Передумови для вивчення дисципліни Рівень володіння українською мовою А2 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів достатньої мовної компетентності для 

здійснення пізнавальної діяльності у навчально-професійній та навчально-науковій сферах, що 

реалізується за допомогою комплексного підходу до підготовки майбутніх спеціалістів, передбачає 

взаємодію комунікативних, освітніх і виховних цілей та сприяє становленню мовної особистості 

майбутнього фахівця.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Медична термінологія. 

ПЗ 1. Особливості української медичної термінології.  

ПЗ 2. Власноукраїнська медична лексика.  

Тема 2. Термінологія у професійному спілкуванні.  

ПЗ 1. Терміни-найменування захворювань, їх форм перебігу та ознак (симптомів, синдромів). 

ПЗ 2. Терміни на позначення причин захворювань, видів носіїв хвороб. 

ПЗ 3. Терміни на позначення методів і способів обстеження та лікування. 

ПЗ 4. Терміни-назви процесів життєдіяльності та функцій людського організму.  

 

Тема 3. Захворювання серцево-судинної системи. 

ПЗ 1. Скарги пацієнта та симптоми захворювань серцево-судинної системи. 

ПЗ 2. Причини, симптоми та скарги хворих при стенокардії. 

ПЗ 3. Інфаркт міокарда: причини, симптоми, лікування.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях серцево-судинної системи. 

ПЗ 5. Моделювання повідомлення з опорою на тези з теми: «Захворювання серцево-судинної 

системи».  

ПЗ 6. Інформаційний аналіз і презентація аргументованого повідомлення на тему «Профілактика 

захворювань серцево-судинної системи».  

Тема 4. Захворювання органів дихальної системи.  

ПЗ 1. Причини, форми перебігу, симптоми та скарги хворих на ангіну.  

ПЗ 2. Обструктивний бронхіт: форми, причини, симптоми та лікування. 

ПЗ 3. Причини, симптоми та скарги хворих на пневмонію. 

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях органів дихальної системи.  

ПЗ 5. Моделювання повідомлення з опорою на тези з теми: «Захворювання органів дихальної 

системи».  

 

Тема 5. Захворювання органів шлунково-кишкового тракту.  

ПЗ 1. Причини, форми перебігу, симптоми та скарги хворих на гастрит.  

ПЗ 2. Виразка шлунка: симптоми, ознаки, лікування. 

ПЗ 3. Кишкові отруєння: шляхи зараження та способи захисту.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях травної системи.   

ПЗ 5. Інформаційний аналіз і презентація аргументованого повідомлення на тему «Профілактика  

захворювань шлунково-кишкового тракту».  



 

 

 

Тема 6. Захворювання органів сечовидільної системи. 

ПЗ 1. Нефрит: причини, симптоми, лікування.  

ПЗ 2. Цистит: перебіг та симптоми захворювання.  

ПЗ 3. Причини, форми перебігу та симптоми сечокам’яної хвороби.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях органів сечовидільної 

системи.  

ПЗ 5. Моделювання повідомлення на тему: «Захворювання органів сечовидільної системи» з 

опертям на тези.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Читати з високим ступенем самостійності, складати план наукових та професійно 

зорієнтованих текстів, конспектувати на слух, обмінюватися інформацією, 

пов’язаною з професійними обов’язками, класифікувати фактичний матеріал за 

певними ознаками (групувати, об’єднувати факти, виділяти в них найбільш 

суттєві); збирати інформацію з різних частин тексту або з різних текстів з метою її 

уніфікації відповідно до запропонованого завдання; визначати логіко-змістову й 

композиційну структуру тексту.  

РН2. 

Використовувати загальновживану і професійну лексику, граматичні конструкції 

в комунікативних актах згідно з певними інтенційними програмами, вимогами до 

мовленнєвої діяльності, типами організації дискурсу, ситуацій і тем спілкування. 

Створювати письмове монологічне висловлювання на запропоновану тему 

відповідно до заданої комунікативної ситуації на кшталт послідовного детального 

опису, невеликого твору чи повідомлення відповідного формату. 

РН3. 

Вільно, правильно й ефективно користуватися мовними засобами в широкому 

діапазоні науково-навчальних та професійних тем, уміло співвідносячи їх із 

граматичним аспектом, сприймати на слух зміст повідомлення на конкретну тему, 

аналізувати й пояснювати семантику фрагментів та цілого тексту. Відповідати на 

запитання й формулювати їх відповідно до прочитаного чи прослуханого 

наукового чи професійно зорієнтованого тексту. 

РН4. 

Розв’язувати комунікативні завдання у сфері професійної діяльності, брати участь у 

діалоговій комунікації, демонструвати достатній рівень знань медичної термінології. 

Висловлювати роздуми, що потребують міркування, послідовної аргументації з 

елементами додаткової деталізації та відповідними прикладами й висновками 

(говоріння – монологічне мовлення); організовувати інформативний діалог з 

елементами прескриптивного діалогу, діалог-дискусію, використовуючи розвинену 

тактику мовленнєвого спілкування, уточнювати деталі повідомлення, 

аргументувати й рекомендувати власні судження, враховуючи «дистанції» у 

спілкуванні, забезпечувати психологічний комфорт, узагальнювати (говоріння – 

діалогічне мовлення). 

РН5. 

Демонструвати належний рівень володіння українською мовою для реалізації 

письмової та усної професійної комунікації, граматично правильно утворювати 

словосполучення, речення та модифікувати їх у текст як логічно завершену 

послідовність.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 



 

 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видом  навчальних занять при вивченні дисципліни є практичне заняття. 

Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує уміння і навички їх 

практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. 

Тема 1. Медична термінологія. 

ПЗ 1. Особливості української медичної термінології.  

ПЗ 2. Власноукраїнська медична лексика.  

Тема 2. Термінологія у професійному спілкуванні.  

ПЗ 1. Терміни-найменування захворювань, їх форм перебігу та ознак (симптомів, синдромів). 

ПЗ 2. Терміни на позначення причин захворювань, видів носіїв хвороб. 

ПЗ 3. Терміни на позначення методів і способів обстеження та лікування. 

ПЗ 4. Терміни-назви процесів життєдіяльності та функцій людського організму.  

 

Тема 3. Захворювання серцево-судинної системи. 

ПЗ 1. Скарги пацієнта та симптоми захворювань серцево-судинної системи. 

ПЗ 2. Причини, симптоми та скарги хворих при стенокардії. 

ПЗ 3. Інфаркт міокарда: причини, симптоми, лікування.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях серцево-судинної системи. 

ПЗ 5. Моделювання повідомлення з опорою на тези з теми: «Захворювання серцево-судинної 

системи».  

ПЗ 6. Інформаційний аналіз і презентація аргументованого повідомлення на тему «Профілактика 

захворювань серцево-судинної системи».  

Тема 4. Захворювання органів дихальної системи.  

ПЗ 1. Причини, форми перебігу, симптоми та скарги хворих на ангіну.  

ПЗ 2. Обструктивний бронхіт: форми, причини, симптоми та лікування. 

ПЗ 3. Причини, симптоми та скарги хворих на пневмонію. 

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях органів дихальної системи.  

ПЗ 5. Моделювання повідомлення з опорою на тези з теми: «Захворювання органів дихальної 

системи».  

Тема 5. Захворювання органів шлунково-кишкового тракту.  

ПЗ 1. Причини, форми перебігу, симптоми та скарги хворих на гастрит.  

ПЗ 2. Виразка шлунка: симптоми, ознаки, лікування. 

ПЗ 3. Кишкові отруєння: шляхи зараження та способи захисту.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях травної системи.   

ПЗ 5. Інформаційний аналіз і презентація аргументованого повідомлення на тему «Профілактика  

захворювань шлунково-кишкового тракту».  

Тема 6. Захворювання органів сечовидільної системи. 

ПЗ 1. Нефрит: причини, симптоми, лікування.  

ПЗ 2. Цистит: перебіг та симптоми захворювання.  

ПЗ 3. Причини, форми перебігу та симптоми сечокам’яної хвороби.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях органів сечовидільної 

системи.  

ПЗ 5. Моделювання повідомлення на тему: «Захворювання органів сечовидільної системи» з 

опертям на тези.  

 

7.2 Види навчальної діяльності  

Видами навчальної діяльності при вивченні дисципліни є аудиторна робота та самостійна 



 

 

робота.  

НД 1. Під час аудиторної роботи на практичному занятті поєднуються різні види роботи 

учнів – індивідуальна, фронтальна і групова. Індивідуальна робота передбачає самостійне 

виконання учнем завдання відповідно до рівня його навчальних можливостей за безпосередньою чи 

опосередкованою допомогою вчителя. Фронтальна робота передбачає одночасне виконання всіма 

учнями одного і того ж завдання під керівництвом вчителя. Групова (колективна, командна) робота 

передбачає взаємодію учнів між собою в процесі вирішення навчальних завдань. 

НД 2. Самостійна робота студента  – це самостійна діяльність студентів, яку викладач 

планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і 

контролем викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота є основним засобом 

засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.  

8.   Методи викладання, навчання 

Зовнішня форма вияву навчання:  

МН 1 словесні: бесіда, розповідь, пояснення, робота з книгою (методичними вказівками для 

студентів, робочим зошитом), навчальна дискусія;  

МН 2 наочні: ілюстрування, демонстрування (презентація);  

МН 3 практичні методи: вправи (підготовчі, пробні, тренувальні, творчі), самостійна робота. 

Внутрішня форма вияву навчання:  

МН 4 за характером пізнавальної діяльності: репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, проблемні, 

частково-пошукові;  

МН 5 за характером логічного шляху мислення: індуктивні, дедуктивні, традуктивні (аналогії); МН 

6 за принципом роз’єднання чи об’єднання знань: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

конкретизація, виділення головного, класифікація. 

Інтерактивні методи навчання:  

МН 7 метод малих (конкурентних) груп, метод мозкового штурму, дискусія, кейс-метод, метод 

проектів, метод мікрофона, метод незакінченого речення, ділова гра, проблемні ситуації тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студентів і оцінювання проводиться за модульно-

рейтинговою системою.  

Оцінювання протягом 5 – 6 семестрів проводиться у формі усних та письмових опитувань 

(М1), перевірки письмових робіт (М2). 

Використовується 200-бальна шкала: 

а) Робота на аудиторних заняттях протягом семестру – 120 балів (1-й модульний цикл – 60 балів, 2-й 

модульний цикл – 60 балів)  

б) Складання комплексних письмових модульних контролів протягом семестру – всього 80 балів 

(один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного – 1-й модульний цикл – 30 балів, 2-

й модульний цикл – 50 балів). 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання проводиться за модульно-рейтинговою 

системою (регламент додається). 

МО 1.  Поточний контроль навчальної діяльністі студентів здійснюється на кожному 

практичному занятті відповідно до конкретних цілей. Застосовуються такі засоби діагностики рівня 

підготовки студентів: усне опитування (індивідуальне, фронтальне); письмовий контроль (система 

тренувальних вправ і творчих завдань); блоки тестових завдань; самостійна робота; презентації, 

груповий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль. 



 

 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

МО 2. Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті. Форми проведення підсумкового контролю є 

стандартизованими та включають контроль теоретичної та практичної підготовки. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа, відео- та вуковідтворювальна, проєкційна 

апаратура (відеокамери, проєктори, екрани, смартдошки тощо). 

ЗН 2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН 3. Лінгвістичні кабінети. 

 

 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1.Бурнос Є.Ю., Левенок І.С., Пилипенко–Фріцак Н.А. Готуємося 

до клінічної практики (тексти для читання зі спеціальності). 

Навчально-методичні матеріали для іноземних студентів 

Медичного інституту. – Суми: СумДУ, 2018. – 106 с. 

2. Бурнос Є. Ю. , Левенок І. С., Пилипенко-Фріцак Н. А. Тестові 

завдання з української мови  для іноземних  студентів 3 курсу 

медичного інституту (с англійською мовою навчання).  – 

Електронне видання кафедри мовної підготовки іноземних 

громадян.– Суми : СумДУ, 2019. – 80 с.   

Допоміжна література: 

 

1. Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 2-е вид., випр.  -  К. : К.-

Медицина, 2017. – 336 с. 

 2.  Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Медицина в термінах і 

визначеннях. – К. : Книга-плюс, 2015. – 304 с. 

3. Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика (українська 

мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. – К. : 

Книга-плюс, 2016. – 334 с. 

 

 


