
Додаток 1  

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ на 2021-2022 н.р. 

 

ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 



Кафедра, що 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде викладати 

дисципліну Загальна 

компетентніст

ь, на розвиток 

якої спрямована 

дисципліна 

Результати навчання за 

навчальною 

дисципліною 

Методи викладання, 

що пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні заняття 

тощо) 

Рівень освіти, для 

якого пропонується 

дисципліна 

Перелік галузей знань / 

спеціальність, для яких 

пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, 

які можуть 

за-писатися 

на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги до 

здобувачів, які 

хочуть обрати 

дисципліну / до 

аудиторії 

Обмеження 

щодо семестру 

вивчення Лекції 

Семінарські та 

практичні заняття, 

лабораторні роботи 

Мистецтво реклами 

Кафедра 

журналіст

ики та 

філології 

Яненко 

Ярослав 

Васильович 

Яненко 

Ярослав 

Васильови

ч 

Ковальова 

Тетяна 

Вікторівна 

Цінування 

та повага 

різноманітн

ості та 

мультикуль

турності 

Використовува

ти надбання 

національної та 

всесвітньої 

культурно-

мистецької 

спадщини для 

створення 

реклами. 

Генерувати 

нові ідеї для 

втілення їх в 

аудіо-

візуальній 

рекламі. 

Створювати 

сценарій 

аудіовізуальної 

реклами, 

забезпечувати 

виразність при 

втіленні 

авторського 

задуму. 

Лекції-

візуалізації, 

практики, 

командна 

робота, проектна 

робота, рольові 

та ділові ігри 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів 

60 Студенти 

повинні мати 

базові знання 

щодо роботи 

в Microsoft 

Word та 

Microsoft 

PowerPoint 

Без 

обмежень 

Практикум з реклами і ПР 



Кафедра 

журналіст

ики та 

філології 

Яненко 

Ярослав 

Васильович 

Яненко 

Ярослав 

Васильови

ч 

Ковальова 

Тетяна 

Вікторівна 

Здатність 

використов

увати 

інформацій

ні та 

комунікаці

йні 

технології 

Розробляти 

концепції 

рекламних та 

ПР-заходів. 

Створювати 

проекти 

соціальної та 

комерційної 

реклами. 

Застосовувати 

навички 

підготовки ПР-

матеріалів. 

Лекції-

візуалізації, 

практики, 

командна 

робота, проектна 

робота, аналіз 

конкретних 

ситуацій (case-

study) 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів 

60 Студенти 

повинні мати 

базові знання 

щодо роботи 

в Microsoft 

Word та 

Microsoft 

PowerPoint 

Без 

обмежень  

Мистецтво сторітелінгу 

Кафедра 

журналіст

ики та 

філології 

Воропай 

Світлана 

Валеріївна 

Воропай 

Світлана 

Валеріївна 

 

Здатність 

генерувати 

нові ідеї 

(креативніс

ть) 

Створювати 

текстові та 

мультимедійні 

історії для 

різних сфер 

діяльності та 

різних 

медіаплатформ. 

Створювати 

сценарії для 

візуального 

контенту. 

Застосовувати 

сторітелінг для 

PR та 

комунікаційних 

кампаній. 

Лекції-

візуалізації, 

практики, 

командна 

робота, проектна 

робота, аналіз 

конкретних 

ситуацій (case-

study) 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів 

30 Студенти 

повинні мати 

базові знання 

щодо роботи 

в Microsoft 

Word та 

Microsoft 

PowerPoint 

Без 

обмежень  

Психологія 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Іванова 

Т.В. 

Павленко 

В.П. 

Сахно П.І. 

Іванова 

Т.В. 

Павленко 

В.П. 

Сахно П.І. 

Здатність 

застосовув

ати знання 

у 

практични

х 

ситуаціях. 

 

Розуміти 

психологічний 

зміст та меха-

нізми станов-

лення і розвит-

ку різних форм 

прояву психіки. 

Аналізувати 

причини виник-

нення тих чи 

інших психоло-

гічних особли-

востей особис-

тості, прогно-

зувати її пове-

дінку. 

Здійснювати 

ефективні 

комунікації та 

розв’язувати 

ситуації у 

професійній 

діяльності на 

основі 

отриманих 

психологічних 

знань. 

Лекції; 

практичні 

заняття. 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

крім 

спеціальностей 

231 Соціальна 

робота, 028 

Менеджмент 

соціокультурно

ї діяльності та 

053 Психологія 

90 Для лекцій 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

Медична психологія та професійне спілкування 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Іванова 

Т.В.  

Коляда 

Н.В. 

Іванова 

Т.В.  

Коляда 

Н.В. 

Здатність 

застосовув

ати знання 

у 

практични

х 

ситуаціях. 

 

Розуміти 

особливості 

функціонуванн

я психологічної 

сфери. 

Сформувати 

уявлення про 

види та форми 

психічних 

розладів. 

Сформувати 

вміння 

ефективного 

професійного 

спілкування  

Лекційні 

заняття; 

практичні 

заняття; 

презентації; 

кейси 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

медичного 

інституту 

60 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

Medical Psychology and Professional Communication 
Departme

nt of 

Psycholo-

gy, 

Political 

Science 

and 

Socio-

Cultural 

Technolo-

gies 

Kolisnyk 

L.O. 

Ivanova 

T.V. 

Коlyadа 

N.V. 

Kolisnyk 

L.O. 

Ivanova 

T.V. 

Коlyadа 

N.V. 

Ability to 

apply 

knowledge 

in practical 

situations 

Тo understand 

the features of 

the 

psychological 

sphere 

functioning. 

Тo formulate 

ideas about types 

and forms of 

mental disorders. 

To form skills of 

effective 

professional 

communication 

Lectures; 

practical 

training; 

presentations; 

cases 

No 

restrictions 

For students of 

the medical 

institute 

90 The classes 

require 

rooms with 

multimedia 

No 

restrictions 

Психологія віртуального простору 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Теслик Н. 

М. 

Теслик Н. 

М. 

Здатність 

використо

вувати 

інформаці

йні та 

комунікац

ійні 

технології 

Застосовувати 

знання, навички 

та уміння для 

аналізу 

конкретних 

проявів психіки 

особистості 

людини. 

Встановлювати 

систему 

віртуальної  

соціальної 

взаємодії з 

іншими 

людьми, 

враховуючи 

особливості 

віртуальної 

особистості 

Організовувати 

власну 

практичну 

діяльність 

засобами 

віртуальної 

реальності. 

Самостійно 

моделювати 

практичні 

задачі, 

пов’язані із 

віртуальною 

діяльністю 

людини та 

знаходити 

Лекції; 

практичні 

заняття 

презентації; 

кейси тощо 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

крім 

спеціальності 

053 Психологія 

30 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 



шляхи їх 

вирішення. 

Психологія спілкування 
Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Улунова Г. 

Є. 

Сахно П І.  

Улунова Г. 

Є. 

Сахно П І.  

Здатність 

до 

міжособис

тісної 

взаємодії 

Демонструвати 

розуміння 

сутності, 

психологічних 

механізмів, та 

закономірносте

й спілкування. 

Здійснювати 

психологічний 

аналіз 

особливостей 

спілкування 

суб’єктів як 

представників 

різних вікових 

та соціальних 

груп. 

Демонструвати 

відповідальне 

ставлення до 

саморозвитку 

власної 

компетентності 

у професійному 

спілкуванні. 

Лекції; 

практичні 

заняття 

презентації; 

кейси 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

крім 

спеціальності 

053 Психологія 

60 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

Соціальна психологія 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Павленко 

В. П. 

Щербак 

Т.І. 

Павленко 

В.П., 

Щербак 

Т.І. 

Здатність 

до 

міжособис

тісної 

взаємодії 

Аналізувати 

процеси 

формування 

особистості в 

суспільстві, 

закономірності 

її 

взаємодії з 

іншими у 

ході 

спілкування, 

взаємовпливу 

та 

спільної 

діяльності в 

рамках великих 

і 

малих, 

формальних і 

неформальних 

соціальних 

груп та у 

масовидних 

спільнотах.  

Використовува

ти методи 

соціальної 

психології для 

дослідження 

навколишнього 

світу і для 

пошуку 

соціально- 

психологічних 

резервів 

удосконалення 

Лекції; 

практичні 

заняття 

презентації; 

кейси 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

крім 

спеціальності 

053 Психологія 

60 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 



діяльності в 

різних 

сферах 

соціальної 

практики, 

побудови 

конструктивних 

взаємовідносин

, 

вирішення 

практичних 

соціальних 

проблем. 

Інтерпретувати 

результати 

соціально- 

психологічних 

досліджень. 

Психологія мас 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Сахно П.І. Сахно П.І. Здатність 

до 

міжособис

тісної 

взаємодії 

Демонструвати 

розуміння 

сутності, 

психологічних 

механізмів, та 

закономірносте

й спілкування в 

масі, в групах. 

Здійснювати 

психологічний 

аналіз 

особливостей 

спілкування 

суб’єктів як 

представників 

різних вікових 

та соціальних 

груп, масових 

спільнот. 

Демонструвати 

відповідальне 

ставлення до 

саморозвитку 

власної 

компетентності 

у  спілкуванні з 

представникам

и різних 

вікових та 

соціальних 

груп, масових 

спільнот 

Лекції; 

практичні 

заняття 

презентації; 

кейси 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

крім 

спеціальності 

053 Психологія 

30 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

Сучасна філософія 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Козинцева 

Т.О. , 

Лебідь 

А.Є. 

 

Козинцева 

Т.О. 

Синах 

А.О. 

Туляков 

О.О. 

Лебідь 

А.Є. 

Здатність 

до 

абстрактн

ого 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

 

Свідомо 

керуватися в 

житті цілісним 

світоглядом, 

уміти 

орієнтуватися в 

усіх складних 

проблемах 

розвитку 

суспільства. 

Брати участь в 

управлінні 

процесами 

сучасного 

соціокультурно

го розвитку, 

успішно 

реалізувати 

власний 

кар’єрний ріст.  

Уміти набувати 

й збагачувати 

інформацію, 

обмінюватися 

нею й 

добиватися 

значних 

результатів на її 

основі. 

Бути успішним 

у житті, 

творчим, 

ініціативним, 

лідируючим 

Лекції; 

практичні 

заняття; 

інтерактивні 

лекції; 

діалогічні 

методи 

навчання; 

метод проектів 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

120 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

Логіка 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Козинцева 

Т.О. 

Козинцева 

Т.О. 

Лебідь 

А.Є. 

Здатність 

до 

абстракт-

ного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

 

Володіння 

ясним, послі-

довним, 

несупе-

речливим та 

доказовим 

мисленням, 

застосування 

навичок мис-

лення для пере-

конування 

інших та керів-

ництва їхньою 

діяльністю. 

Уміння 

аналізувати 

публічні вис-

тупи опонентів, 

добиватися 

переваг над 

ними. 

Здатність 

оперувати 

поняттями, 

судженнями та 

умовиводами 

задля 

виборювання 

перемоги у 

дискусії. 

Спроможність 

науково дово-

дити  істинні 

думки та спро-

стовувати 

хибні, з метою 

Лекції; 

тренінги; 

практичні 

заняття; робота 

в “малих 

групах”; 

“велике коло” 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

60 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія  

Без 

обмежень 



підвищення 

своєї значу-

щості й прес-

тижності в 

суспільстві.  

Ораторське мистецтво 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Козинцева 

Т.О., 

Туляков 

О.О. 

 

Козинцева 

Т.О., 

Синах 

А.О.,  

Туляков 

О.О. 

 

Здатність 

спілкувати

ся рідною 

мовою як 

усно, так 

письмово 

Уміння 

майбутніми 

фахівцями 

(економісти, 

менеджери, 

юристи, 

політики, 

журналісти та 

ін.) ефективно 

здійснювати 

публічну 

діяльність, 

послідовно 

відстоювати 

власну позицію 

в дискусіях. 

Володіння 

правилами 

складання 

переконливих 

промов, 

ефективне їх 

застосування в 

різних 

риторичних 

жанрах. 

Застосування 

технологій 

пошуку доказів, 

методів раціо-

нального та 

ірраціонального  

доведення, 

упевненого 

спростування 

аргументів 

Лекції; 

практичні 

заняття; 

тренінги з 

ораторської 

майстерності 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

90 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія  

Без 

обмежень 



опонентів. 

Відстоювати 

свої позиції 

аргументовано,  

здатність помі-

чати помилки 

та виверти в 

доказах своїх 

опонентів, до-

биватися успі-

хів у публічній 

діяльності 

Етика й естетика 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Синах А.О

Бойко О.П. 

Синах А.О 

Козинцева 

Т.О. 

Бойко О.П. 

Здатність 

діяти на 

основі 

етичних 

міркувань 

(мотивів) 

Знання основ-

них етичних 

ідей 

різноманітних 

шкіл та вчень, а 

також 

естетичних 

цінностей, їх 

ролі в творчій 

реалізації лю-

дини і її пов-

сякденному 

житті. 

Уміння харак-

теризувати ос-

новні школи і 

напрями в істо-

рії етичної і 

естетичної 

думки.  

Аналіз найваж-

ливіших теоре-

тичних проблем 

моралі, визна-

чення суб’єкта 

естетичної і 

художньої 

творчості. 

Розуміння видів 

мистецтва, їх 

змісту і форми 

з метою 

формування 

розумних 

духовних 

потреб і 

Лекції; 

практичні 

заняття; 

інтерактивні 

лекції; 

діалогічні 

методи 

навчання; 

метод проектів 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

90 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 



підняття 

творчого 

іміджу 

працівника 

Політологія 
Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Король 

С.М. 

Костенко 

А.М. 

Назаров 

М.С. 

 

Король 

С.М. 

Костенко 

А.М. 

Назаров 

М.С. 

 

Здатність 

діяти 

соціально 

відповідал

ьно та 

свідомо 

Уміти 

аналізувати 

політичну 

ситуацію в 

своїй країні та у 

світі.  

Уміти 

використовуват

и навички 

політичного 

аналізу для 

розуміння та 

захисту своїх 

політичних 

прав. 

Лекції; 

практичні 

заняття 

Без 

обмежень  

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

крім 

спеціальностей  

231- Соціальна 

робота, 028 -

Менеджмент 

соціокультурно

ї діяльності та 

053 -

Психологія 

90 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

Соціологія 
Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Костенко 

А.М. 

Світайло 

Н.Д. 

Костенко 

А.М. 

Світайло 

Н.Д. 

Здатність 

діяти 

соціально 

відповідал

ьно та 

свідомо  

Використовува

ти методи 

соціологічного  

дослідження в 

професійній та 

повсякденній 

діяльності. 

Уміти 

використовуват

и навички 

соціологічного 

аналізу для 

розуміння та 

захисту своїх 

прав 

Лекції; 

практичні 

заняття; 

підготовка 

презентації. 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

крім 

спеціальностей  

231- Соціальна 

робота, 028 -

Менеджмент 

соціокультурно

ї діяльності та 

053 -

Психологія 

60 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 



Україна у світовій політиці 
Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Король 

С.М. 

Назаров 

М.С. 

 

Король 

С.М. 

Назаров 

М.С. 

 

Здатність 

діяти 

соціально 

відповідал

ьно та 

свідомо. 

 

Усвідомлювати 

місце та роль 

України в 

сучасних 

політичних 

реаліях 

Уміти 

використовуват

и знання, 

отримані в ході 

вивчення курсу 

для 

формування 

власного 

погляду на 

сучасні 

глобальні 

процеси та 

місце України в 

них. 

Лекції; 

практичні 

заняття; дебати 

 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

60 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

Толерантність та недискримінація 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Іванова 

Т.В. 

Теслик 

Н.М. 

Іванова 

Т.В. 

Теслик 

Н.М. 

Савельєва 

Ю.М.  

Здатність 

до 

міжособис

тісної 

взаємодії 

Розуміти 

вимоги толе-

рантного став-

лення до пред-

ставників різ-

них спільнот. 

Формувати 

уявлення про 

види та 

протидію 

дискримінаційн

ому впливу на 

особистість. 

Підвищити 

конкурентоспро

можність 

фахівців у  

сучасному світі 

шляхом 

забезпечення 

розуміння 

різноманітності 

світу 

Лекційні 

заняття; 

практичні 

заняття; 

презентації; 

кейси 

 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

крім 053- 

Психологія 

90 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

Соціальна ролі та гендерна рівність 
Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Савельєва 

Ю.М. 

Світайло 

Н.Д. 

Савельєва 

Ю.М. 

Світайло 

Н.Д. 

Козинце-

ва Т.О. 

 

Усвідомле

ння рівних 

можливос

тей та 

гендерних 

проблем 

Уміти 

проявляти 

гендерну 

чутливість. 

Уміти 

застосовувати 

позитивну 

дискримінацію 

та інші методи 

для зменшення 

гендерної 

диспропорції. 

Лекції; 

практичні 

заняття; 

дискусії; 

підготовка 

презентації 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

90 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 



Інформаційні війни 
Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Назаров 

М.С. 

Лебідь 

 А. Є. 

Назаров 

М.С. 

Лебідь  

А. Є. 

Здатність 

до 

пошуку, 

обробленн

я та 

аналізу 

інформації 

з різних 

джерел 

Побудова 

моделей 

реальності на 

рівні 

інтерпретацій. 

Формування 

кейсу смислів. 

Конструювання 

інформаційних 

і віртуальних 

потоків. 

Лекційні 

заняття; 

практичні 

заняття; 

презентації; 

кейси; 

workshop; 

фреймінг 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

60 Для 

студентів – 

бажання 

вивчати 

дисципліну / 

для лекцій 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія, 

комп’ютерн

ий клас 

Без 

обмежень 

Сучасні освітні студії та академічна мобільність 



Кафедра 

психолог

ії, 

політолог

ії та 

соціокул

ьтурних 

технологі

й 

Купенко 

О.В. 

Панченко 

Ю.В. 

 

Купенко 

О.В. 

Панченко 

Ю.В. 

 

Здатність 

вчитися і 

оволодіват

и 

сучасними 

знаннями 

Уміти органі-

зовувати власне 

самостійне 

навчання. 

Уміти 

спрямувати 

власні зусилля 

на подальше 

працевлаштува

ння, започат-

кування власної 

справи чи 

продовження 

навчання в 

програмах 

академічної 

мобільності.  

вміти 

підготувати 

себе до 

професійної 

діяльності в 

інноваційному 

суспільстві. 

Уміти 

співпрацювати 

з іншими 

людьми. 

Інтерактивні 

лекції;  

діалогічні 

методи 

навчання; 

метод проектів 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

60 Для занять 

необхідна 

мультимеді

йна 

аудиторія 

Без 

обмежень 

  


