
Для яких 

спеціаль-

ностей 

пропону-

ється 

дисципліна 

Назва дис-

ципліни 
Анотація 

Семестр, 

на який про-

понується 

студентам 

обрати дис-

ципліну 

Кафедра, 

яка пропо-

нує вибірко-

ву дисцип-

ліну 

ІІІ ІV 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 
«Фінанси» 

Програма навчальної дисципліни «Фінанси» складається з таких розді-

лів: 

1.   Сутність та функції фінансів 

2.   Генезис та еволюція фінансів 

3.   Фінансова система та фінансовий механізм 

4.   Податки та податкова система 

5.   Бюджет та бюджетна система 

6.   Страхування і страховий ринок 

7.   Фінансовий ринок 

8.   Фінанси суб’єктів господарювання 

9.   Міжнародні фінанси 

10. Фінансовий менеджмент 

+  
Кафедра фінан-

сів та обліку 

 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Управ-

ління вла-

сними фі-

нансами» 

Програма навчальної дисципліни «Управління власними фінансами» 

складається з таких тем: 

1. Золоті правила фінансової грамотності 

2. Як стати фінансово незалежним та реалізовувати свої мрії 

3. Розумний план дій для досягнення фінансового благополуччя 

4. Як накопичувати гроші та «Розмножувати» їх 

5. Сучасне фінансове мислення 

6. Системний бізнес, пасивний дохід 

7. Складний відсоток 

8. Як розпочинати власний бізнес правильно 

9. Як інвестувати власні гроші 

Механізм роботи фінансових компаній (банки, інвестиційні та страхові 

компанії) 

 + 
Кафедра фінан-

сів та обліку 

 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Економі-

чна істо-

рія» 

Головними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння 

методами аналізу розвитку економіки на різних етапах і в різних країнах 

та економічного дослідження навчальної дисципліни; надання можливості 

студентам ознайомитися з генезисом залежностей та історично обумовле-

них закономірностей розвитку господарських явищ, в процесі, як у світі в 

цілому, так і в Україні зокрема; ознайомлення з сучасними моделями еко-

номічних систем; формування фундаментального економічного мислення 

спеціалістів-економістів, прищеплюючи навички систематизації оцінок 

основних економічних подій; вміння грамотно орієнтуватися у виборі 

економічних рішень. 

+  

Кафедра еко-

номіки, підпри-

ємництва та 

природничих 

наук 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Регіона-

льний роз-

виток і ре-

гіональна 

політика» 

Завдання вивчення дисципліни: 

- розкрити теоретичні і прикладні аспекти регіональної політики, об-

ґрунтувати необхідність впровадження глобальних стратегій регіонально-

го розвитку; 

- визначити основні напрями та інструменти розв’язання проблем ре-

гіонального розвитку; 

- ознайомити з основними нормативно-правовими документами що 

стосуються регіонального розвитку; 

- розкрити зміст стратегічних та тактичних цілей регіонального роз-

витку; 

- проаналізувати основні складові механізму регіональної політики; 

- дослідити участь регіонів України у міжнародному співробітництві 

в галузі охорони довкілля та соціально-економічному розвитку регіональ-

ного соціуму; 

 + 

Кафедра еко-

номіки, підпри-

ємництва та 

природничих 

наук 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Державне 

управлін-

ня» 

- Метою викладання є формування у студентів необхідних знань що-

до побудови та функціонування системи державного управління, вмінь та 

навичок використовувати ці знання у практичній діяльності. 

- Під час вивчення дисципліни студенти опанують такі теми: управ-

ління як системне суспільне явище; світові наукові школи управління; на-

ука державного управління; держава як суб’єкт управління суспільними 

процесами; конституційний розподіл влади, державне управління і місцеве 

самоврядування; вплив Верховної влади України та президента України на 

здійснення державного управління;судова гілка державної влади в Украї-

ні; Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади: ор-

ганізаційно-функціональна характеристика. 

+  

Кафедра публі-

чного управ-

ління та адміні-

стрування 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Територі-

альне уп-

равління 

та місцеве 

самовряду- 

вання» 

- Метою викладання є вивчення особливостей та специфіки держав-

но-адміністративної(урядової) та самоврядної діяльності на територіаль-

ному рівні, ознайомлення із загальними засадами здійснення реформи мі-

сцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

- Під час вивчення дисципліни студенти опанують такі те-

ми:відродження та особливості становлення територіальної організації мі-

сцевої влади в незалежній Україні, поняття, сутність, правові та організа-

ційні засади місцевого самоврядування та територіального управління, 

конституційно-правові засади побудови й функціонування органів терито-

ріального управління та місцевого самоврядування, концептуальні засади 

реформування місцевого самоврядування і децентралізація влади в Украї-

ні. 

 + 

Кафедра публі-

чного управ-

ління та адміні-

стрування 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Психоло-

гія спілку-

вання» 

Знання та вміння, якими оволодіють студенти під час вивчення нав-

чальної дисципліни: 

- Знання про умови ефективного спілкування. 

- Уміння та навички налагодження ефективного спілкування в різних 

комунікативних ситуаціях, 

- Уміння аналізувати ситуації спілкування; 

- Опанована система методів та засобів спілкування, які допомага-

ють під час взаємодії, 

- Навички безконфліктного спілкування. 

- Навички емоційної рівноваги під час конфліктних ситуацій; 

- Вміння долати бар’єри під час спілкування. 

 + 
Кафедра пси-

хології та педа-

гогіки 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Політоло-

гія» 

- Основна мета полягає в передачі певної суми знань про політику, 

вироблення у студентів умінь і навичок відстоювати та захищати свої пра-

ва, реалізовувати особисті та групові інтереси через представницькі полі-

тичні інститути, знаходити компроміси і досягати згоди з ключових пи-

тань. Вивчення політології розвиває здібності до елементарного раціона-

льно-критичного осмислення політики, ведення політичних дискусії та 

переговорів, сприяє розвитку навичок самовираження і аргументації. Най-

важливішим науково-прикладним аспектом функціонування політології є 

науково-просвітницька діяльність, формування високої політичної свідо-

мості та політичної культури, політичної зрілості молодого покоління. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Основи 

демокра-

тії» 

Вивчаються та аналізуються принципи та методи, якими керуються 

уряди демократичних країн при проведенні економічної, соціальної, етно-

культурної політики. 

Студенти отримають навички аналізувати матеріали з різних джерел, 

ЗМІ і доходити до неупереджених достовірних висновків; будуть здатні 

формувати свою думку, аргументовано оговорювати й захищати її; отри-

мають можливість свідомо брати участь у прийнятті рішень, відповідати зі 

їх реалізацію та взаємодіяти в практичній діяльності, використовувати ме-

ханізми захисту прав людини. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Культу-

роло- 

гія» 

Програмою курсу передбачено вивчення основних питань теорії куль-

тури – теоретичний блок: предмет, основні поняття культурології, струк-

тура та функції культури, основні школи та концепції культурології; істо-

ричний блок – історія світової та української культури: розвиток світової 

культури від давніх цивілізацій до наших днів із висвітленням найвидат-

ніших культурних досягнень; історичний та актуальний зрізи розвитку ук-

раїнської культури у її взаємозв’язках зі світовою культурою. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 
«Етика» 

Головною метою викладання дисципліни «Етика» є ознайомлення сту-

дентів з концептуальним змістом етики, її основною проблематикою, іде-

ями, напрямами і творами, що їх репрезентують. Головна увага зосере-

джується на висвітленні теорій і проблем сучасної етики, напрацюванні 

основ етичного мислення. При цьому ключовими для етичної теорії  і мо-

ральної практики в усіх їх історичних різновидах є наступні два питання: 

поєднання в людській діяльності: 1) доброчинності поведінки з прагнен-

ням до щастя 2) автономності рішень з всезагальністю моральних норм. 

Теоретична підготовка студентів з питань: основні поняття і структура 

моральної свідомості, форми регуляції людської поведінки, об’єктивні і 

суб’єктивні категорії моральної свідомості, поняття моральної самосвідо-

мості. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Політич-

на система 

України» 

Курс поєднує вивчення загальних засад політичного устрою з особливо-

стями реалізації суспільно-політичних  процесів в Україні. 

Завданням курсу є систематизація вже отриманих знань з історичного 

розвитку України, виокремлення ключових коренів актуальних політич-

них проблем нашої держави, з’ясування особливостей суспільно-

політичної трансформації країни, специфіки її політичної культури та со-

ціалізації, з’ясування становлення та принципів роботи політичних інсти-

тутів та трансформації виборчої системи, визначення ролі громадянського 

суспільства в сучасній політичній системі держави. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Соціоло-

гія» 

Вивчення даної дисципліни надасть змогу ознайомитися з основними 

тенденціями суспільного розвитку та допоможе аналізувати процеси, що 

відбуваються у сучасному суспільстві. Оскільки призначення соціології 

полягає в інтегруванні знань про суспільство, що існують в межах різних 

наук у єдину цілісну систему, вивчення дисципліни буде цікавим для сту-

дентів всіх спеціальностей. 

Програма курсу «Соціологія» включає матеріал, в якому розглядаються 

найважливіші питання теоретичної та емпіричної соціології, аналізуються 

фундаментальні соціологічні проблеми сьогодення. Вміння проводити ем-

піричні соціологічні дослідження, інтерпретувати, коректно представляти 

та ефективно використовувати їх результати, допоможуть студентам у по-

дальшому професійному становленні. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Історія 

цивіліза-

цій» 

Мета курсу: формування у студентів знань відносно витоків та змісту 

становлення різних культурно-історичних регіонів світу, розуміння їхніх 

особливостей,  передусім у сфері соціальної організації суспільства в різ-

них країнах, а також міжцивілізаційних суперечностей і перспектив світо-

вого співтовариства. 

Він поєднує у собі як теоретичні проблеми світової історії, так і конкре-

тний матеріал з історії локальних цивілізацій від стародавніх часів. Виді-

ляються ті елементи соціальної, економічної, політичної та духовної куль-

тури країн і народів, які сформувались на різних етапах історії людства і 

збереглися до сьогодення, зумовивши різноманіття сучасного світу. В ку-

рсі також аналізуються процеси становлення, інтеграції та дезінтеграції 

сучасної світової цивілізації, поступової уніфікації соціальної організації. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Цивіліза-

ції світу» 

Мета курсу: формування у студентів знань відносно цивілізаційної 

структури сучасного світу, змісту становлення різних культурно-

історичних регіонів світу, розуміння їхніх особливостей,  передусім у сфе-

рі соціальної організації суспільства в різних країнах, а також міжцивілі-

заційних суперечностей і перспектив світового співтовариства. В курсі 

виділяються ті елементи соціальної, економічної, політичної та духовної 

культури країн і народів, які збереглися до сьогодення, зумовивши різно-

маніття сучасного світу. Аналізуються процеси становлення, інтеграції та 

дезінтеграції сучасної світової цивілізації. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 
«Логіка» 

Метою вивчення навчальної дисципліни є знайомство з теорією мис-

лення та оволодіння навичками логічного аналізу, виявлення логічних по-

милок в міркуваннях, а також доведення істинності або хибності суджень. 

В межах дисципліни студенти ознайомляться з основними етапами стано-

влення та тенденціями історичного розвитку логіки, теоретичними осно-

вами логіки як філософської дисципліни про процедуру правильного, ана-

літичного, критичного мислення; отримають знання про основні закони 

логіки, форми абстрактного мислення і способи визначення істинності ви-

словлювань. «Логіка» допоможе сформувати інтелектуальні навички роз-

в'язання задач; навчить коректно формулювати судження, визначати логі-

чні помилки, виявляти найтиповіші випадки порушень законів логіки. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Релігієз-

навство» 

Курс надає студентам можливість розуміти сутність феномену релігії і 

застосовувати знання про релігійні організації України та світу на практи-

ці, зокрема у своїй професійній діяльності. 

Основні навички та уміння, яких набуває студент після опанування  да-

ної дисципліни: мати уявлення про історію, теорії, типологію та функціо-

нальність релігії як особливого соціокультурного феномену; розуміти су-

часні релігійні процеси в Україні та світі; професійно оцінювати і аналізу-

вати релігієзнавчі концепції, релігійні тексти, критичну літературу. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

 

“Історія”, 

“Культуроло-

гія”, “Психо-

логія” 

«Історія 

світового 

кіномисте-

цтва» 

Значення даної дисципліни випливає з факту запізнення України в за-

провадженні її в систему вищої освіти і з того, що в сучасному світі візуа-

льні практики відображення соціальної дійсності, її філософського осяг-

нення поступово витісняють літературу та інші жанри традиційного мис-

тецтва, які зараз вивчаються як навчальні дисципліни і набувають значно 

більшого суспільного резонансу. Обсяг дисципліни передбачає набуття 

базових знань про основні засоби візуального впливу на глядача, історич-

ним умовам їх формування та використання, особливостям їх впливу на 

жанровий кінематограф, застосуванню у формуванні глядацької психоло-

гії. Значне місце посідає знайомство з ключовими творами світового кіно-

мистецтва, набуття навичок перегляду “серйозного” кіно, розуміння ав-

торських завдань, що викликали його появу, розширення кругозору гляда-

чів як носії європейської освіченості. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 



“Історія”, 

“Культуроло-

гія”, “Політо-

логія”, “Філо-

софія” “Пси-

хологія” 

«Науки 

про люди-

ну і суспі-

льство. Іс-

торичний 

вимір» 

Дана дисципліна присвячена розгляду та аналізу історичних умов ви-

никнення, еволюції, сучасного стану розвитку та подальшим перспекти-

вам дослідження наук про людину і суспільство, які традиційно відносять 

до  “гуманітарних наук”. В рамках дисципліни приділено увагу трансфор-

мації середньовічної “книжності” в наукове знання про людину та суспі-

льство в епоху Відродження, значенню наукової революції XVIIст. та її 

місцю у виникненні самої концепції “гуманітарних наук”, межам сучасно-

го їх комплексу, предметам та об’єктам їх дослідження і узгодженню їх з 

іншими напрямами наукового пошуку. Важливим аспектом розгляду є 

проліферація напрямів дослідження в науках про людину і суспільство в 

ХІХ-ХХст., їх взаємодоповнення, а також причини цього явища, його нас-

лідки та значення в історичному контексті формування сучасної системи 

наукових знань. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра філо-

софії та історії 

“Теплоенер-

гетика” 

«Електро-

постачання 

комуналь-

них 

об’єктів та 

промисло-

вих підп-

риємств» 

Розглядається комплекс технічних засобів і організаційних заходів для 

забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії 

споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу елект-

ричної енергії 

+  

Кафедра зага-

льноінженер-

них дисциплін 

та теплоенерге-

тики 

 

“Теплоенер-

гетика” 

«Матеріа-

лознавство 

та техноло-

гія матері-

алів» 

Hозглядаються конструкційні матеріали та їх властивості, методи їх ви-

робництва, про основні технологічні методи формоутворення деталей. Ві-

дкрити фізичну суть явищ, які проходять у матеріалах при дії на них різ-

них факторів в умовах виробництва та експлуатації, їх вплив на властиво-

сті матеріалів, навчити теорії та практиці термічної обробки та іншим 

способам зміцнення матеріалів, які дають високу надійність та довговіч-

ність деталям машин, інструментам та іншим засобам. Студент повинен 

набути знання та навички з основних питань про основні властивості ста-

лей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів; про основні характеристи-

ки, маркування, властивості та застосування спеціальних сталей і сплавів 

+  

Кафедра зага-

льноінженер-

них дисциплін 

та теплоенерге-

тики 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87


“Теплоенер-

гетика” 

 

«Основи 

технологій 

у міському 

господарс-

тві» 

Розглядаються основні проблеми, що виникають у сфері технологій мі-

ського господарства. Належну увагу приділено висвітленню тем, які пе-

редбачені навчальною програмою. Ґрунтовно викладаються  механізм фу-

нкціонування міського комунального комплексу, менеджменту організації 

міського господарства, технологій водопостачання та водовідведення, са-

нування міських територій, їх зовнішнього впорядкування, зеленого гос-

подарства, міського транспорту, газопостачання, ритуального обслугову-

вання. 

 + 

 

Кафедра зага-

льноінженер-

них дисциплін 

та теплоенерге-

тики 

 

“Теплоенер-

гетика” 

 

 

«Технічна 

механіка» 

Це загально-технічний курс, який поєднує в собі основні розділи теоре-

тичної механіки з важливими для інженерної практики елементами теорії 

опору матеріалів і відомостями з основ курсу деталей машин. 

Загальний курс технічної механіки є фундаментом механіко-

математичної освіти інженерів. Технічна механіка як цілісна наука є сут-

тєвим елементом вищої освіти. Вона багата ідеями, методами, додатками і 

багатовіковою історією. Знання технічної механіки необхідні для прохо-

дження та глибокого розуміння багатьох розділів спеціальних інженерних 

дисциплін, таких як автоматизація та комплексна механізація різних ви-

робництв, проблеми здійснення технологічних процесів, керування ними. 

 + 

Кафедра зага-

льноінженер-

них дисциплін 

та теплоенерге-

тики 

 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Інформа-

ційні про-

дукти та 

послуги» 

Мета навчальної дисципліни – формувати у студентів спеціальні знання 

та навички щодо сфери організації сучасних інформаційних продуктів та 

послуг. Вивчення дисципліни вільного вибору «Інформаційні продукти та 

послуги» у подальшому сприятиме не лише ґрунтовній теоретичній, а й 

практичній роботі у сфері інформаційної діяльності. Під час вивчення ку-

рсу студенти опанують такі теми: визначення та сутність інформаційних 

продуктів та послуг; функцій та особливості сучасних інформаційних 

продуктів та послуг; закон розвитку інформаційного виробництва; органі-

заційних форм інформаційного бізнесу та напрямків його розвитку; пра-

вових засад підприємництва в інформаційній сфері; технології організації 

власної справи; визначення стратегічних потреб в інформаційних продук-

тах та послугах. 

+  

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавс-

тва 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Техноло-

гія пошуку 

роботи» 

Мета навчальної дисципліни вільного вибору «Технологія пошуку ро-

боти» - опанувати основні поняття, прийоми та технології пошуку роботи 

відповідно до чинних законодавчо-правових норм. Упродовж вивчення 

дисципліни студенти знатимуть та вмітимуть: особливості працевлашту-

вання; взаємодію з державною службою зайнятості та кадровими агентст-

вами; поради щодо підготовки до першого робочого дня; соціальний за-

хист населення від безробіття; порядок роботи з кадровими агентствами 

та державною службою 

зайнятості; поширені помилки при проходженні співбесіди; самостійно 

займатися пошуком вакансій на роботу; застосовувати на практиці з робо-

тодавцем основні правила поведінки при співбесіді на роботу;  правильно 

підготувати та заповнити необхідні документи при прийнятті на роботу; 

відстояти свої права відповідно законодавству України 

 + 

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументо-

знавства 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

“Мова ді-

лового до-

кумента” 

Мета навчальної дисципліни – засвоєння мовних норм та особливостей 

ведення української ділової документації.  Писемне спілкування в ділових 

відносинах між організаціями, установами, підприємствами та в органах 

управління здійснюється українською мовою. Проте недосконале воло-

діння державною мовою спричиняє появу чималої кількості помилок і на 

певний час знижує рівень культури мовлення в загальнонаціональному 

вимірі. Упродовж вивчення дисципліни студенти опанують роботу із різ-

ними видами ділових документів; повторять етикет ділової кореспонден-

ції; оволодіють норми сучасної української літературної мови (графічні, 

орфоепічні, орфографічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилісти-

чні та пунктуаційні). 

+ + 

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавс-

тва 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

“Ділові 

комуніка-

ції” 

Мета навчальної дисципліни - розвиток комунікативної компетентності 

професіоналів будь-якого рівня та напряму діяльності і є однією з базових 

дисциплін для студентів, які працюють у парадигмі «людина – людина». 

Наявність високого рівня культури ділової комунікації сприяє встанов-

ленню і розвитку ефективних ділових зв'язків і довірчого партнерства між 

людьми. Управління процесами ділової взаємодії та створення ефектив-

них робочих контактів усередині компанії - це один із дуже важливих ін-

струментів розвитку та процвітання бізнесу. 

+  

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавст-

ва 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

“Діловий 

імідж” 

Мета навчальної дисципліни – розширення поняття іміджу ділової лю-

дини та сучасної організації. Головні елементи іміджу організації. Вплив 

іміджу на конкурентоздатність організації. Тактика формування успішно-

го іміджу організації. 

+  

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавс-

тва 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

“Інформа-

ційне підп-

риємницт-

во” 

Мета навчальної дисципліни - дати студентам комплекс знань з основ 

інформаційного підприємництва, етапами здійснення правового регулю-

вання 

інформаційної сфери в Україні. Ознайомити студентів із найважливі-

шими джерелами інформаційного законодавства; засвоїти принципи ін-

формаційного права і вміння використовувати їх зміст при розв’язанні 

конкретних завдань; набуття досвіду роботи з відповідними документами; 

формування правової культури у сфері інформаційної діяльності. 

+  

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавс-

тва 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

“Державна 

інформа-

ційна полі-

тика” 

Мета навчальної дисципліни - дати майбутнім фахівцям систематизо-

ване й  аргументоване уявлення про функціонування інформаційної сфери 

у контексті переходу до інформаційного суспільства, зокрема державне 

управління нею, а також інформаційними процесами, які віддзеркалюють 

інтереси особистості, суспільства і держави. Навчити аналізувати націо-

нальний інформаційний простір в контексті формування суспільної думки 

та забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства та держави; 

з’ясовувати фактори, що визначають функціонування інформаційних по-

токів національного й іноземного походження; використовувати у прак-

тичній діяльності сукупність знань, професійних прийомів і методів, які 

впливають на формування національної інформаційної політики. 

+  

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавс-

тва 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

“Міжна-

род-на ін-

формацій-

на діяль-

ність” 

Мета навчальної дисципліни - після вивчення курсу студенти визнача-

тимуть системи інформації на загальносвітовому рівні, її значення для ро-

звитку політичних процесів; зрозуміють сучасні тенденції та актуальні 

проблеми міжнародної комунікації та інформації; зрозуміють зміст осно-

вних положень права особи на інформацію, використання новітніх техно-

логій; навчаться застосовувати здобуті знання на практиці. 

  

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавст-

ва 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

“Організа-

ція праці 

документо-

знавців” 

Мета навчальної дисципліни - сприяння оволодінню майбутніми доку-

ментознавцями професійною культурою, підвищення загальної культури 

особистості. Основними формами організації навчання у ході вивчення 

запропонованого курсу є лекції, практичні заняття, самостійна робота 

студентів. Лекції призначені для подання ключових питань стосовно ор-

ганізації праці документознавців, подальше вивчення яких відбувається 

на практичних заняттях та з допомогою самостійної роботи. Практичні 

заняття пропонуються для закріплення та поглибленого вивчення теоре-

тичних питань, осмислення навчального матеріалу, вироблення практич-

них умінь та навичок. 

  

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавст-

ва 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

“Стилісти-

ка в доку-

ментознав-

стві” 

Мета навчальної дисципліни - систематизувати знання української мови 

як структурно-функціонального явища в аспекті її документного викорис-

тання, висвітлити особливості мови документів, сформувати розуміння 

документа як тексту. Під час вивчення дисципліни студенти ознайомлять-

ся з основними поняттями функціональної стилістики та лексикології; на-

будуть навички практичної роботи з науковими термінами обраного фаху; 

підвищать загальний рівень професійної та мовної культури. 

 + 

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавст-

ва 

Для всіх спе-

ціальнос-тей 

Університету 

“Теорія та 

практика 

референт-

ської та 

офісної ді-

яльності” 

Мета навчальної дисципліни – засвоїти основні особливості референт-

ської та офісної діяльності; функції і обов’язки референта; форми органі-

зації  бездокументного обслуговування; основні підходи до разгортання і 

скорочення інформаційних та смислових повідомлень; знати особливості 

використання різноманітних жанрів роботи з засобами комунікації, мати 

уявлення про джерела філософської культури, що можуть суттєво вплива-

ти на якість роботи референта; переваги духовних цінностей та пріорите-

тів в різних ситуаціях. 

 + 

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавст-

ва 

Для всіх спе-

ціальнос-тей 

Університету 

“Основи 

інформа-

ційного 

моніторин-

гу” 

 

Мета навчальної дисципліни - зрозуміти всі зміни, що відбуваються у 

суспільстві, визначити на якому технологічному укладі знаходиться еко-

номіка та науково-технічний прогрес країни, визначитись із стратегіями, 

пріоритетами та перспективами. Одним з головних завдань сучасного со-

ціально-економічного розвитку всіх країн світу є їх трансформація в ін-

формаційне суспільство. Перехід від індустріального до інформаційного 

суспільства являє собою об’єктивну історичну закономірність і відбува-

ється шляхом поступової зміни ери індустріалізації ерою автоматизації, 

далі ерою комп’ютеризації, сучасною ерою інноваційного та знання оріен-

тованого і далі когнітивного розвитку 

 + 

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавст-

ва 

Для всіх спе-

ціальнос-тей 

Університету 

“Інформа-

цій-но-

аналітичні 

технології 

професій-

ної сфери” 

Мета навчальної дисципліни – вивчити найважливіші теоретичні та 

практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, мето-

ди, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для 

прийняття ефективного управлінського рішення. Особливу увагу під час 

вивчення курсу приділено розвитку нових засобів інтелектуалізації ін-

формаційно-аналітичної діяльності, специфіці професії документознавця-

аналітика, інформаційній революції, загрозам, що виникають у зв’язку з 

цим та сучасним концепціям розвитку інформаційного суспільства. 

 + 

Кафедра інфо-

рмаційної дія-

льності та до-

кументознавст-

ва 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Гідрога-

зоди-

наміка» 

Розглядаються основні закони гідростатики та руху крапельних рі-

дин;теоретичні основи газодинаміки, проводиться  аналіз гідродинамічних  

та газодинамічних процесів; розрахунки параметрів рідини та газу, що ра-

хуються при різних зовнішніх діях; оцінюються  режими течії рідини (га-

зу) та втрати тиску при ламінарному і турбулентному режимах течії. 

+  

Кафедра авто-

матизованого 

управління те-

хнологічними 

процессами 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Приклад-

на механі-

ка та осно-

ви конст-

руювання» 

Розглядаються методи і засоби випробування матеріалів, деталей і ма-

шин; методи дослідження деформацій, напружень і переміщень; аналіз 

точності та стабільності технологічного процесу; методика проведення та 

обробки результатів теоретичних та експериментальних досліджень; ме-

тоди оптимізації проектних рішень; методи оцінки достовірності побудо-

ваних моделей і їх адекватності, розробка методики постановки експери-

менту, його реалізації та результатів експерименту, оформлення матеріа-

лів досліджень. 

+  

Кафедра авто-

матизованого 

управління те-

хнологічними 

процессами 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Виконавчі 

механізми і 

регулюючі 

органи» 

Розглядаються виконавчі пристрої - елементи систем автоматики, які 

безпосередньо впливають на технологічний процес відповідно до команд-

ної інформації, що поступає від регулятора або пристрою дистанційного 

керування. 

Електричні, механічні, гідравлічні, пневматичні виконавчі елементи 

(ВЕ), прилади і їх розрахунок. 

Експериментальне визначення властивостей ВЕ 

 + 

Кафедра авто-

матизованого 

управління те-

хнологічними 

процессами 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Економі-

чне обґру-

нтування 

інженерних 

рішень» 

Розглядаються основні концепції, визначення та методології галузі 

інноваційних досліджень; процеси маркетингової підготовки нового про-

дукту; формування якості та конкурентоспроможності інноваційних това-

рів і технологій; етапи комплексної підготовки виробництва нової продук-

ції на підприємстві; питання економічних обґрунтувань та розрахунків до-

цільності розробок нових інженерних рішень; базові положення теорії  ін-

телектуального капіталу та інтелектуальної власності підприємства 

 + 

Кафедра авто-

матизованого 

управління те-

хнологічними 

процессами 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Об’єктив-

но-

орієнтовне 

програму-

вання» 

Розглядаються основи проектування програмного забезпечення; вивчи-

ти технології об’єктно-орієнтованого програмування; вивчити прийоми 

роботи з візуальними середовищами програмування; набуття навичок роз-

робки й тестування програмних продуктів функціонуючих під керуванням 

сучасних операційних систем; формування у студентів абстрактного мис-

лення, яке повинне допомогти рішенню прикладних задач, пов’язаних з 

різноманітними галузями знань. 

+  

Кафедра авто-

матизованого 

управління те-

хнологічними 

процессами 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Моделю-

вання сис-

тем» 

Розглядаються теорія й практика аналітичного та імітаційного моделю-

вання складних систем, проблем моделювання, наукові результати зі ство-

рення систем імітаційного моделювання різного призначення. Особлива 

увага приділяється розвитку практичних навичок з побудови та дослі-

дження моделей систем. Розв’язуються задач моделювання з використан-

ням широкого спектру програмного забезпечення для студентів що нав-

чаються за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки»,  технічних та еко-

номічних спеціальностей, а також фахівців галузі інформаційних техноло-

гій. 

+  

Кафедра авто-

матизованого 

управління те-

хнологічними 

процессами 



Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Інтегро-

вані паке-

ти прикла-

дних про-

грам» 

Розглядається набір кількох програмних продуктів, об’єднаних в єди-

ний зручний інструмент. Найрозвинутіші з них містять текстовий редак-

тор, електронну таблицю, СУБД, засоби підтримки електронної пошти, 

програму створення презентаційної графіки. Результати, отримані окре-

мими підпрограмами, можуть бути об’єднані в остаточний документ, що 

містить табличний, графічний і текстовий матеріал. Інтегровані пакети, як 

правило, містять деяке ядро, що забезпечує можливість тісної взаємодії 

між складниками. 

 + 

Кафедра авто-

матизованого 

управління те-

хнологічними 

процессами 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Опера-

ційні сис-

теми» 

Розглядається комплекс керуючих і обробляючих програм, які з одного 

боку виступають як інтерфейс між пристроями обчислювальної системи і 

прикладними програмами, а з іншого боку – призначені для управління 

пристроями і обчислювальними процесами, ефективного розподілу ресур-

сів між обчислювальними процесами і організації надійних обчислень 

 + 

Кафедра авто-

матизованого 

управління те-

хнологічними 

процессами 

«Право» 

«Теорія 

юридичної 

аргумента-

ції» 

Після освоєння курсу «Теорія юридичної аргументації» студенти по-

винні 

ЗНАТИ: 

 тановлення та історичний розвиток теорії юридичної аргументації; 

 особливості мови права; 

 аналітичну й діалогічну моделі аргументації; 

 види аргументації та способи обґрунтування; 

 логічні характеристики аргументації в судовому спорі; 

 види логічних помилок та способи їх уникнення при юридичній ар-

гументації 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра спеці-

ально-правових 

дисциплін 

 

«Право» 
«Житлове 

право» 

Метою вказаного курсу є вивчення та закріплення у студентів базових 

знань пов’язаних із регулювання житлових відносин в Україні, зокрема: 

1) поняття житлового права; 2) визначення загальних засад житлових 

відносин; 3) порядок реалізації громадянами свого права на житло; 

4) позбавлення права на житло; 5) особливості реалізація права на жит-

ло на підставі цивільно-правових угод. 

Особливої уваги у викладанні курсу приділяється таким новелам сучас-

ної сфери житлових відносин, як: реалізація права на житло у новобудо-

вах, особливості вирішення житлових спорів, спадкування житла на підс-

таві спадкового договору, договору довічного утримання 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра спеці-

ально-правових 

дисциплін 

 

“Економіка” 

“Менедж-

мент” 

«Матема-

тичне про-

гнозування 

та моделю-

 

Дисципліна вивчає методи і моделі аналізу тенденцій та зв’язків в еко-

номіці, дослідує закономірності і способи розробки соціально-

економічних прогнозів. Соціально-економічні прогнози необхідні для ви-

значення можливих цілей розвитку суспільства, сприяють зростанню еко-

 + 

Кафедра зага-

льноінженер-

них дисциплін 

та теплоенерге-

тики 



вання соці-

ально-

економіч-

них проце-

сів» 

номічних ресурсів, обгрунтують основні напрямки економічної й техніч-

ної політики, вможливлюють передбачення наслідків рішень і заходів. 

 

“Економіка” 

“Менедж-

мент” 

«Фінансова 

математи-

ка» 

Фінансова математика є класичною учбовою дисципліною підготовки 

студентів економічних спеціальностей університетів та коледжів провід-

них європейських держва та США. Ця дисципліна також входить до типо-

вих програм навчання фахівців з питань фондового ринку. Опанування 

апарату фінансових обчислень, дає змогу розв’язувати задачі, що виника-

ють у практичній діяльності, зокрема, наступні: проводити кількісний 

аналіз інструментів фінансового ринку та інших об’єктів інвестування, 

аналізувати параметри фінансових та комерційних угод; оцінити кінцеві 

фінансові результати операцій для кожного учасника угоди. 

+  

Кафедра зага-

льноінженер-

них дисциплін 

та теплоенерге-

тики 

 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Ділова 

іноземна 

мова» 

Мета дисципліни полягає у практичному оволодінні всіма видами мо-

вленнєвих компетенцій, необхідних для успішного міжнародного спів-

робітництва, формуванні необхідних комунікативних навичок в сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. 

Тематика курсу обумовлена професійними потребами майбутніх спеціа-

лістів в галузях економіки, менеджменту, туризму та інших. 

Завдання полягає в розвитку та вдосконаленні основних  видів мов-

леннєвої діяльності: аудіюванні, говорінні (діалогічне та монологічне), 

читанні, письмі та отриманні вмінь і навичок, необхідних для успішної 

діяльності в діловій сфері 

+ 

(наскрізна) 

Кафедра зару-

біжної філоло-

гії 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Друга іно-

земна мо-

ва» 

Англійська/ французька/ німецька/ турецька/ арабська 
+ 

(наскрізна) 

Кафедра зару-

біжної філоло-

гії 

Для всіх спе-

ціальностей 

Університету 

«Кримсь-

котатарсь-

ка мова» 

Кримськотатарська мова 
+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра зару-

біжної філоло-

гії 

«Право» 

«Латинсь-

ка мова і 

основи 

юридичної 

терміноло-

Курс розрахований на підготовку майбутніх спеціалістів до читання 

юридичних текстів і розуміння міжнародної наукової та правової термі-

нології. Елементарна граматика (охоплює фонетику, морфологію та ос-

новні положення синтаксису) латинської мови вивчається на матеріалі 

юридичних текстів, фразеологізмів, терміносполук римського цивільного 

права. Виходячи зі специфіки вивчення латинської мови як писемної 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра зару-

біжної філоло-

гії 



гії» («мертвої») мови джерел римського цивільного права значна увага у ви-

вченні курсу приділяється опрацюванню лексики, найуживанішої в юри-

дичних текстах (вето, аліменти, криміналістика, юстиція, юриспруденція 

тощо), як невід’ємної частини термінологічного апарату юриста. 

«Історія та 

археологія» 

Латинська 

мова 

Курс розрахований на підготовку майбутніх спеціалістів до читання ан-

тичних текстів і розуміння міжнародної наукової та термінології. Елемен-

тарна граматика (охоплює фонетику, морфологію та основні положення 

синтаксису) латинської мови вивчається на матеріалі історичних текстів і 

фразеологізмів. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра зару-

біжної філоло-

гії 

«Філософія» 

Латинська 

мова і ос-

нови дав-

ньогрець-

кої мови 

Курс розрахований на підготовку майбутніх спеціалістів до читання те-

кстів римських і давньогрецьких філософів і розуміння міжнародної нау-

кової термінології. Елементарна граматика (охоплює фонетику, морфоло-

гію та основні положення синтаксису) латинської та давньогрецької мови 

вивчається на матеріалі філософських текстів і фразеологізмів. Вивчення 

словотвору латинської та давньогрецької мови допоможе краще орієнту-

ватися у сучасному науковому термінологічному тезаурусі. 

+ 

(або) 

+ 

(або) 

Кафедра зару-

біжної філоло-

гії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальні групи для вивчення вибіркових дисциплін у 2019-2020 навчальному році 

(набір 2018 року) 

1) 014 Середня освіта Українська мова і література + 035.01 Філологія Українська мова і література + 061 Журналіс-

тика + 035.034 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська = 32 

2) 014  Середня освіта Мова і література (англійська) + 035.041  Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша-англійська + 035.02  Філологія Кримськотатарська мова і література = 29 

3) 014  Середня освіта Мова і література (французька) + 035.055 Філологія. Романські мови та літератури (переклад 

включно), перша - французька + 035.043  Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька 

= 24 

4) 014  Середня освіта Мова і література (арабська) + 014  Середня освіта Мова і література (турецька) +  035.060 Фі-

лологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша - арабська + 035.068 Філологія. Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша - турецька + 035.063 Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша - іврит 

= 27 

5) 053 Психологія + 231 Соціальна робота = 29 

6) 072 Фінанси, банківська справа та страхування = 29 

7) 073 Менеджмент + 292 Міжнародні економічні відносини = 24 

8) 241 Готельно-ресторанна справа + 242 Туризм = 28 

9) 051 Економіка + 071 Облік і оподаткування + 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність + 101 Екологія 

та охорона навколишнього середовища + 103 Науки про Землю = 28 

10) 122 Комп’ютерні науки + 123 Комп’ютерна інженерія + 144 Теплоенергетика + 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології = 26 


