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Дисципліна

Історія науки і техніки

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра
Вимоги до
початку вивчення

Перший (бакалаврський)
1
2 кредити ЄКТС
Українська
Історії ФСП
Знання з історії України та всесвітньої історії на рівні шкільної програми

Що буде
вивчатися

− Розвиток як природничого й технічного, так і гуманітарного знання.
− Усвідомлення того, як суспільний розвиток впливає на розвиток науки і техніки та

Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)

Інформаційне
забезпечння
Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

навпаки.
− Розвиток засобів як виробництва, так і обслуговування невиробничих потреб.
− Суспільна значущість людей, котрі просували науково-технічний прогрес, залежно
від епохи.
− Сприйняття передових дОбсягнень науки й техніки серед сучасників.
− Буде охоплено період від появи перших людей (близько 3 млн. р. тому) до
сьогодення.
Щоб усвідомити історичну логіку науково-технічного розвитку в контексті загальної
історії людства. Зокрема це допоможе скласти обґрунтоване уявлення про місце
обраної спеціальності серед інших галузей, глибше зануритись у досвід попередніх
поколінь дослідників і практиків.
− всебічно й неупереджено розглядати явища історії науки і техніки в зв’язку з
історичними умовами конкретного періоду
− коректно застосовувати терміни й поняття з історії науки і техніки
− визначати рівень достовірності й аргументованості наукових теорій
− усвідомлювати цінність пам’яток історії науки і техніки
− на прикладі історичних тем проводити наукові диспути і дискусії, аргументовано
відстоювати власну позицію
− вільно орієнтуватися в масиві інформаційних ресурсів з різних напрямів
природничого, гуманітарного й технічного знання
− застосовувати набуті знання (передусім про методи роботи з інформацією та про
досвід видатних діячів науки й техніки) для вирішення конкретних інформаційнопошукових завдань у своїй професійній діяльності
− знаходити цікаві міждисциплінарні зв’язки під час власних досліджень
− застосовувати знання про псевдонаукові й антинаукові теорії, щоб уберегти себе чи
інших від шахрайства
Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник, методичні
рекомендації, презентації лекцій.
Лекції, семінари, можливість відвідати тематичні заходи в музеях чи бібліотеках, узяти
участь у міжвузівській науково-практичній конференції «Україна. Історія. Культура.
Пам’ять».
Залік
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Дисципліна

Україна в контексті історичного розвитку Європи

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра
Вимоги до
початку вивчення

Перший (бакалаврський)
1
2 кредити ЄКТС
Українська
Історії ФСП
Знання з історії України та всесвітньої історії на рівні шкільної прогами

Що буде
вивчатися

− Ключові моменти Європейської історії та Історії України.
− Основна увага приділяється насамперед процесам зміни суспільства в залежності

Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)

Інформаційне
забезпечння
Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

від політичних, релігійних, культурних та військових чинників з часів Стародавнього
світу до ХХІ століття.
− Окремий акцент робиться на повсякденному житті людини в той чи інший проміжок
часу.
Через глибше ознайомлення з особливостями таких історичних періодів та явищ як
Античність, Середньовіччя, Відродження, Реформація, Просвітництво, Індустріальна
революція, Холодна війна, Глобалізація, тощо слухач краще розумітиме тенденції
розвитку України та її місця у Європейському культурному та ментальному просторі.
− Набуті знання та навички (критичне мислення, вміння віднайти та обробити
інформацію, провести глибинний порівняльний аналіз), особливо з історії Європи,
значно підвищать конкурентоспроможність студента у подальшій науковій роботі та
міжнародному співробітництві. Насамперед під час контактів з іноземними
дослідниками, стажувань чи конференцій, слухачі курсу зможуть легше
інтегруватись до Європейського наукового середовища та знайти контакт з
європейськими колегами.
− всебічно й неупереджено розглядати явища історії України в контексті подій, які
відбувалися в Європі
− коректно застосовувати терміни й поняття з європейської історії
− визначати рівень достовірності й аргументованості наукових теорій
− вільно орієнтуватися в масиві інформаційних ресурсів з суспільно-політичної
тематики
− застосовувати набуті знання для вирішення конкретних інформаційно-пошукових
завдань у своїй професійній діяльності
− знаходити цікаві міждисциплінарні зв’язки під час власних досліджень
− застосовувати знання про псевдонаукові й антинаукові теорії, щоб уберегти себе чи
інших від шахрайства
Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник, методичні
рекомендації, презентації лекцій.
Лекції, семінари, можливість відвідати тематичні заходи в музеях чи бібліотеках, узяти
участь у міжвузівській науково-практичній конференції «Україна. Історія. Культура.
Пам’ять».
Залік
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Дисципліна

Історія української культури

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра
Вимоги до
початку вивчення

Перший (бакалаврський)
1
2 кредити ЄКТС
Українська
Історії ФСП
Знання з історії України та всесвітньої історії на рівні шкільної прогами

Що буде
вивчатися

На заняттях розглядатимуться як теоретичні засади розвитку культури, так і конкретні
історії появи шедеврів мистецтва, кіно, книгодрукування, будівництва
− швидко орієнтуватися в відмінностях між основними культурними періодами,
архітектурними стилями та художніми творами.
− набуті знання допоможуть розуміти суспільно-культурні процеси сьогодення. Це
може бути перший крок до втілення власного проекту в сфері культурного
менеджменту.
− розглядати явища історії культури в зв’язку з історичними умовами конкретного
періоду
− коректно застосовувати терміни й поняття з історії української культури
− визначати рівень достовірності й аргументованості наукових теорій в галузі історії та
культури
− усвідомлювати цінність пам’яток культури
− на прикладі знань з історії української культури проводити наукові диспути і
дискусії, аргументовано відстоювати власну позицію
− вільно орієнтуватися в масиві інформаційних ресурсів з різних напрямів
гуманітарного знання
− застосовувати знання про псевдонаукові й антинаукові теорії, щоб уберегти себе чи
інших від шахрайства

Чому це
цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)
Інформаційне
забезпечння

Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, методичні рекомендації, презентації
лекцій.Для студентів буде доступний підручник з дисципліни, однак залежно від
індивідуальних зацікавлень можна буде використовувати свої матеріали для
підготовки
Лекції, семінарські заняття проводитимуться в різних форматах: авторські презентації,
колективні дискусії, короткі письмові роботи, інтерактивні вправи тощо
Залік
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Дисципліна

Засади усного професійного мовлення (риторика)

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
1
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

базові знання державної мовина рівні шкільної програми

Що буде
вивчатися

Детально вивчаються такі питання: загальні закони спілкування, використання
вербальних та невербальних засобів у спілкуванні, гендерні аспекти спілкування,
особливості слухання, комунікативні бар’єри. У підрозділі власне риторики вивчаються
питання про страх публічних виступів (як з ним боротися), складові успішного виступу.
способи написання та виголошення промови, прийоми впливу на слухачів, ефективну
імпровізацію, оратора та аудиторію, маніпуляцію, сторітелінг, презентацію, пітч, види
аргументації, способи проведення суперечки, дискусії та перемовин.
Курс стане в нагоді усім, кому доводиться спілкуватися з людьми, виступати публічно
(як на захисті курсової так і на різних заходах), презентувати себе або свої послуги,
налагоджувати ділові відносини – усім, хто хоче, щоб його слухали і правильно почули.
Матеріали курсу лекцій цікаві тим, що подаються у вигляді презентацій та відео
(використовуються відео відомих ораторів та виступів з TEDx). Також у викладанні курсу
використовується метод сторітелінгу (навчання через історію), студенти
ознайомлюються з особливостями написання виступів та проведення дискусій.
Після вивчення дисципліни студенти будуть знати загальні вимоги до усного
спілкування; закони, які діють у спілкуванні; сучасні методи риторичного
аргументування; особливості використання невербальних засобів спілкування; види
полеміки і полемічних прийомів; вимоги до різного роду презентацій; основні поняття
академічної доброчесності. Студенти зможуть більш впевнено спілкуватися як у
професійному, так і повсякденному житті, навчаться імпровізувати та говорити легко,
виразно і переконливо.
Після вивчення курсу студент зможе писати текст виступу без особливих зусиль,
виступати перед різними видами аудиторії, вмітиме впливати та утримувати увагу
аудиторії протягом виступу, брати участь у дискусіях та аргументувати свою думку,
створювати якісні усні та мультимедійні презентації.

Чому це
цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)
Інформаційне
забезпечння
Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, електронний конспект лекцій для
студентів, кейси для роботи на практичних заняттях, мультимедійні презентації та
відео.
Лекції та та практичні заняття. Студенти отримують конспекти лекцій, що дозволяє на
заняттях не записувати теоретичний матеріал, а розширювати вже наявний за
допомогою наочних матеріалів. На практичних заняттях студенти готують публічні
виступи та презентації, беруть участь у дискусіях, аналізують виступи відомих ораторів.
Залік
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Дисципліна

Культура наукового технічного мовлення фахівця

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
1
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

базові знання державної мовина рівні шкільної програми

Що буде
вивчатися

Культура наукової технічної української мови, основи фахового мовлення, лексика
фахового спілкування (науковий стиль), культура академічного
монологічного/діалогічного мовлення.
Кожен, хто прагне дОбсягти професійного успіху, стати авторитетною особистістістю,
неодмiнно має володіти культурою мовлення, тобто навчитися дотримуватись
усталених норм усної і писемної форм мови, а також чітко та структуровано озвучувати
свої думки та переконання у діалогах, суперечках й промовах.
Розуміння основних аспектів та специфіки наукового спілкування; знання основ
академічної доброчесності; підготовка публічної (академічної) промови та її
презентація

Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)
Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)

Студенти зможуть вільно володіти мовними засобами наукового стилю, коригувати
професійні/академічні тексти відповідно до норм української мови та вимог нового
правопису, використовуючи сучасні лексикографічні джерела.

Інформаційне
забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, електронний конспект лекцій,
презентації лекцій та практичних занять.

Форма
проведення
занять

Лекції та практичні заняття (дискусії, публічні виступи, презентації).

Семестровий
контроль

Залік
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Дисципліна

Українська мова за професійним спрямуванням

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
1
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до початку
вивчення

базові знання державної мовина рівні шкільної програми

Що буде вивчатися

основи фахової мови для використання у професійній діяльності та з метою набуття
комунікативних навичок майбутніх спеціалістів.
Під час вивчення дисципліни студенти збагачуються лексикою ділового спілкування
та наукового мовлення; формуються навички роботи з навчальною та довідковою
літературою; ознайомлюються з особливостями складання різних видів письмових
робіт: план, тези, реферат, анотація, стаття, лабораторна робота, курсова робота,
дипломна робота тощо; розвиваються комунікативні компетенції, необхідні у
професійному спілкуванні; підвищують культуру офіційно-ділового мовлення;
формуються навички зі складання та оформлення професійних документів.
Після вивчення курсу студенти здатні продукувати нові ідеї (творчість); здатні
шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатні до
професійного (усного та письмового) спілкування фаховою мовою; здатні до
безперервного навчання та саморозвитку, самостійної праці.
Студенти зможуть вільно володіти мовними засобами наукового та офіційноділового стилів; укладати документи; коригувати професійні тексти відповідно до
норм української мови та норм Нового правопису; працювати з фаховими текстами,
використовуючи словники різних типів.

Чому це
цікаво/треба вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)
Як можна
користуватися
набутими знаннями і
уміннями
(компетентності)
Інформаційне
забезпечння
Форма проведення
занять
Семестровий
контроль

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, електронний конспект лекцій,
дистанційний курс «Українська мова за професійним спрямуванням» на платформі
Moodle
Лекції та практичні заняття у формі дебатів, публічних виступів,презентацій
Залік
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Дисципліна

Українська мова як іноземна

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
1
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

Володіти українською мовою на рівні В1.

Що буде
вивчатися

Граматична, лексична та фонетична системи української мови, мовні норми, формули
мовленнєвого етикету для реалізації своїх комунікативних намірів.
Українська мова є державною мовою, мовою навчання, освіти, тому її знання необхідні
для спілкування як у професійній, так і у соціокультурній сфері суспільної взаємодії

Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Іноземні слухачі повинні оперувати відповідним лексичним матеріалом, практичною
граматикою української мови, оволодіти всіма видами мовленнєвої діяльності:
аудіювання, читання, говоріння, письма.

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)

Вільно спілкуватись в типових сферах та ситуаціях

Інформаційне
забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, підручники, посібники та довідкові
джерела.

Форма
проведення
занять

Практичні заняття

Семестровий
контроль

Залік
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Дисципліна

Вступ до філософії

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
2
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

Загальні природничо-наукові знання в межах програми середньої школи; знання та
розуміння суспільних проблем, які визначали характер основних етапів всесвітньої
історії; знайомство з класичною світовою художньою літературою, достатнє для
формування власного літературного смаку
історія виникнення і розвитку філософської думки, основні філософські проблеми

Що буде
вивчатися
Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Виклики сьогодення вимагають нової ініціативної, творчої людини, а філософія формує
здатність критично мислити, творчо, креативно вирішувати складні завдання, закладає
вміння відстоювати власну думку, самостійно приймати обґрунтовані та виважені
рішення, бути самодостатньою, цілісною особистістю.
− визначити сенс та цінність людського життя, власне місце в сучасному
інформаційному суспільстві
− орієнтуватись у соціальних та політичних процесах
− сформувати уявлення про наукову картину світу
− зрозуміти механізми становлення і розвитку людської свідомості
− набути та розвинути комунікативні навички

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)
Інформаційне
забезпечння
Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник (електронне
видання), онлайн-курс «Філософія» для платформи «Прометеус» URL:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/KPI/PHIL101/2016_T2/about
Лекції, семінарські заняття

Залік
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Дисципліна

Загальна теорія розвитку

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
2
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

Загальні знання в межах шкільної програми

Що буде
вивчатися

Головні принципи та закони загальної теорії розвитку (закономірності та форми
розвитку в суспільстві, природі та мисленні) в тому вигляді, як вони склалися в традиції
класичної європейської філософії з одного боку і як вони відобразилися в розвитку
природничих та суспільних наук – з іншого
Курс спрямований на розвиток у студентів навичок критичного мислення, здатності
вільно орієнтуватися в бурхливому морі сучасної інформації,

Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

− вміння вичленяти дійсно прогресивні, революційні тенденції в науці, техніці,
−

суспільному житті і у власному особистісному становленні,
розуміння шляхів того, як їх можна підтримувати і розвивати

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)
Інформаційне
забезпечння
Форма
проведення
занять
Семестровий
контроль

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, підручник (електронне видання).
Відзнятий матеріал та закінчується монтаж онлайн-курсу «Загальна теорія розвитку»
для платформи «Прометеус» (тізер онлайн-курсу див. https://youtu.be/zCR8srSgw_0 )
Лекції, семінарські заняття

Залік
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Дисципліна

Логіка

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
2
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до початку
вивчення

Загальні знання в межах шкільної програми

Що буде вивчатися

Предметом вивчення логіки є закони та форми людського мислення. Курс логiки
включає в себе головнi вiдомостi з icторiї науки про мислення, вивчення головних
законiв формальної логiки – закону тотожностi, виключення суперечностi,
виключеного третього, достатньої пiдстави та детальне ознайомлення з правилами
побудови та прийомами ефективного використання в процесi мислення таких
логiчних форм, як поняття, судження, умовивід. Форми мислення розглядаються
не тільки як інструмент пізнання світу, але й як засіб підвищення ефективності
комунікації. Треба зауважити, що закони формальної логіки лежать в основі
сучасного комп“ютерного програмування, тому ця функція логіки розглядається
особливо детально.
Також студенти ознайомлюються з головними принципами теорiї розвитку –
дiалектичної логiки: принципами розвитку, зв’язку всього зi всiм, принципом
сходження вiд абстрактного до конкретного, збiгу iсторичного та логiчного.
Знайомство з логікою привчає до ясного мислення і зв’язного викладення своїх
думок.

Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

− обґрунтовувати свої ідеї та рішення,
− коректно відстоювати свою думку

Як можна
користуватися
набутими знаннями
і уміннями
(компетентності)

переконувати інших людей, що за сучасних умовах є необхідною складовою успіху,
яким би родом діяльності не займалася людина

Інформаційне
забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник (друковане
та електронне видання).

Форма проведення
занять

Лекції, семінарські заняття

Семестровий
контроль

Залік
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Дисципліна

Філософські основи наукового пізнання

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
2
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

Загальні знання в межах шкільної програми

Що буде
вивчатися

Предметом навчальної дисципліни «Філософські основи наукового пізнання» є
особливості наукового пізнання та наукового знання, види та форми знання, рівні
наукового пізнання, норми і методи наукової раціональності.
Курс надасть змогу розглядати розвиток науки, як соціальної, інформаційної,
інтелектуальної та когнітивної систем в контексті глобалізації. Розгляд виробництва
знання у світлі сучасних суспільних стратегій розвитку є важливим світоглядним
орієнтиром для майбутніх фахівців. Розкриття особливостей наукової творчості,
проблем творчості в науці і науково-технічній сфері спрямовано на формування
творчої особистості науковця та само актуалізації творчого потенціалу особистості

Чому це
цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Знати і розуміти:
−
основні положення теорії і практики наукового пізнання;
−
понятійний апарат теорії пізнання та філософські категорії, що підлягають засвоєнню на історичній основі розвитку науки, техніки і
технології;
−
основні принципи, методи і форми наукової діяльності;
−
історичні та сучасні способи виробництва знання в науці;
−
особливості емпіричного і теоретичного наукового дослідження, їх місце і роль в розвитку наукової теорії;
−
закономірності розвитку науково-технічної сфери та інноваційного розвитку суспільного виробництва;
−
природу знання, закономірності його виробництва і техніко-технологічного застосування;
−
засоби організації науки як пізнавальної, інтелектуальної, інформаційно-комунікативної, когнітивної, соціальної та продуктивної
діяльності;
−
основні тенденції, що визначаються впливом науки та виробництва наукового знання на всі сфери суспільного життя та
цивілізаційний розвиток.
Набути навичок і вмінь:
−
застосовувати норми, методи і стандарти виробництва наукового знання в процесі конкретної інженерно-конструкторської та
науково-дослідницької роботи;
−
поєднувати дослідницьку, проектну і виробничу діяльність, орієнтовану на стимуляцію розвитку певної галузі народного
господарства;
−
відрізняти наукове знання від інших формоутворень пізнання і суспільної свідомості;
−
оцінювати наукове знання з точки зору його істинності, теоретичної та практичної цінності;
−
визначати основні тенденції та перспективи розвитку науки як чинника суспільного прогресу і розвитку людини;
−
самостійно використовувати навчальну, наукову, довідкову та методичну літературу в галузі гносеології та філософських проблем
наукового пізнання.

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)
Інформаційне
забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник, конспект
лекцій, методичні рекомендації до семінарських занять.

Форма
проведення
занять

Лекції, семінарські заняття

Семестровий
контроль

Залік
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Дисципліна

Психологія

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
2
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до початку
вивчення

Загальні знанняз зоології та анатомії людини, що є складовими розділами
біологіїв межах шкільної програми

Що буде вивчатися

Явища психічного життя людини; механізми формування та функціонування
психіки; розвиток і формування особистості в процесі міжособистісної взаємодії
Курс створено враховуючи важливість психологічних знань, а також причини,
які мотивують людей зростати і розвиватись, їх бажання ставати краще і
поліпшувати своє життя. Для того щоб розбиратися в людях, вміти знаходити
спільну мову, бути здатними гнучко реагувати та підлаштовуватись під будь-яку
ситуацію, вміти протидіяти стресу, необхідно розуміти психологію

Чому це
цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

знання:
− особливостей пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер психічного життя людини;
− співвідношення природних та соціальних факторів у розвитку психіки;
− форм та закономірностей міжособистісної взаємодії.
уміння:
− оцінювати із застосуванням відповідних методичних засобів (тестових методик) та
встановлених критеріїв рівень розвитку власних пізнавальних процесів (відчуття, сприймання,
уява, пам’ять, мислення, мовлення, увага) та емоційно-вольових процесів (емоції, почуття,
воля);
− оцінювати за характеристиками власних психічних станів та почуттів рівень задоволення
умовами, характером та результатами професійної та побутової діяльності;
− користуватися прийомами розвитку вольових, комунікативних властивостей особистості,
проявів рис характеру;
− аналізувати власну діяльність як складову колективної діяльності.
− застосовування набутих знань для аналізу психологічної сутності різних проявів поведінки і
діяльності особистості;
− використання методів визначення психічних станів та властивостей особистості.

Як можна
користуватися
набутими знаннями
і уміннями
(компетентності)

Вивчення психології і застосування в житті отриманих знань сприятиме
особистісному зростанню, покращенню життя, налагодженню конструктивних
відносин, дОбсягненню успіхів в професійній сфері та інших видах діяльності.

Інформаційне
забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник
(друковане видання).

Форма проведення
занять

Лекції, семінарські заняття (надається велика кількість практичних порад)

Семестровий
контроль

Залік

14

Дисципліна

Соціальна психологія

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
2
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до початку
вивчення

Загальні знання з історії, літератури, дисципліни «Людина і світ» в межах шкільної
програми

Що буде вивчатися

закономірності спілкування та сумісної діяльності людей, залучених у різні
соціальні групи, а також характеристики самих груп
Вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» забезпечує формування
соціальних навичок (Soft Skills), що дозволяють бути успішним незалежно від
специфіки діяльності та напрямку, в якому працює людина.

Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

знання:
• основних напрямків розвитку соціальної психології;
• основних принципів, понять та категорій соціальної психології;
• методів соціально-психологічного дослідження;
• особливостей та закономірностей соціально-психологічних процесів і явищ;
• механізмів і сценаріїв міжособистісних інтеракцій.
уміння:
• пояснювати соціально-психологічні процеси і явища;
• здійснювати соціально-психологічний аналіз соціалізації та розвитку особистості;
• прогнозувати розвиток соціальних ситуацій;
• налагоджувати взаємодію з різними типами особистостей;
• ефективно будувати процес комунікації;
• аналізувати власну діяльність як складову колективної діяльності;
• виявляти чинники, що мають найбільший вплив на формування групових регуляторів
індивідуальної та групової поведінки;
• аналізувати соціально-психологічну природу конфліктів, розробляти рекомендації щодо їх
корекції та врегулювання;
• відслідковувати різноманітні групові явища та характеризувати їх.
• проведення соціально-психологічних досліджень у малих групах;
• урахування закономірностей спілкування;
• використання стратегій вирішення конфліктних ситуацій;
• особливості використання різних стилів лідерства;
• протистояння прийомам маніпуляції свідомістю.

Як можна
користуватися
набутими знаннями
і уміннями
(компетентності)

Вивчення «Соціальної психології» сприятиме розвитку комунікативних умінь,
ситуаційній обізнаності, адаптивності, гнучкості, налагодженню конструктивних
відносин, дОбсягненню успіхів в професійній сфері та інших видах діяльності.

Інформаційне
забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник Соціальна
психологія(URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27765)

Форма проведення
занять

Лекції, семінарські заняття

Семестровий
контроль

Залік

15

Дисципліна

Психологія конфлікту

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
2
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

Загальні знання з історії, літератури, дисципліни «Людина і світ» в межах шкільної
програми

Що буде
вивчатися

закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини
виникнення конфліктів і методи їх подолання
Конфлікти неминучі та існують там, де є життя і люди, тому майбутньому
професіоналу необхідно знати: як запобігати їх деструктивності, негативним
проявам і руйнуючим наслідкам, як поводитися у процесі різних конфліктів, як
вести себе у значущих, життєво важливих конфліктах, як завершувати і
конструктивно, вдало для всіх конфліктуючих сторін, вирішувати конфлікт.
Психологічні знання про особистісні передумови конфліктної поведінки вказують
на важливість усвідомлення власних бажань і вчинків, цілей та умінь слухати
іншого, оформляти у слова власні бажання, необхідність гнучкого застосування
різних стратегій і тактик у конфліктах, і, перш за все, тих конфліктів. які є
конструктивним виходом з складної та не зовсім ясної критичної ситуації

Чому це
цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

знання:
•
базових категорій психології конфлікту;
•
сутності теорій конфлікту в психології;
•
природи і причин конфліктів;
•
типології конфліктів;
•
структури та динаміки конфліктів;
•
стилів і стратегій поведінки в конфліктах;
•
процедур примирення, їх особливостей та правил проведення;
•
шляхів психокорекції конфліктної поведінки.
уміння:
•
аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт;
•
визначати причини конфлікту;
•
передбачати шляхи запобігання та врегулювання конфліктів;
•
користуватися методиками для визначення конфліктності особистості та її схильності до певних стилів поведінки в конфлікті;
•
використовувати різні технології розв’язання конфліктних ситуацій;
•
виступати посередником у вирішенні конфліктів.
•
методів діагностики конфлікту;
•
визначення типу конфлікту та його функцій (конструктивної або деструктивної);
•
реалізації стратегій вирішення конфліктних ситуацій

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)

Психологічні знання про правила і особливості безконфліктного спілкування і
поведінки допомагають не тільки будувати конструктивні міжособистісні стосунки,
полегшують орієнтацію на взаємний виграш у реалізації життєвих цілей, у
будуванні ділових і продуктивних стосунків, сприяють психічному і фізичному
здоров'ю особистості, групи, колективу, але й застосовувати уміння
реконструювати конфлікт, перетворити його на знаряддя управління та впливу.
Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник Психологія
конфлікту: теорія і сучасна практика (URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25821)

Інформаційне
забезпечння
Форма
проведення
занять

Лекції, семінарські заняття

Семестровий
контроль

Залік

16

Дисципліна

Трудове право

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
3
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

Загальні знання в межах шкільної програми

Що буде
вивчатися

правове регулювання трудових відносин, правові засади та порядок використання
праці
буде цікаво дізнатися про свої права та обов’язки як працівника, а також про права
та обов’язки роботодавця, про види робочого часу та часу відпочинку

Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

студент буде знати:
− процедуру працевлаштування (як правильно скласти резюме; як достойно пройти
співбесіду) і звільнення з роботи («звільняєшся сам» - «тебе звільняють»);
− свої права та обов'язки під час здійснення трудової діяльності (як «не наступити на
граблі» під час підписання трудового договору/контракту з роботодавцем, і чим
трудовий договір відрізняється від контракту;
− чи обов'язкове проходження випробування при прийомі на роботу або можна його
оминути;
− як правильно оформлювати студентів денної форми навчання на роботу, і чи повинен
роботодавець узгоджувати графік його роботи з навчальним планом ВНЗ та розкладом
занять;
− як грамотно застосовувати самозахист своїх прав та інтересів у разі виникнення
конфлікту з роботодавцем);
− види робочого часу і часу відпочинку (чим скорочений робочий час відрізняється від
неповного робочого часу; що собою представляє «гнучкий графік роботи»;
− чому не кожен вид відпусток вважається часом відпочинку);
− види дисциплінарної і матеріальної відповідальності (у якому разі людину можна
звільнити з роботи, а в якому — достатньо лише відсторонити від виконуваної роботи
на певний час;
− чи можна застосовувати штрафні (грошові) санкції у разі порушення трудової
дисципліни;
− чи з усіма працівниками укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)

Студент зможе застосовувати норми трудового законодавства у повсякденному
житті і професійній діяльності, аргументувати власну точку зору та прийняті
рішення з конкретних питань регулювання трудових відносин, давати їм правову
оцінку

Інформаційне
забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний комплекс
та навчальний посібник (електронне видання)

Форма
проведення
занять

Лекції, семінарські заняття

Семестровий
контроль

Залік

17

Дисципліна

Правознавство

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
3
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

Загальні знання в межах шкільної програми

Що буде
вивчатися

основи різних галузей права, правового регулювання різних суспільних відносин,
різної поведінки в суспільстві
цікаво буде дізнатися, про основні закони нашої держави, кваліфікацію різної
поведінки в законодавстві України, відповідальність та підстави притягнення до
неї, про те, як реагувати на незаконні вимоги органів державної влади, про
порядок започаткування бізнесу, права і обов'язки громадян і юридичних осіб, їх
правові гарантії тощо.
студент буде знати:
− сутність держави і права, їх призначення;
− основні положення Конституції України;
− конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина;
− види договорів у цивільному праві, порядок їх укладання;
− загальні положення трудового законодавства;
− специфіку адміністративної і кримінальної відповідальності;
− особливості регулювання шлюбно-сімейних відносин;
− вимоги до започаткування та здійснення господарської діяльності.
Студент зможе орієнтуватись у системі законодавства України, захищати свої
конституційні права; моделювати свою правову поведінку; самостійно
контролювати дотримання своїх трудових прав при прийнятті на роботу та
звільненні з роботи в процесі трудової діяльності; визначати підстави
адміністративної і кримінальної відповідальності.

Чому це
цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)
Інформаційне
забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний
комплекс (URL:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/26299)

Форма
проведення
занять

Лекції, семінарські заняття

Семестровий
контроль

Залік

18

Дисципліна

Право в галузі реклами та PR

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
3
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

студент повинен знати класифікацію нормативно-правових актів; систему органів
державної влади та органів місцевого самоврядування; види відповідальності.

Що буде
вивчатися

Освоєння системи та положень нормативно-правових актів (законів, постанов,
наказів тощо), що регулюють відносини в галузі реклами та PR. Наприклад: що
забороняється використовувати у рекламі, а що є обов’язковим;які дії необхідно
вчинити, щоб розмістити рекламу; які наслідки порушення вимог до змісту
реклами, порядку її розміщення тощо; як регулюються відносини телеглядач,
радіослухач – телерадіоорганізація; зв’язки з громадськістю через висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; як
захистити свої права та законні інтереси, якщо інша особа поширила недостовірну
інформацію, висловила суб'єктивну думку в брутальній, принизливій чи
непристойній формі тощо;що таке інформаційні агентства та інформаційні послуги,
які вони надають тощо
тому що масовий характер реклами дозволяє продемонструвати в дії будь-яке
положення нормативно-правових актів і, навпаки, прогалини у правовому
регулюванні. У сфері зв’язків з громадськістю особливий інтерес викликають
приклади з судової практики, пов’язані із захистом честі, гідності та ділової
репутації.
студент набуде знань основних положень відповідних нормативно-правових актів,
умінь їх практичного застосування

Чому це
цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)
Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)

Набуті знання, уміння студенту цілком можуть знадобитися у повсякденному житті.
Наприклад, не виключене порушення особистих немайнових прав, що може
виразитися у поширенні про особу недостовірної інформації. В такому разі, за
результатами навчання студент матиме уявлення щодо можливих способів
захисту, до яких можна вдатися

Інформаційне
забезпечння

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО,навчально-методичний комплекс

Форма
проведення
занять

Лекції, семінарські заняття

Семестровий
контроль

Залік

19

Дисципліна

Правові основи інформаційної безпеки

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
3
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

Загальні знання в межах шкільної програми

Що буде
вивчатися

У сучасному світі, не лише в Україні, ведуться дискусії та пошук відповідей на низку питань, зокрема:
інтернет, соціальні мережі, інформаційні системи та технології, інтернет речей, робототехніка з
елементами штучного інтелекту та ін. – це добре для людини або не дуже?, яку реальну або потенційну загрозу
вони несуть конкретній людині та суспільству в цілому;
чому майже увесь світ та, в першу чергу, нас, громадян України, непокоять інформаційні війни,
спеціальні інформаційні операції, інформаційна зброя та тому подібне? Що це наскільки загрозливо для людини?;
чому майже всі країни світу, в т.ч. й Україна, занепокоєні питаннями забезпечення інформаційної
безпеки, кібернетичної безпеки?;
чому всі дедалі все частіше лунають ствердження, що центр сучасного протиборства між країнами
переміщується в інформаційний простір, кібернетичний простір? До речі, що це за “простори”? Це - синоніми?;та
багато інших питань.
На перший погляд, відповідь на ці та подібні ним питання начебто очевидна, “лежить на поверхні”, особливо для
людини, яка з раннього дитинства звикла “грати” зі смартфоном, ноутбуком, планшетом та ін. сучасними
інформаційно-комунікаційними засобами. Але насправді, відповіді на поставлені, а ще більше – на непоставлені
питання, під час детального розгляду є дуже не простими, складними.
Саме розгляду вище вказаних та багато не вказаних питань, пошуку шляхів вирішення питань, які виникають у цій
сфері, й присвячена навчальна дисципліна “Правові основи інформаційної безпеки”.

Чому це
цікаво/треба
вивчати

отриманні знання будуть необхідними та корисними для кожної людині, як під час
здійснення службових обов`язків незалежно від обраної професії і спеціальності,
так й у повсякденному житті (наприклад, під час здійснення спілкування з
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів – електронної
пошти, соціальних мереж, різного роду веб-сайтів та ін.), що підтверджується
шестирічним практичним досвідом викладання даної дисципліни

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)
Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)
Інформаційне
забезпечння
Форма
проведення
занять

Лекції, семінарські заняття

Семестровий
контроль

Залік
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Дисципліна

Я маю право

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
3
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку вивчення

Загальні знання в межах шкільної програми

Що буде
вивчатися

Ефективне застосування правових знань у повсякденному житті: на роботі, у
навчанні, на вулиці і вдома, у спілкуванні з правоохоронними органами.
Для того щоб розуміти як правильно оцінити ситуацію, що робити в критичних
ситуаціях та як захистити свої права.

Чому це
цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)

Інформаційне
забезпечння
Форма
проведення
занять

Семестровий
контроль

− як правильно спілкуватись з правоохоронними органами, уникнути незаконного
затримання чи незаконного притягнення до відповідальності;
− як законно захиститись від злочинних дій;
− як забезпечити дотримання своїх освітніх чи трудових прав;
− як зареєструвати і розпочати власний бізнес, основні правила оподаткування;
− як повернути гроші за неякісний товар чи послугу, захистити своє право
власності;
− як законно вирішити сімейно-побутові спори.
− юридично грамотно поводитись при вчиненні щодо нього або інших осіб
злочину, при затриманні, арешті, у критичних ситуаціях;
− ефективно реалізовувати своє право на працю, освіту, захищати свої трудові і
освітні права, протидіяти незаконному звільненню чи відрахуванню;
− з’ясовувати зміст договорів та інших юридичних документів;
− самостійно захищати свої права як споживача товарів і послуг;
− законно вирішувати типові сімейно-побутові спори.
Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні завдання, навчальнометодичний комплекс
Лекції, Практичні заняття (проводяться у формі моделювання правильної
поведінки у типових життєвих ситуаціях, в які потрапляє людина: спілкування з
поліцією, відносини з роботодавцем, організація власного бізнесу, захист прав
споживачів товарів і послуг, відносини з банками та податковими органами,
сімейні правовідносини )
Залік
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Дисципліна

Екологічна безпека інженерної діяльності

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
3
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до початку
вивчення

Базові знання на рівні шкільного курсу екології; оперувати основними
екологічними поняттями та термінами.

Що буде вивчатися

Проблеми в області охорони довкілля, особливості та закономірності процесу
формування екологічної та природно-техногенної безпеки, а також механізми її
забезпечення на регіональному та міжнародному рівнях. Значна увага
приділяється різноманітним аспектам, пов’язаним з розвитком в сучасному
суспільстві інноваційних технологій, їхньому значенню та екологічним ризикам,
що супроводжують процеси впровадження певних груп технологій в народному
господарстві та побуті.
Розробка та впровадження інноваційної моделі економічного розвитку України
пов’язані з розвитком науки, сучасних наукоємних високотехнологічних галузей
(інформаційні технології, радіоелектроніка тощо), прогресивних
ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів у промисловості, транспорті і
побуті, ефективних безвідходних технологій, технологічних рішень та
обладнання для очищення промислових стоків і викидів. Тому надзвичайно
важливою в сучасному світі є різнобічна, в тому числі і екологічна підготовка,
яка дозволить майбутнім фахівцям інженерних спеціальностей на основі
отриманих знань приймати активну участь в вітчизняних та міжнародних
проектах, пов’язаних з захистом навколишнього середовища та розвитком
екологічного підприємництва, розуміти і оптимально вирішувати екологічні
проблеми регіонів проживання, уміти формувати ефективні комунікативні
стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері
екології
оцінювати вплив сучасних технологій на навколишнє середовище та визначати
умови (фактори), що можуть призвести до виникнення загроз екологічній
безпеці.

Чому це цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)
Як можна
користуватися
набутими знаннями і
уміннями
(компетентності)

Інформаційне
забезпечння

студент зможе:

− проводити оцінку стану довкілля, робити висновки щодо тенденцій його
змін та запобігання екологічно негативних наслідків господарської
діяльності людини;
− надавати інженерну оцінку екологічному ризику;
− використовувати знання щодо закономірностей виникнення небезпек
екологічного та техногенного характеру з метою їх попередження.
Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, підручник

Форма проведення
занять

Лекції тапрактичні заняття (застосовується комбінація пасивних та активних
методів навчання)

Семестровий
контроль

Залік
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Дисципліна

Промислова екологія

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
3
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до початку
вивчення

Базові знання на рівні шкільного курсу екології; оперувати основними
екологічними поняттями та термінами.

Що буде вивчатися

Процеси забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери внаслідок
функціонування основних галузей виробничої діяльності людини, що
представлені підприємствами паливно-енергетичної, гірничовидобувної,
металургійної, нафтопереробної, будівельної, хімічної та харчової
промисловості. Основна увага приділяється методам запобігання негативного
впливу на довкілля та засобам боротьби зі шкідливими викидами.
Розробка та впровадження інноваційної моделі економічного розвитку України
пов’язані з розвитком науки, сучасних наукоємних високотехнологічних галузей
(інформаційні технології, радіоелектроніка тощо), прогресивних
ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів у промисловості, транспорті і
побуті, ефективних безвідходних технологій, технологічних рішень та
обладнання для очищення промислових стоків і викидів. Тому надзвичайно
важливою в сучасному світі є різнобічна, в тому числі і екологічна підготовка,
яка дозволить майбутнім фахівцям інженерних спеціальностей на основі
отриманих знань приймати активну участь в вітчизняних та міжнародних
проектах, пов’язаних з захистом навколишнього середовища та розвитком
екологічного підприємництва, розуміти і оптимально вирішувати екологічні
проблеми регіонів проживання, уміти формувати ефективні комунікативні
стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері
екології.
обирати підходи щодо забезпечення належного рівня екологічної безпеки при
роботі промислових підприємств

Чому це цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)
Як можна
користуватися
набутими знаннями і
уміннями
(компетентності)

Інформаційне
забезпечння

студент зможе:
− аналізувати виробничий процес, визначати рівень впливу підприємства
(виробництва) на навколишнє середовище;
− визначати основні забруднювачі довкілля даного підприємства
(виробництва);
− пропонувати перспективні заходи по зменшенню антропогенного
навантаження на довкілля при роботі конкретних промислових підприємств.
Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, підручник, навчальний
посібник (практикум)

Форма проведення
занять

Лекції тапрактичні заняття (застосовується комбінація пасивних та активних
методів навчання)

Семестровий
контроль

Залік
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Дисципліна

Стратегія охорони навколишнього середовища

Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра

Перший (бакалаврський)
3
2 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до початку
вивчення

Базові знання на рівні шкільного курсу екології; оперувати основними
екологічними поняттями та термінами.
Причини виникнення комплексу глобальних та регіональних екологічних
проблем в Україні та світі, а також з можливості щодо пошуку та реалізації
оптимальним шляхів вирішення екологічних проблем.
Розробка та впровадження інноваційної моделі економічного розвитку
України пов’язані з розвитком науки, сучасних наукоємних
високотехнологічних галузей (інформаційні технології, радіоелектроніка
тощо), прогресивних ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів у
промисловості, транспорті і побуті, ефективних безвідходних технологій,
технологічних рішень та обладнання для очищення промислових стоків і
викидів. Тому надзвичайно важливою в сучасному світі є різнобічна, в тому
числі і екологічна підготовка, яка дозволить майбутнім фахівцям інженерних
спеціальностей на основі отриманих знань приймати активну участь в
вітчизняних та міжнародних проектах, пов’язаних з захистом навколишнього
середовища та розвитком екологічного підприємництва, розуміти і
оптимально вирішувати екологічні проблеми регіонів проживання, уміти
формувати ефективні комунікативні стратегії з метою донесення ідей,
проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.
реалізовувати основні попереджувальні стратегії охорони довкілля та
забезпечувати раціональне використання природних ресурсів.

Що буде вивчатися

Чому це цікаво/треба
вивчати

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)
Як можна
користуватися
набутими знаннями і
уміннями
(компетентності)

Інформаційне
забезпечння

студент зможе:
− розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони
довкілля та природокористування;
− визначати перспективні напрямки підвищення біосферосумісності об’єктів
народного господарства;
− обирати управлінські заходи в межах природно-територіальних комплексів
для стабілізації екологічної ситуації.
Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, підручник

Форма проведення
занять

Лекції тапрактичні заняття (застосовується комбінація пасивних та активних
методів навчання)

Семестровий
контроль

Залік
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Дисципліна
Рівень ВО
Курс
Обсяг
Мова викладання
Кафедра
Вимоги до початку
вивчення
Що буде вивчатися

Англійська мова професійного спрямування
Перший (бакалаврський)
3, 4
6 кредитів ЄКТС
Англійська
Англійської мови …..

Чому це цікаво/треба
вивчати
Чому можна
навчитися
(результати
навчання)
Як можна
користуватися
набутими знаннями і
уміннями
(компетентності)
Інформаційне
забезпечння
Форма проведення
занять
Семестровий
контроль

Залік у 6 семестрі
Екзамун у 8 семестрі
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