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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що викорис-
товується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, 
визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє 
академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених (очікуваних) результатів навчання. 

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 
Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після успішного 

вивчення дисципліни та позитивного оцінювання досягнутих результатів 
навчання. Трансферу та накопиченню кредитів сприяє використання 
ключових документів ЄКТС. 

Ключовими документами ЄКТС є: каталог дисципліни (інфор-
маційний пакет), аплікаційна форма, угода про навчання, академічна 
довідка, додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка 
(Diploma Supplement). 

Перелік оцінок з дисциплін відображає здобутки студента у спосіб, 
який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних навчальних 
закладах, для цього використовується таблиця відповідності оцінок за 
100-баловою шкалою та оцінок за національною шкалою і шкалою ЄКТС. 

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

 
Оцінка за системою Оцінка 

за шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише 
з незначною кількістю помилок відмінно 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками 82–89 

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

© Київський національний торговельно-
економічний університет, 2016 
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Закінчення таблиці 
Оцінка за системою Оцінка 

за шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 69–74 

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
попрацювати перед тим, як перескласти 35–59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 
подальша робота, обов’язковий 
повторний курс 

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Адреса : вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 факс: 544-39-74, 544-74-14 
Електронна пошта: knteu@knteu.kiev.ua, http://www.knteu.kiev.ua  

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів 
України, атестований за найвищим IV рівнем акредитації. Його 
історія бере початок від 1946 р. Указом Президента України у 2000 р. 
університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ приєд-
нався до Великої хартії університетів. 

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах 
автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система 
управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародними стандартами. 

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, 
першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впрова-
дження новітніх навчальних технологій на базі програмних продуктів 
та глобальних інформаційних мереж. У вищому навчальному закладі 
успішно розвивається інтегрована ступенева освіта, приділено увагу 
міжнародній мобільності студентів і викладачів. 

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним 
обслуговуванням читачів, доступом до повнотекстових електронних 
ресурсів міжнародних баз даних.  

В університеті навчається понад 35 тис. студентів. Функціонують 
6 факультетів: міжнародної торгівлі та права; економіки, менеджменту 
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та психології; фінансів та банківської справи; обліку, аудиту та 
інформаційних систем; ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; 
торгівлі та маркетингу. Здійснюється професійна підготовка фахівців 
за 43 бакалаврськими і 47 магістерськими програмами для сфер 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної 
служби, антимонопольної діяльності, економіки підприємництва, 
банківської і страхової справи, бухгалтерського обліку, фінансового 
контролю, товарознавства, захисту прав споживачів, ресторанного 
господарства, туризму, готельного господарства, маркетингово-
комунікаційної галузі тощо. Студенти проходять практику на вітчизняних 
та іноземних підприємствах як в Україні, так і за кордоном.  

Серед випускників університету – відомі громадські, політичні 
діячі, керівники органів державної влади та управління, організацій 
і підприємств, науковці, бізнесмени, підприємці. 

У КНТЕУ функціонують 28 наукових шкіл, аспірантура і докто-
рантура. Університет має потужний колектив висококваліфікованих 
викладачів і науковців, здатний успішно вирішувати поставлені 
завдання. Частка викладачів з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук перевищує 80 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та 
члени-кореспонденти національних і галузевих академій наук.  

В університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради з прису-
дження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Створено систему 
опанування викладачами сучасних форм і методів навчання, постійного 
підвищення професійної кваліфікації.  

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функціонують: 
Центр європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Центр навчально-
виробничого тренінгу, Підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр дистанційного навчання, 
Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, 
Бізнес-інкубатор, Центр педагогічних та психологічних досліджень, 
Вища школа педагогічної майстерності, Центр управління якістю, 
Центр підготовки навчально-методичних видань, Навчально-виробниче 
об’єднання, юридична клініка «Центр правового захисту», Науково-
технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості та ін.  

Інститут вищої кваліфікації є структурним підрозділом КНТЕУ, 
що надає освітні послуги, в тому числі, міжнародного рівня з підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в економічних 
умовах сьогодення й успішно конкурувати як на вітчизняному, так 
і на міжнародному ринках праці (програми МВА, другої вищої освіти, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації). 
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До складу університету, крім базового закладу, входять 6 навчальних 
інститутів, 9 коледжів і 3 вищих комерційних училища, розташованих 
у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, 
Коломиї, Бурштині, Житомирі, Одесі.  

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним 
стандартам щодо забезпечення освітнього процесу комп’ютерною 
технікою, програмним забезпеченням, лабораторним приладдям тощо. 
Для студентства створено сприятливі соціально-побутові умови: 
функціонують 5 гуртожитків, 8 кафетеріїв, 2 їдальні, медпункт, 
пральня. Спортивна база включає 2 закритих сучасних спортивних 
комплекси, футбольне поле із штучним газоном, спортивні майданчики, 
тренажерні та хореографічні зали. Свої творчі здібності та таланти 
студенти мають змогу демонструвати на сцені концерт-холу, зала 
якого налічує 750 місць. 

Члени профспілки університету мають змогу оздоровлюватись 
на базах відпочинку на узбережжі Чорного моря. 

У навчальному закладі надається безкоштовна юридична та 
психологічна допомога, діють численні наукові гуртки та професійні 
клуби. 

Київським національним торговельно-економічним університетом 
укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організа-
ціями і підприємствами, зокрема з Рахунковою палатою, Національним 
банком України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних 
справ України, Державною фіскальною службою України, Державною 
казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, 
Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом 
України, комерційними банками, торгово-промисловими палатами, 
торговельними мережами, страховими компаніями, рекламними 
агентствами та іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: 
Міжнародної асоціації університетів, Університетської агенції 
франкофонії, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, 
Асоціації передових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної 
асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі 
та споживчої кооперації, Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку. 
Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими 
навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з більш 
ніж 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, 
виконуються міжнародні проекти стосовно інтеграції вищої освіти, 
вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки та пере-
підготовки спеціалістів. 
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1.3. Академічні органи. 
 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

Ректор, д.е.н., проф., академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України 

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

Перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, д.т.н., проф. 

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., 
доц. 

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

Проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. 

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, к.е.н., доц., 
дипломатичний радник I класу 

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

Проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

 
1.4. Академічний календар. 

Початок навчальних занять – 1 вересня.  
Завершення навчальних занять – 30 червня.  
Освітній процес здійснюється за семестрами. 
Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних 

сесій, атестацій, канікул визначається графіком освітнього процесу 
на кожен рік. 
 
1.5. Перелік запропонованих освітніх програм. 
 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

 
1.6. Вимоги щодо прийому, у тому числі мовна політика та процедури 
реєстрації. 

Інформація про вступні випробування та умови зарахування  
на навчання за ступенем «бакалавр», ОКР «спеціаліст» та ступенем 
«магістр» розміщена на сайті Київського національного торговельно-
економічного університету https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=4936&uk 

 
1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності та поперед-
нього навчання (формального, неформального та інформального). 

Визначення кредитної мобільності та попереднього навчання 
здійснюються відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність, Положення про організацію освітнього 



 10

процесу здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти у КНТЕУ, Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність у КНТЕУ, угод про навчання за 
умовами академічної мобільності.  

В основі визначення кредитної мобільності – такі основні 
документи:  

− каталог курсу;  
− угода про навчання;  
− академічна довідка;  
− сертифікат про навчальну практику.  
За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються 

всі кредити, що він здобув поза місцем основного навчання та які  
є компонентами освітньої програми. 
 
1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС (інституційна кредитна 
рамка). 

Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості 
циклу програми навчання та визначається навчальним планом.  

КНТЕУ розподіляє кредити між навчальними дисциплінами 
самостійно. Кредити розподіляються на всі дисципліни, що вивчає 
студент, виробничу практику, виконання випускних кваліфікаційних 
проектів (робіт), атестацію. Кредити присвоюються тільки після 
закінчення вивчення дисципліни та за умови успішного складання 
одного з видів підсумкового контролю. 
 
1.9. Механізми академічного управління. 

Механізми академічного управління в КНТЕУ визначені: 
– Положенням про організацію освітнього процесу здобуття першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
у КНТЕУ; 

– Положенням про систему оцінювання успішності здобувачів ступенів 
вищої освіти «бакалавр», «магістр» у КНТЕУ; 

– Положенням про індивідуальний навчальний план студента КНТЕУ; 
– Положенням про організацію виконання та захисту курсових робіт 

(проектів) у КНТЕУ; 
– Положенням про проведення практики студентів у КНТЕУ; 
– Положенням про дистанційне навчання у КНТЕУ; 
– Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 
у КНТЕУ. 
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2. Ресурси та послуги. 
 
2.1. Студентський стіл відділу кадрів. 

У студентському столі відділу кадрів університету зберігаються 
особові справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які 
навчаються в КНТЕУ. Основними завданнями працівників студент-
ського столу є: 
1) своєчасне внесення поточних змін в особові справи; 
2) зберігання документів у належному стані; 
3) надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій; 
4) надання студентам інформації, роз’яснення щодо Кодексу законів 

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання. 

На території студентського містечка є чотири студентських 
гуртожитки, розташовані за 5 хв ходи від головного навчального 
корпусу та за 15 хв від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». 
До центру міста (вул. Хрещатик) можна доїхати за 30 хв. Поблизу 
університету – лісопаркова зона та Парк Кіото. Ще один гуртожиток 
розташований за адресою вул. Лобачевського, 23. 

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 ліжко-місць із сан-
вузлами, кухні на кожному поверсі та централізована пральня. 

Студенти з інших міст поселяються до гуртожитків за наявності 
вільних місць на підставі подання факультетів за наказом ректора. 
Між університетом і студентом укладається контракт на право про-
живання студента в гуртожитку, де встановлені права та обов’язки, 
а також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

Студенти-іноземці проживають у гуртожитках № 2 і 4. 
Адреси гуртожитків:  

• № 1 – вул. Д. Мілютенка, 8, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-06, (044) 531-49-05; 

• № 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-48-91, 519-37-41, 513-11-82; 

• № 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-28, 513-13-32; 

• № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  
• № 6 – вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090;  
тел. (044) 574-15-46, 574-16-83 
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2.3. Харчування. 
В університеті працюють три сучасні їдальні: у корпусах Б, Д 

та Е, де є можливість якісно, збалансовано та недорого харчуватися. 
Зокрема, у кафе-їдальні «Венеція» (корпус Б) представлені страви 
італійської кухні.  

Середня вартість сніданку у їдальні університету становить від 
15 до 20 грн; обіду – від 25 до 35 грн. 

Щодня в усіх навчальних корпусах працюють кафе, де також 
можна придбати страви власного виробництва: основні страви 
(більше 15 видів), гарніри (більше 10 видів), холодні страви (більше 
12 видів), холодні та гарячі напої, свіжі кондитерські вироби та 
десерти, вироблені у власному кондитерському цеху (більше 35 видів). 
У навчальних корпусах, гуртожитках функціонують торговельні авто-
мати з гарячими та холодними напоями, кондитерськими виробами. 

 
2.4. Вартість проживання. 

Вартість проживання в гуртожитку становить 279,00–330,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).  
 
2.5. Фінансова підтримка для студентів. 

Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом 
державного замовлення, за результатами навчання та виявленою при 
цьому успішністю призначаються академічні стипендії один раз на 
семестр. 

Розмір стипендії встановлює Кабінет Міністрів України. Всі 
студенти першого року навчання у першому семестрі отримують 
академічну стипендію у мінімальному розмірі. 

Студентам пільгових категорій (сиротам, інвалідам, студентам, 
що мають дітей, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим 
від аварії на ЧАЕС) призначаються соціальні стипендії. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 
роботі студентам університету можуть призначатися персональні 
академічні стипендії КНТЕУ та іменні академічні стипендії Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Київського міського голови. 

До того ж за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській 
та спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними 
подарунками та грошовими преміями. 

З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених 
верств населення може надаватися матеріальна допомога. 
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Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними 
громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно 
до міжнародних договорів України та актів Кабінету Міністрів України. 

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
університетом та фізичними або юридичними особами, стипендія може 
виплачуватися коштом цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди. 

 
2.6. Медичні послуги. 

На території студентського містечка функціонує медичний пункт, 
де працюють дільничний терапевт, медична сестра та 2 фельдшери, 
які здійснюють прийом студентів, профілактичні щеплення, маніпу-
ляційні процедури, проводять санітарно-просвітницьку роботу.  

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 
перебувають на території України, здійснюється у державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця,  
у тому числі за договорами медичного страхування зі страховиками 
України. 

 
2.7. Страхування. 

Медична допомога надається іноземцям або особам без грома-
дянства відповідно до вимог, установлених законодавством України. 

Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійсню-
ється відповідно до Порядку надання медичної допомоги іноземцям 
та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22 червня 2011 р. № 667 та ст. 44 Закону України «Про страхування».  

Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по 
медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного 
або комунального закладу охорони здоров’я. 

Оплата вартості медичної допомоги, в тому числі екстреної, 
здійснюється іноземцем або особою без громадянства у разі відсутності  
в них договорів страхування та страховиком-резидентом за наявності 
в іноземця відповідного договору страхування.  

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 
 
2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особли-
вими потребами. 

У КНТЕУ створено сприятливі умови для навчання, комфортного 
перебування та проживання студентів з особливими потребами.  
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Забезпечено доступ студентів з особливими потребами, зокрема 
тих, які пересуваються на візках, до приміщень університету, гуртожитків: 
– навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та ліфтом 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

– у навчальному корпусі Д, актовій залі конгрес-центру (корпус В), 
гуртожитках № 2, 4 є пандуси для заїзду візків; 

– у гуртожитках № 2, 4 спеціально обладнані кімнати для осіб з обме-
женими фізичними можливостями (туалет та ванна зі спеціальними 
поручнями); 

– сходові майданчики обладнані поручнями; 
– в університеті кнопки виклику ліфта, світлові вимикачі розміщені 
на рівні доступу сидячої людини. 

Студенти з особливими потребами регулярно отримують 
матеріальну допомогу від ректорату, для забезпечення їх соціальної 
адаптації надається психологічна підтримка практичних психологів. 

Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-правових 
актів на отримання державних пільг і гарантій нараховуються соціальні 
стипендії. Вони призначаються: 
– студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишилися без батьків; 

– студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус 
і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні стипендії; 

– студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством); 

– студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І–ІІІ груп; 
– студентам, які є інвалідами по зору і слуху; 
– студентам, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або 
одна мати (батько) навчаються в університеті на денній формі навчання; 

– студентам, що постійно проживають на території населеного пункту, 
якому надано статус гірського; 

– студентам із числа військовослужбовців, яких прирівнено до інвалідів 
війни; 

– студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань, 
які за рішенням відповідних державних органів були направлені 
для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де 
в цей період велися бойові дії. 

 
2.9. Навчальне обладнання. 

Бібліотека КНТЕУ є науковим, інформаційно-навчальним, куль-
турно-освітнім структурним підрозділом з універсальними фондами 
документів. Основна мета діяльності бібліотеки – активне сприяння 
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розробці та впровадженню перспективних навчальних технологій, 
створення умов для ефективної наукової роботи та організації 
освітнього процесу. Ректорат університету сприяє заходам щодо 
розширення інформаційних ресурсів у бібліотеці, створення доступ-
ності та зручності у користуванні книжковим фондом. Протягом 2015 р. 
книжковий фонд бібліотеки поповнено актуальними, сучасними 
виданнями з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, прав-
ничих, суспільно-політичних, інформаційних систем і технологій, 
також періодичними виданнями, методичними та інформаційними 
матеріалами, виданнями КНТЕУ (підручниками, посібниками, мето-
дичними рекомендаціями та вказівками з навчальних дисциплін). 
Нині книжковий фонд містить понад 1млн 435 тис. друкованих 
видань з різних галузей знань – підручники, навчальні посібники, 
наукова та довідкова література. Щорічне поповнення фонду доку-
ментів бібліотеки становить близько 12000 примірників, придбання 
періодичних видань України та зарубіжних країн налічує 200 назв. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 
95 комп’ютерів та 3 потужні сервери, створено необхідні умови для 
ефективного обслуговування користувачів, організації фондів документів, 
електронних каталогів, виставок документів. Працює вільний Wi-Fi 
доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 

До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 7 або-
нементів, мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал 
карткових та електронних каталогів, зал нових надходжень літера-
тури, МБА, спеціальні сектори – сектор методичних видань КНТЕУ, 
зал дисертацій та авторефератів. 

Усі процеси роботи у бібліотеці автоматизовані: комплектування 
фонду документів, наукова обробка документів, видача документів 
користувачам, пошук наявності документів в електронних каталогах 
тощо (АБІС «УФД/Бібліотека»). Для запису та користування бібліотекою 
впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр 
користувача. 

Мультимедійна бібліотека надає інформаційні послуги з усіх 
напрямів навчальної та наукової роботи університету та сприяє 
використанню інтернет-ресурсів як освітнього потенціалу. Для 
користувачів доступний фонд мультимедійних документів навчально-
пізнавального значення на різних носіях (CD та DVD-дисках, 
відеокасетах тощо). Формується повнотекстова база даних електронних 
навчальних посібників і програм, методичних вказівок та праць 
викладачів КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліотеці відкрито 
вільний доступ до веб-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, 
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електронних інформаційних ресурсів України та зарубіжних країн, 
міжнародних проектів. Мультимедійна бібліотека обладнана сучасними 
комп’ютерами, під’єднаними до мережі Інтернет.  

Мультимедійна бібліотека надає можливість переглянути та 
скопіювати документи в електронному повнотекстовому вигляді  
(в разі потреби). Обладнана 20 комп’ютерами, пристроями для зчиту-
вання CD- та DVD-ROM, а також містить базу даних електронних 
навчальних посібників, навчальних програм та інших джерел інформації. 

Мультимедійна бібліотека, крім повнотекстових баз даних 
з Інтернет, укомплектована фондом документів на електронних носіях. 
Мережні локальні ресурси (навчально-методичні видання) складають 
3496 примірників. Документи на змінних носіях – 2244 примірники. 
Мультимедійною бібліотекою щомісяця здійснюється електронне 
інформування структурних підрозділів КНТЕУ щодо нових надходжень 
та текстових баз даних. Бібліотека університету має доступ до електронних 
баз даних документів: 
• АБІС «УФД/Бібліотека».  
• Повнотекстова база інформаційного ресурсу компанії «EBSCO 

PUBLISHING». 
• Повнотекстова база документів «Видавничий дім «Гребєнніков» 

(grebennikov.ru). 
• Російська наукова електронна бібліотека (e-library.ru). 
• База даних економіки та права (Polpred.com). 
• Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів 
України. 

• Відкриті архіви України (oai.org.ua). 
• «Товарний монітор» – тижневик огляду ринків (видавництва «Держ-
зовнішінформ»). 

• Країни світу (Українське національне інформагентство «Укрінформ»). 
• Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ. 
• Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
• Фонд аудіо-, відео-, фотоматеріалів КНТЕУ. 

На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до електрон-
ного каталогу та персонального електронного формуляра. Перегля-
нути свій електронний формуляр також можливо з «Особистого 
кабінету» на головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 

Формування інформаційної культури користувачів бібліотеки 
(науковців, викладачів, аспірантів, студентів тощо) – важлива частина 
роботи бібліотеки. Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне 
забезпечення користувачів, що полягає у загальнодоступності та 
оперативності отримання інформації. Для студентів перших курсів 
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організовано заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань у вигляді 
лекцій, практичної роботи та екскурсій по бібліотеці. Велику увагу 
приділено набуттю вміння здійснювати пошук документів в електрон-
ному каталозі бібліотеки. 

Упровадження нових технологій дає змогу значно розширити 
інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, що впливає на 
якість освітнього процесу. Співпраця зі структурними підрозділами 
КНТЕУ (факультетами, кафедрами, науковими та службовими відділами) 
з метою поліпшення використання бібліотечних фондів та інформаційних 
ресурсів, багатоаспектний книжковий фонд, комп’ютерна мережа 
бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інновації, 
впровадження прогресивних технологій, досвідчені професійні кадри, 
вдосконалення організації і нормування праці, сучасний дизайн, 
новітнє технічне обладнання та максимальна автоматизація виробничих 
процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному обслуго-
вуванню користувачів. 

Умови користування послугами бібліотеки: 
• абонемент наукової літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – один місяць; 

• абонемент навчальної літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – семестр; 

• абонемент відділу іноземної літератури: усі читачі – один місяць; 
• абонемент художньої літератури: усі читачі – 21 день. 

Режим роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця 09:00–18:00. 
Завідувач бібліотеки КНТЕУ – Шестопалова Л.С., заступник 

завідувача бібліотеки КНТЕУ – Зубарева В.Г. 
Матеріально-технічна база. Для потреб освітнього процесу всі 

кафедри забезпечено необхідною комп’ютерною технікою, парк якої 
нараховує 1510 ПК, функціонують: 42 комп’ютерні класи, 10 інтерактивних 
комплексів, 25 мультимедійних проекторів, 36 персональних мульти-
медійних комплектів та 6 пересувних мультимедійних засобів (ПК з 
проектором на пепересувнову візку). У 2015 р. оновлено програмне 
забезпечення у 3 комп’ютерних класах, (IKKO, Медок, Електронне 
діловодство), а це 60 одиниць комп’ютерної техніки. 
 
2.10. Організація мобільності за освітніми програмами. 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі 
студенти Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету зі знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу 
здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 
викладених у таблиці. 
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2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності». 
«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений для міжна-

родної мобільності студентів. Обов’язкові ВМ обмежені термінами 
початку та закінчення семестру (за семестрової мобільності) або нав-
чального року при річній або кількарічній (магістеріум) мобільності. 
Вибіркові ВМ мають місце при транскордонному (дистанційному) 
навчанні, коли періоди такого навчання визначаються закордонним 
партнером залежно від різних факторів. 

 
2.12. Інформація про види дипломування (спільного, подвійного, 
багатостороннього). 

На сьогодні всі зазначені у п. 2.10 програми реалізуються 
на основі подвійного дипломування, тобто шляхом паралельного або 
послідовного навчання у КНТЕУ та у закордонному ВНЗ-партнері. 
 
2.13. Члени консорціуму/партнерства та їх ролі. 

Університетом укладено договори про співробітництво між 
КНТЕУ та вищими навчальними закладами, в межах яких здійсню-
ється партнерський обмін та навчання студентів.  

 
Університет д’Овернь 
Вища школа менеджменту «Ауденсія» (м. Нант) 
Університет Гренобль Альпи  
Університет Парі-Ест Кретей  
Вища паризька школа комерції (ESCP) 

Франція 

Федерація «Обмін Франція–Україна» 
Великобританія  Університет Центрального Ланкаширу 
Італія  Університет ім. Гульєльмо Марконі 

Краківський економічний університет Польща Познанський університет економіки і бізнесу  
Німеччина Університет м. Бремен 

 
Міжнародні програми і проекти 

 
Еразмус+ КА1 «Проект мобільності». Міжустановча угода з 
Краківським економічним університетом 
«Польський Еразмус для України» між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща 
Двостороння угода між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про спів-
робітництво в галузі освіти 
Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством освіти і науки Словацької Республіки  
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Підготовлені та надані у 2016 році до конкурсу за програмою 
Еразмус + проекти передбачають створення консорціумів за участю 
закордонних вишів. 
 

Міжнародні договори програми 
 

Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, 
успішно співпрацює більш ніж 105-ма вищими навчальними закла-
дами, міжнародними освітніми і науковими центрами та установами 
багатьох країн світу, у тому числі Азербайджану, Білорусі, Великобританії, 
Греції, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, Румунії, 
Угорщини, Франції, Японії та інших країн. 

КНТЕУ бере участь у розробці і реалізації низки міжнародних 
проектів і програм для студентів, основними з яких є:  
– програма обміну студентами з Краківським економічним універси-
тетом (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру; 

– проект мобільності Еразмус+КАІ міжустановча угода з Краківським 
економічним університетом; 

– програма обміну студентами з Познанським університетом економіки 
і бізнесу (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру та проходження практики; 

– програма обміну студентами з Вищою школою менеджменту 
«Ауденсія», (м. Нант, Франція), яка включає навчання за магіс-
терськими програмами протягом семестру; 

– програма відбору кандидатів на навчання в Університеті д’Овернь 
(Франція);  

– програма обміну студентами з Будапештським економічним 
університетом (Угорщина), яка включає навчання за бакалаврськими 
програмами протягом семестру та проходження практики; 

– програма відбору кандидатів на навчання за магістерськими програмами 
(франко-, англо- та іспаномовними) у Вищій паризькій школі комерції 
(ESCP EUROPE ) у Парижі, Лондоні та Мадриді;  

– спільні освітні програми в рамках угод з вищими навчальними 
закладами: Університетом Гренобль Альпи, Університетом Париж-
Ест Кретей (UPEK), Університетом Центрального Ланкаширу 
(Великобританія), Університетом ім. Гульєльмо Марконі (Італійська 
Республіка), Університетом м. Бремен (Німеччина), Федерацією 
«Обмін Франція–Україна» та іншими з метою навчання за франко- 
та англомовними програмами;  
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– КНТЕУ є членом Університетського агентства франкофонії (AUF), 
яке щорічно надає університету гранти для стажування франкомовних 
викладачів та дослідників, а також студентів, що беруть участь 
у щорічних програмах міжнародної літньої школи. 

Відповідно до угод між Міністерством освіти і науки України 
та Міністерством освіти Китайської Народної Республіки в галузі 
освіти студенти КНТЕУ отримують стипендії для навчання (з річним 
навчанням на підготовчому відділенні) у вищих навчальних закладах 
Китайської Народної Республіки.  

Згідно з угодою «Польський Еразмус для України» між 
Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і вищої 
освіти Республіки Польща студенти КНТЕУ отримують стипендії для 
навчання у вищих навчальних закладах Польської Республіки.  
 
2.14. Мовні курси. 

Центр європейської освіти КНТЕУ здійснює підготовку з 
англійської та французької мов за програмою інтенсивного навчання, 
що створює умови для досягнення рівнів володіння іноземною мовою 
від А1 до В2 (відповідно до рекомендацій Комітету з питань освіти 
при Раді Європи щодо навчання іноземним мовам). 

Заняття на курсах іноземних мов проводять висококваліфіковані 
викладачі з практичним досвідом викладання. Навчання відбувається 
за модульною системою. Тематику модулів розроблено з урахуванням 
потреб студентів, відповідно до яких викладачі спеціально підбирають 
теми для спілкування, навчальні матеріали, обирають тип завдань 
та види діяльності. 

Контингент слухачів формується на початку навчального року. 
Записатися на програми вивчення іноземної мови можуть студенти 
та випускники усіх факультетів, а також викладачі та співробітники 
КНТЕУ. Вартість навчання залежить від рівня навчальної програми 
та кількості навчальних годин. 

Випускники Центру європейської освіти, які оволоділи іноземною 
мовою рівнів В1–В2, мають можливість здавати екзамен на отримання 
міжнародних мовних сертифікатів (DELF-DАLF, IELTS) і взяти участь 
у різних формах міжнародної академічної мобільності в рамках угод 
про співробітництво з європейськими ВНЗ – партнерами КНТЕУ. 

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних 
мов звертатися до Центру європейської освіти (навчальний корпус Д, 
кімната 229, тел. (044) 531-48-36). 
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2.15. Можливості для проходження практики. 
Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного 

працевлаштування університетом встановлено різні форми співробіт-
ництва з організаціями, зокрема з багатьма профільними державними 
установами, фінансовими структурами, установами банківської 
сфери, судовими інституціями, підприємствами сфери торгівлі та 
готельно-ресторанного бізнесу, страхового бізнесу на підставі укладених 
договорів про підготовку спеціалістів, угод про співпрацю, двосторонніх 
договорів співдружності, договорів про проходження практики студентів, 
що створюють умови для реалізації програм практики та забезпечують 
виконання у повному обсязі вимог, передбачених Положенням про 
проведення практики студентів, Порядком організації практики 
студентів за кордоном та Порядком стажування на підприємствах, 
в установах та організаціях студентів Київського національного 
торговельно-економічного університету, які здобули освіту за освітніми 
ступенями «бакалавр», «молодший бакалавр». 

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

Університет сприяє забезпеченню можливостей навчання студентів 
на робочому місці, підтримуючи навчальні проекти компаній, які 
містять програми для розвитку ділової грамотності, трудових навичок, 
професійних компетентностей, спрямованих на підвищення фаховості 
випускників. 

Як приклад, майстер-клас з молекулярної кухні на базі H-bar 
Hilton Hotel; програма EY NextGen Academy, спрямована на розвиток 
майбутніх підприємців та топ-менеджерів, наступників сімейного 
бізнесу; сертифікований курс КПМГ з корпоративних фінансів для 
поширення знань у сфері фінансів серед талановитої молоді України. 
Навчальна програма курсу складається з 5 занять з фінансового аналізу, 
оцінки бізнесу компаній, а також розв’язання реальних бізнес-кейсів. 

 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку. 

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 
є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнародний день 
студента, Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, дні факультетів, дні 
донора, День туризму, студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат 
з інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Своя гра», фестиваль команд 
Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 
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В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому 
діють творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу 
та сучасної музики, фольклорно-інструментальний ансамбль «At libitum», 
команда КВН «Збірна КНТЕУ». 

Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: 
сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивний майданчик, дві 
сучасні ігрові зали, тренажерний зал, зал боротьби. Працюють 
спортивні секції з футболу (чоловічого та жіночого), волейболу 
(чоловічого та жіночого), баскетболу, бадмінтону, настільного тенісу, 
атлетичної гімнастики, аеробіки, фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо, 
фізичної реабілітації.  

 
 

2.18. Студентські організації. 
Громадське життя в КНТЕУ насичене, багатогранне та різноманітне. 

В університеті на громадських засадах діють: 
– рада студентського самоврядування університету, 6 рад студентського 
самоврядування на факультетах і 5 рад студентського самоврядування 
в гуртожитках; 

– наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених; 

– студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», 
«Контролер-аналітик», «Хіміки КНТЕУ», «Клуб кулінарів», «Еверест», 
психологічний клуб «Мудрість поколінь», спортивні клуби з футболу, 
баскетболу, волейболу, боротьби тощо, спілка консумеристів 
«ОСА»; студенти беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр 
правового захисту»; 

– всеукраїнський рух «Молодь за права споживачів». 
Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 

розміщується в газеті «Університет і час», студентському журналі  
«Кіото, 19», на сайті університету (http://www.knteu.kiev.ua), 
офіційній сторінці КНТЕУ в соціальній мережі «ВКонтакті» 
(https://vk.com/knteu) та студентському телебаченні «КНТЕУ-TV». 
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3. Профіль програми. 
 

Профіль програми 053 «Психологія» 
ступеня вищої освіти «бакалавр» 

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 
240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-
економічний університет  

Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України  
Період акредитації  2011 
Рівень програми  Перший рівень  

Ціль освітньої програми  А 
Програма спрямована на оволодіння загальними і спеціальними 
компетентностями з соціально-психологічної, просвітницько-
пропагандистської, консультаційної та профілактичної роботи  

Характеристика програми  
Предметна область 
(галузь знань) 

Соціальні та поведінкові науки 
05 

Основний фокус 
програми та спеціалізації 

Загальна освіта в області соціально-
психологічної, просвітницько-
пропагандистської роботи.  
Спеціалізація на рівні консультаційної та 
корекційної роботи 

Орієнтація програми  Професійна, прикладна 

В 

Особливості та 
відмінності  

− Практичне навчання в спеціалізованому 
кабінеті «Практичної та експериментальної 
психології»; 

− ділові та рольові ігри, модульно-рейтин-
гова система, тренінгові і тестові методики, 
дискусійні клуби, інтерактивне навчання; 
виїзні практичні навчання в установи 
та організації проходження практики сту-
дентами; 

− інформаційні технології навчання, мульти-
медійне обладнання, інтерактивні комп’ю-
терні комплекси, найсучасніша навчальна 
література. 

Відмінність:  
Підготовка бакалаврів спрямована: 
− на психологічне забезпечення професійної 
діяльності в торговельно-економічній, бан-
ківській і підприємницькій сферах; 

− надання психологічної допомоги праців-
никам організації в різноманітних умовах 
життєдіяльності; 

− необхідність проходження практика в уста-
новах та організаціях де функціонують 
штатні фахівці – психологи, психологічні 
служби  
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Продовження таблиці 
Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до праце-
влаштування  

Займати посади: 
− соціальний працівник; 
− психолог-консультант; 
− психолог – психометрист в системі під-
приємницької, фінансово-економічної, тор-
говельної сфери, освіти, охорони здоров’я, 
соціальному секторі; 

− менеджер по роботі з персоналом; 
− фахівець групи психологічного відбору. 
Працювати: 
− у дошкільних та шкільних закладах; 
− у центрах психологічної, реабілітаційної 
та соціальної роботи; 

− у агенціях з підбору та розстановки кадрів; 
− центрах професійно-психологічної орієнтації; 
− у соціально-психологічних службах, які 
забезпечують переговорні процеси, формують 
і добирають кадри;  

− в усіх закладах та установах, які займаються 
соціально-психологічною допомогою, про-
фесійним психологічним відбором у центрах 
психологічної діагностики, психокорекції; 

− у центрах психологічної реабілітації біженців 
та постраждалих від різноманітних над-
звичайних ситуацій та кризових явищ 

C 

Подальше навчання  Магістратура з напряму психології. 
Удосконалення і підвищення кваліфікації 
за окремими практичними напрямами 
діяльності 

Стиль викладання 
Підходи до викладання та 
навчання  

Проблемно-орієнтовне студентоцентроване 
навчання з використанням сучасних наукових 
напрямів і потреб суспільства, практичні 
заняття з оволодіння психодіагностичними, 
психокорекційними методами та методами 
надання консультаційної та психологічної 
допомоги. 
Виїзні практичні заняття на бази практики, 
відвідування спеціалізованих виставок 

D 

Методи оцінювання  Письмові екзамени, тести, есе, презентації, 
практика, курсові роботи, комплексний екзамен 
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Продовження таблиці 
Програмні компетентності  

Загальні компетентності  
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спеціальні 
компетентності  

Знання і розуміння: 
− базових концептуальних методологічних 
знань у науково-дослідницької роботи 
та професійної діяльності; 

− психологічних аспектів діяльності у сферах 
підприємницької, фінансово-економічної, 
торговельної, освіти, консультативної та 
соціальної роботи.  

− уміння використовувати здобуті знання 
у професійній, педагогічній та дослід-
ницькій діяльності;  

− здійснювати психодіагностику та психо-
корекційну роботу в організаціях; 

− здійснювати психологічний супровід діяль-
ності та надавати психологічну допомогу 
працівникам державних і приватних установ; 

− приймати участь у заходах із забезпе-
чення навчально-професійної діяльності 
фахівціворганізації; 

− впроваджувати методи психологічної допо-
моги і попередження негативних проявів 
та наслідків стресу і життєвих криз серед 
фахівців організацій та членів їх сімей; 

− оперувати психодіагностичними та психо-
корекційними програмами залежно від 
мети, об’єкта та завдань досліджень; 

− проводити психологічний аналіз умов 
та особливостей професійної діяльності, 
використовувати їх на практиці; 

− застосовувати інформаційно-комунікаційні 
технології для аналізу результатів психо-
логічного дослідження в організаціях; 

− використовувати сучасні психокорекційні 
технології в практичній діяльності 
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Закінчення таблиці 
F Програмні результати навчання  

Уміти розробляти та впроваджувати систему психологічного забезпечення 
професійної діяльності працівників організації опитувальники, моніторингові 
та прогностичні методики; 
− здійснювати психологічну діагностику структурних компонентів особистості;  
− володіти методами психологічної реабілітації; 
− надавати психологічну допомогу при негативних проявах стресу або 
життєвих криз; 

− використовувати знання, навички і уміння практичної психології в процесі 
професійного навчання і діяльності; 

− розробляти професіоргаму і психограму фахівців організації; 
− визначати професійно важливі психічні якості особистості; 
− вивчати соціально-психологічні явища, процеси працівників виконавчої 
та управлінської ланок і здійснювати індивідуально психологічне кон-
сультування; 

− впроваджувати психологічні методи оптимізації управлінською діяльністю 
на підприємствах та організаціях; 

− аналізувати і надавати психологічну допомогу в конфліктних ситуаціях; 
− володіти методами психодіагностики і психологічної допомоги при пост-
травматичних розладах особистості; 

− використовувати критерії професійної орієнтації і професійного відбору 
в практичній діяльності; 

− використовувати знання динаміки працездатності фахівців організації 
у продовж робочого циклу з метою психологічного забезпечення їх ефек-
тивного функціонування; 

− володіти і впроваджувати результати психодіагностичних методів визна-
чення мотивації працівників; 

− визначати особливості професійної діяльності та індивідуальні психологічні 
характеристики працівників торговельно-економічної, фінансової, освітньої 
сфер і надавати їм психологічну допомогу 
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4. Освітня программа. 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 

Корольчук В.М., д-р психол. наук, проф. 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет економіки, менеджменту та психології 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  
Спеціальність Психологія 
Галузь знань Соціальні та поведінкові науки 
Рівень вищої освіти (РВО) Перший 
Ступінь вищої освіти (СВО) Бакалавр 
Загальна кількість кредитів 
ЄКТС 

240 

Термін навчання  3 роки 10 місяців 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

за освітньо-професійною програмою 
1 

− особа, яка виявляє бажання навчатися за спеціальністю 053 «Психологія»; 
− психологія повинна мати повну середню освіту, що підтверджується доку-
ментом державного зразка; 

− абітурієнт повинен мати підготовку, яка відповідає вимогам правил прийому 
на програму, що регламентується Правилами прийому до КНТЕУ; 

− абітурієнт не повинен мати медичних протипоказань для роботи за обраною 
професією; 

− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Правилами 
прийому до КНТЕУ 

2  
Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни Кількість 
кредитів ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

1. Загальна психологія 13,5 1–2 
2. Анатомія і фізіологія 
центральної нервової системи 

6 1 

3. Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням Іноземна ям) 

15 1–5 

4. Безпека життєдіяльності 3 1 
5. Українська мова (за проф. спрям.) 3 1 
6. Історія України 3 1 
Історія української культури  1 
Національні інтереси геополітики 
та геоекономіки 

 1 

7. Релігієзнавство 3 1 
Ораторське мистецтво  1 
8. Фізичне виховання  21 1–7 
9. Економічна інформатика 3 2 
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Продовження таблиці 
  

Навчальні дисципліни Кількість 
кредитів ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

10. Економічна теорія 4,5 2 
11. Правознавство 3 2 
12. Антропологія  3 2 
13. Екологія 3 2 
Етика бізнесу  2 
Демографія  2 
14. Соціологія 4,5 3 
15. Практична психологія 15 3–4 
КР з практичної психології  4 
16. Статистика 3 3 
17 Диференційна психологія 3 3 
18. Основи підприємництва 3 3 
Психологія спорту  3 
19. Психологія реклами  3 
Психологія іміджу  3 
20. Політологія 3 4 
21. Математичні методи в психології 3 4 
22. Філософія 3 4 
23. Психологія праці та інженерна 
психологія 

4,5 4 

24. Соціальна психологія  3 4 
Філософія особистості  4 
25. Психодіагностика 10,5 5–6 
КР з психодіагностики  6 
26. Економічна психологія 3 5 
27. Педагогічна та вікова психологія 4,5 5 
28. Основи менеджменту 3 5 
29. Політична психологія 3 5 
Юридична психологія  5 
Публічне управління  5 
30. Психологія сім’ї 3 5 
Політичні комунікації  5 
31. Психологія управління 4,5 6 
32. Експериментальна психологія 4,5 6 
33. Охорона праці 3 6 
34. Клінічна психологія 6 6 
35. Етнопсихологія  3 6 
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Продовження таблиці 
  

Навчальні дисципліни Кількість 
кредитів ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення 

Психологія життєвих  
Криз особистості 

 6 

36. Безпека кадрової роботи 3 6 
Психологія кар’єри  6 
37. Психологічне консультування 4,5 7 
38. Психокорекція та реабілітаційна 
психологія 

6 7 

39. Конфліктологія 3 7 
40. Економіка підприємства 3 7 
41. Психофізіологія та професійний 
вибір 

6 7 

42. Психологія стресостійкості 
особистості 

4,5 7 

Психологічна діагностика 
особистості 

 7 

Сімейне право  7 
43. Психологія ділового 
спілкування 

3 7 

Психологія особистісного 
зростання 

 7 

Підприємницьке право  7 
44. Психологічне забезпечення 
професійної діяльності 

4,5 8 

КР з психологічного забезпечення 
професійної діяльності 

 8 

45. Психологічна служба 3 8 
46. Психіатрія та патопсихологія 4,5 8 
47. Вступ до психоаналізу 3 8 
Теорія і практика психологічної 
підготовки 

 8 

Управління персоналом  8 
48. Психологія лідерства 3 8 
Соціальна відповідальність  8 
Виробнича практика 1. 2 9 5,8 
Форма проведення атестації 
Здобувачів вищої освіти 

Кваліфікаційний екзамен 

Частка (у процентному 
співвідношенні) дисциплін 
нормативного змісту 

 
75% 
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Закінчення таблиці 
Очікувані результати навчання  3 

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр 
Загальні   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фахові (спеціальні) 
 

3.1. Знання і розуміння: 
– структури особистості, принципів, методів, 
галузей психології; 

– функціонування потребнісно-мотиваційної, опе-
раціональної, інформаційної та регуляторної 
підсистем особистості; 

− основних понять організаційної психології, 
психології управління, психології торгівлі, 
економічної психології, конфліктології 
та інших галузей психології.  

3.2. Застосування знань і розумінь: 
– здійснювати психологічну діагностику, 
консультацію, корекцію, реабілітацію клієнтів 
і надавати психологічну допомогу працівникам 
організації; 

– впроваджувати методи практичної психології 
в процесі психологічного супроводу освітньо-
професійної діяльності; 

– досліджувати соціально-психологічні явища 
і впроваджувати методи психологічного забез-
печення професійної діяльності в організації; 

– ділове спілкування іноземною мовою. 
3.3. Формування суджень: 
– узагальнювати психологічні вимоги до профе-
сійно-важливих якостей працівника конкретної 
організації; 

– створювати систему психологічного забезпе-
чення професійної діяльності фахівця; 

– систематизувати критерії психодіагностичних 
обстежень, спрямованих на якість відбору 
й атестації персоналу на підприємстві, 
організації 

 
 
5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни). 
 
5.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Болілий О.С., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь для ідентифікації 
небезпеки, визначення рівня індивідуального та колективного ризику, 
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запобігання небезпечним ситуаціям, їх попередження, зменшення 
ураження для людини, зменшення інших негативних наслідків над-
звичайних ситуацій, надання першої допомоги, формування здоро-
вого образу життя, організація заходів з підвищення стійкості роботи 
об’єктів господарювання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи екології». 
5.8. Зміст. Наукові основи безпеки життєдіяльності. Фізіологічні та 
психологічні критерії безпеки людини. Середовище життєдіяльності 
людини. Природні загрози, характер їхніх проявів та вплив на людей, 
тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні 
наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. 
Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та 
психологічні чинники ризику. Безпека харчових продуктів. Цивільний 
захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Оцінка 
обстановки та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 

В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2012. 
2. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / П.С. Атаманчук, 

В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – Київ : Центр навч. 
л-ри, 2011. 

3. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності : підручник / О.І. Запорожець, 
Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко. – Київ : Центр навч. л-ри, 2013. 

4. Піскунова Л.Є. Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Є. Піскунова, 
В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012. 

5. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : 
навч. посіб. / О.П. Мягченко. – Київ : Центр навч. л-ри, 2010. 

6. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : опор. консп. лекцій / 
О.С. Болілий. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. 
Практичні заняття: презентації, моделювання ситуацій, дискусії. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (тести, опитування, звіту, задач, ситуаційних завдань); 
– підсумковий – залік.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Загальна психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I–ІІ. 
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5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Корольчук М.С., 
д. психол.н., зав. каф.; Миронець С.М., к. психол. н., доц. 
5.6. Результати навчання. Засвоїти: предмет дисципліни, її структуру, 
категоріальний апарат, сутність різних напрямів досліджень психоло-
гічних явищ, їх зміст, значимість і актуальність. Ознайомитись із: 
теоретичним та емпіричним підґрунтям психології, можливостями 
застосування отриманих знань в різних сферах діяльності. Знати 
психологічну характеристику психічних пізнавальних процесів, власти-
востей, станів та утворень; основні закономірності функціонування 
психічних пізнавальних процесів; закономірності формування і розвитку 
особистості; фактори формування особистості; концепції особистості; 
психологічні концепції діяльності та її основні компоненти; уміти: 
застосовувати категоріальний апарат загальної психології під час 
професійного навчання і практичної діяльності; визначати основні 
психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особи-
стості; давати науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію струк-
турним елементам психіки особистості; проводити аналіз психічної 
сфери особистості; аналізувати різноманітні види діяльності; оціню-
вати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів особистості.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Біологія». 
5.8. Зміст. Загальна характеристика сенсорно-перцептивних процесів. 
Увага. Пам’ять. Мислення. Уява і уявлення у творчій діяльності. 
Предмет та завдання психології особистості. Психологічна природа 
особистості. Розвиток особистості та розвиток психіки. Психологічна 
структура особистості. Свідомість, само-свідомість та рефлекс-сивні 
характеристики особистості. Гармонія та відхилення у розвитку осо-
бистості. Методологічні засади сучасних теорій особистості. Загальна 
характеристика афективної сфери особистості. Принципи та методи 
психології емоцій. Емоційні стани і фактори їх регуляції. Загальні 
характеристики емоцій: інтересу, радості, здивування, печалі, гніву. 
Теорії волі. Функціональне призначення афективної сфери. Проблеми 
та методологічні основи структурного аналізу діяльності. Психоло-
гічний аналіз потребнісно-мотиваційної підсистеми діяльності та пове-
дінки особистості. Психологічний аналіз операціональної підсистеми 
діяльності та поведінки особистості. Психологічний аналіз інформа-
ційної підсистеми діяльності та поведінки особистості. Психологічний 
аналіз регулятивної підсистеми особистості. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : 

навч. посіб. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – 
Київ : НІКА, 2013. – 324 с. 
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2. Варій М.Й. Загальна психологія : навчальний посібник / Варій М.Й. – 
2-е вид., випр. – Київ : Центр навч. л-ри, 2012. – 967 с. 

3. Волошина В.В. Загальна психологія: практикум : навч. посіб. / 
В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – 
Київ : Каравела, 2011. – 280 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; перевірка 

підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презен-
тації / завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Шашенко С.Ю., к.пед.н., 
доц.  
5.6. Результати навчання. Підвищення загальномовної підготовки, 
мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне 
оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів, що забез-
печить професійне спілкування на належному мовному рівні. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Українська мова». 
5.8. Зміст. Державна мова – мова професійного спілкування. Основи 
культури української мови. Стилі сучасної української літературної 
мови у професійному спілкуванні. Спілкування як інструмент профе-
сійної діяльності. Риторика і мистецтво презентації. Культура усного 
фахового спілкування. Форми колективного обговорення професійних 
проблем. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 
Документація з кадрово-контрактних питань. Довідково-інформаційні 
та організаційно-розпорядчі документи. Етикет службового листування. 
Українська термінологія в професійному спілкуванні. Науковий стиль 
і його засоби у професійному спілкуванні. Проблеми перекладу і реда-
гування текстів. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / 

З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2008. 
2. Український правопис / НАН України ; Ін-т мовознавства 

ім. О.О. Потебні ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2005. 
3. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення для : навч. посіб. / 

С.В. Шевчук. – Київ : Арій, 2009. 
4. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : навч. 

посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Арій, 2009. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Інтерактивні методи 
та технології викладання. 
5.11. Методи та критерії оцінювання:  
– поточний контроль, тестування, контрольні роботи;  
– форми контролю – семестровий залік, екзамен та державна атестація. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Анатомія і фізіологія ЦНС. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сипливий А.М., к.мед.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Знати будову нервової системи, основні 
закономірності розвитку центральної нервової системи; фізіологічні 
властивості нервової системи, координацію нервових процесів й її 
вдосконалення в онтогенезі мозку; вищі нервові функції, які є в основою 
всіх психічних процесів людини. Уміти використовувати знання 
з анатомії і фізіології нервової системи для вивчення функціональних 
особливостей нервової системи й оцінювання індивідуального розвитку 
організму; оцінювати психофізіологічні функції, використовувати здобуті 
знання про вищу нервову діяльність під час навчання та у практичній 
роботі. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна 
психологія». 
5.8. Зміст. Значення досліджень анатомії нервової системи для психо-
логії. Методи дослідження анатомії і морфології нервової системи. 
Еволюція нервової системи. Нейрон як структурна і функціональна 
одиниця нервової системи. Рецептори, їх класифікація. Центральна 
та периферична нервові системи. РефПІБ лекторана функція нервової 
системи. Поняття рефПІБ лектораного кільця. Загальна характеристика 
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та еволюція вегетативної нервової системи. Центральний і перифе-
ричний відділи парасимпатичної нервової системи. Сенсорні системи 
(шкірні, зорові, слухові, нюхові, смакові). Структурні, особливості 
та значення аналізаторного апарату. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник [для студ. 

вищ. навч. закл.] / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 
2013. – 400 с.  

2. Сипливий А.М. Анатомія і фізіологія центральної нервової системи 
та вищої нервової діяльності : курс лекцій / А.М. Сипливий. – Київ : 
КиМУ, 2015. – 191 с.  

3. Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи / 
І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, Г.І. Волковська. – Київ : Центр 
навч. л-ри, 2013. – 184 с. 

4. Лысова Н.Ф. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие / 
Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман. – М. : Инфра–М, 2014. – 352 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використан-
ням інноваційних технологій; лекції (оглядові, тематичні, проблемні, 
лекції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тренінги, 
презентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій, 
кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; перевірка 

підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презен-
тації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / задачі / 
ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
5.4. Семестр. I–V. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Образ О.Г., доц., 
к.філолог.н., Ювковецька Ю.О., ст. викл., к.філос.н., Дроздова Ю.В., 
ст.викл., к.психол.н., Буленок С.М., ст. викл., Коваленко Л.В., ст.викл, 
Чала Н.М. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань та 
набуття практичних навичок спілкування іноземною мовою за профе-
сійним спрямуванням, читання та перекладу оригінальної іншомовної 
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літератури з фаху, написання анотації/реферату. Програма курсу 
розрахована на досягнення РВМ В2. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В1+. 
5.8. Зміст. 
1 етап – формування базової іноземномовної компетентності в сфері 
економіки і бізнесу. 
Теми загальноекономічного характеру: 
Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, 
ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська 
діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування. 
2 етап – розвиток іноземномовної компетентності та практичних 
навичок володіннямовою фаху.  
Будується на іншомовному фаховому матеріалі, але на більш широкій 
лексичній основі та з урахуванням вузькопрофесійного спрямування. 
Теми: Психологія як н.а, основні галузі психологічних знань. Відчуття 
та сприйняття. Свідомість. Процес пізнання. Особистість у бізнесі. 
Утворення організації: психологічні передумови та цілі. Психологія 
управління. Психологічні аспекти трудової діяльності. Мотивація. 
Типи груп в організаціях. Психологія лідерства. Співробітники в орга-
нізації. Конфлікти в організації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / 

А.Г. Латигіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 
2. Буленок С.М. Англійська мова для психологів : навч. посіб. / 

С.М. Буленок, Л.С. Дячук, Л.В. Левченко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2010. 

3. Буленок С.М. Збірник текстів та завдань для самостійної роботи 
студентів / С.М. Буленок. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

4. Зощенко Л.А. Практичний курс з граматики англійської мови : 
навч. посіб. / Л.А. Зощенко, Л.С. Орлик. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2010. 

5. Michailow L. Deutsche Wirtschaftssprache : підручник / L. Michailow, 
H. Weber, H. Weber. – М. : УРАО, 1998. 

6. Образ О.Г. Французька мова для банкірів : навч. посіб. / О.Г. Образ. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання.  
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
контроль знань: 
– поточний – опитування, тестування, контрольні роботи та комп’ю-

терне тестування;  
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– підсумковий – залік; 
– після завершення вивчення – кваліфікаційний екзамен.  
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, німецька, французька. 
 
5.1. Назва. Історія України. 
5.2. Тип. За вибором.. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., к.іст.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування (з позиції історичного досвіду) 
розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в сучасній 
Україні, а також почуття патріотизму, історично науково обґрунтованої 
свідомості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України». 
5.8. Зміст. Давня історія України. Київська Русь. Теорії походження 
Київської Русі. Чинники формування Давньоруської держави. Українські 
землі у ХІV – першій половині ХVІІ ст. Формування шляхетського 
стану. Козацька доба в історії українського народу. Основні теорії 
виникнення козацтва. Українські землі в геополітичних інтересах Речі 
Посполитої, Росії, Кримського ханства та Османської імперії. Руйнація 
автономних структур Гетьманщини і Запорізької Січі. Українські 
землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Розвиток 
капіталізму в промисловості й сільському господарстві, його еконо-
мічні й соціальні наслідки. Українська революція 1917–1921 рр. 
Боротьба більшовиків за встановлення радянської влади в Україні. 
Війна радянської Росії проти УНР. Україна в період становлення 
тоталітарного режиму. Політичні репресії: національне підґрунтя, 
складові та механізм реалізації. Україна у Другій світовій війні та 
першому повоєнному десятиріччі. Українські землі в геополітичних 
інтересах інших держав напередодні Другої світової війни. Між-
народне становище України. Політика «холодної війни». Україна 
в 1960–1980-х рр. Становлення та розвиток незалежної України. Реор-
ганізація системи органів державної влади та управління. Процеси 
дерадянізації та люстрації влади в незалежній Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бадах Ю.Г. Історія України : навч. посіб. / Ю.Г. Бадах, П.П. Притуляк 

(відп. ред.), Л.В. Губицький, І.О. Кизименко, Н.М. Литвин. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 547 с. 

2. Історія України / під ред. В.А. Смолія. – Київ : Альтернативи, 2002. – 
472 с. 
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3. Литвин В.М. Історія України : навч. посіб. / В.М. Литвин, 
В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – Київ, 2008. 

4. Новітня історія України. (1900–2000) : підручник для студ. іст. 
спец. вищ. навч. закл. – 2. вид., перероб. і доп. – Київ, 2002. 

5. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / В.А. Смолій (відп. 
ред.) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, Т.1. – 2006 ; Т. 2. – 
2007. 

6. Політичний терор і тероризм в Україні. XIX–XX ст.: Історичні 
нариси / НАН України ; Інститут історії України / В.А. Смолій 
(відп. ред.). – Київ, 2002. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття  
з використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, 
конкурси, олімпіади. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий (іспит). 
Знання та уміння студентів здійснюється на основі результатів поточ-
ного, модульного та підсумкового контролів за 100-баловою шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Історія української культури. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Войціцька І.В., к.іст.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань про законо-
мірності національного історико-культурного процесу, про основні 
досягнення вітчизняної культури, засвоєння загальнолюдських та 
національних культурних цінностей, збагачення духовного світу, 
формування моральних і естетичних потреб та здатності зберігати 
і охороняти культурні здобутки України. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Культурологія». 
5.8. Зміст. Витоки української культури. Культура Київської Русі  
(ІХ–XIV ст.). Високе середньовіччя у розвитку української культури 
(ХІV – перша пол. ХVІІ ст.). Розвиток романського стилю, Готики 
та Ренесансу в українській культурі. Українська культура доби бароко 
(друга пол. ХVІІ–ХVІІІ ст.). 
Культурні процеси доби становлення української модерної нації  
(ХІХ ст.). Романтична та реалістична традиції та їх особливості 
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в українській культурі. Модерні культурні явища (1890–1921 рр.). 
Український авангард. Культуротворчі процеси в Україні (1922–1991 рр.). 
Культурні трансформації в незалежній Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Висоцький О.Ю. Історія української культури : навч. посіб. / 

О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c. 
2. Закович М. Українська та зарубіжна культура / М. Закович. – Київ : 

Знання, 2009. – 584 с. 
3.  Історія світової та української культури : підручник для вищ. закл. 

освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук та ін. – Київ : 
Ліера ЛТД, 2005. – 464 с. 

4. Історія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, В.Я. Біло-
церківський. – Київ : Знання, 2013. – 271 с. 

5. Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 628 с. 

6. Історія української культури : у 5 т. Т.1.–Т.5. – Київ : Наукова 
думка, 2001–2013. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття 
з використанням новітніх інтерактивних засобів, круглі столи, конкурси, 
творчі вечори, олімпіади.  
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (усне опитування, тестування); 
– підсумковий (іспит). 
Знання та уміння студентів здійснюється на основі результатів поточ-
ного, модульного та підсумкового контролів за 100-баловою шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва дисципліни. Національні інтереси в світовій геополітиці 
та геоекономіці. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., к.іст.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни 
«Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці»  
у студентів повинно бути сформовано розуміння національних інте-
ресів держав у різних регіонах світу в умовах глобалізації й регіона-
лізму; механізмів реалізації геополітичних та геоекономічних інтересів; 
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основних термінів, які вживаються при аналізі геополітичних та гео-
економічних інтересів у світовій політиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: «Історія України», 
«Політологія», «Філософія». 
5.8. Зміст. Предмет, об’єкт та завдання курсу «Національні інтереси 
в світовій геополітиці та геоекономіці». Методологічна основа курсу. 
Періодизація і структура курсу. Основні наукові ґеополітичні категорії  
і поняття. Геополітичне положення країни: сутність, властивості, 
значення. Історіографія до курсу «Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці». Концептуальні засади формування гео-
політичних інтересів держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси 
у відносинах держав Європейського Союзу. Геополітичні та геоеконо-
мічні інтереси в зовнішній політиці Російської Федерації. Геополітичні 
та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці України. Геополітичні 
та геоекономічні інтереси у відносинах держав Південного Кавказу. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Центральної 
Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці 
держав Східної, Південно-Східної та Південної Азії. Геополітичні  
та геоекономічні інтереси у відносинах близькосхідних держав. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав 
Латинської Америки, США і Канади. Геополітичні та геоекономічні 
інтереси в зовнішній політиці держав Африки. Геополітичні та гео-
економічні інтереси в зовнішній політиці Австралії та Нової Зеландії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бабурин С.Н. Мир империй: Территория государства и мировой 

порядок. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 769 с. 
2. Базив Д.П. Геополитическая стратегия Украины. – Київ : Институт 

государства и права Украины, 2000. – 191 с.  
3. Дергачев В.А. Геоэкономика Украины: (теоретические и прикладные 

основы). – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2002. – 244 с. 
4. Дергачев В.А. Геоэкономика. – Київ : Вира-Р, 2002. – 510 с. 
5. Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація 

країн СНД. – Київ : Центр навч. л-ри, 2011. – 204 с.  
6. Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика. – Київ : Либідь, 

2003. – 174 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
з використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з вико-
ристанням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, конкурси, 
олімпіади. 
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5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий (іспит). 
Знання та уміння студентів здійснюється на основі результатів поточ-
ного, модульного та підсумкового контролів за 100-баловою шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Релігієзнавство. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Губицький Л.В., к.іст.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування розуміння та усвідомлення 
сутності релігійних течій та проблем сучасного релігійного життя. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Філософія», «Політологія», «Історія української культури». 
5.8. Зміст. Релігія як феномен духовної культури. Ранні форми релігії. 
Національні релігії світу. Походження та сутність християнства. 
Православ’я. Католицизм. Протестантизм. Буддизм, іслам. Нетради-
ційні релігії та культи. Релігійне життя сучасної України. Біблія як 
священна книга і як культурно-історичний феномен. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Докаш В. Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. В. Докаша, Г. Коцур 

та ін. – Чернівці : Рута, 2008. – 288 с. 
2. Сидоренко О. Релігієзнавство : підручник / О. Сидоренко. – Київ : 

2008. – 470 с. 
3. Мозковий Л. Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. Л. Мозкового, 

О. Бучми. – Київ : Центр навч. л-ри. 2008. – 264 с. 
4. Черній А. Релігієзнавство : підручник / А. Черній. – Київ : Академвидав, 

2008. – 400 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (комп’ютерне тестування, опитування, письмові контрольні 

роботи);. 
– підсумковий (залік). 
Оцінювання знань та умінь студентів здійснюється на основі резуль-
татів поточного, модульного та підсумкового контролів за 100-бальною 
шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Ораторське мистецтво. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. І. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Разіцький В.Й., к.іст.н., 
доц.  
5.6. Результати навчання. Формування у студентів системного, цілісного 
уявлення про основні закони ораторського мистецтва як н.и, спрямо-
ваної на розвиток інтелекту, та культури мовлення майбутнього фахівця. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історії української 
культури», «Історія України». 
5.8. Зміст. Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна. Теорія 
мовлення – методологічна основа ораторського мистецтва. Красно-
мовство. Основи ораторської майстерності. Оратор і аудиторія. Основні 
правила та вимоги підготовки оратора до публічного виступу. Основи 
техніки мовлення. Фігури мовлення в ораторському мистецтві. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Клюєв Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция) : учебное 

пособие для вузов / Е.В. Клюєв – М. : ПРИОР, 2001. – 272 с. 
2. Кузнецов И.Н. Практикум по риторике : учебно-справочное пособие / 

И.Н. Кузнєцов. – Мн. : Совр. слово, 2004. – 352 с. 
3. Мацько Л.І. Риторика : навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. − 

Київ : Вища шк., 2003. – 311 с. 
4. Олійник О. Риторика : навч. посіб. для студ. вузів /О. Олійник. – 

Київ : Кондор, 2009. – 170 с. 
5. Чибісова Н.Г. Риторика : навч. посіб. / Н.Г. Чибісова, О.Я. Тарасова – 

Київ : Центр навч. літ., 2003. – 228 с. 
6. Сагач Г.М. Ділова риторика : Мистецтво риторичної комунікації / 

Г.М. Сагач. – Київ : Зоря, 2003. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий (залік). 
Знання та уміння студентів здійснюється на основі результатів поточ-
ного, модульного та підсумкового контролів за 100-баловою шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фізичне виховання. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 
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5.4. Семестр. I–VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Короп М.Ю., к.пед.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Надання необхідного обсягу знань, умінь 
та навичок використання засобів фізичної культури і спорту для 
підтримання та зміцнення здоров’я нині та у майбутній трудовій 
діяльності.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Фізична культура». 
5.8. Зміст. Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунтування 
фізичного виховання та спортивного тренування. Основи професійно-
прикладної фізичної підготовки. Основи здорового способу життя 
студентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю у процесі 
фізичного виховання. Гігієнічні основи фізичної культури та спорту. 
Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. Легка атлетика. 
Плавання. Рукопашний бій. Спеціальне медичне відділення. Настільний 
теніс. Бадмінтон. Дзюдо. Футбол. Аеробіка. Пауерліфтинг. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби.  
1. Фізичне виховання в КНТЕУ : зб. метод. матер. – Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2000. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття та самостійна робота. 
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (тестування);  
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економічна інформатика.  
5.2. Тип. Обов’язкова.  
5.3. Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Семестр. ІІ.  
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Рзаєва С.Л., к.техн.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної уяви про: операційну 
систему MS Windows та оволодіння методикою вирішення управ-
лінських задач із застосуванням сучасних пакетів прикладних програм 
MS Word, MS Excel, Power Point, які входять до складу інтегрованої 
системи Microsoft Office. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Інформатика». 
5.8. Зміст. Предмет та завдання курсу. Роль комп’ютерної техніки 
у сучасному суспільстві. Загальні відомості про інформацію, інфор-
маційні технології та системи. Форми представлення інформації. 
Одиниці виміру інформації. Економічна інформація. Класифікація 
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економічної інформації. Принцип організації збереження та пошуку 
інформації в ПК. Основні поняття файлової системи, збереження 
інформації в пам’яті ПК. Поняття про файли та папки (каталоги). 
Імена файлів та їх розширення. Типи файлів. Шлях до файлу. Загальні 
відомості про операційну систему (ОС) MS Windows. Сучасні версії 
ОС MS Windows. Їх призначення та переваги. Прикладні програми та 
сфери їх застосування. Пакети прикладних програм Microsoft Office. 
Програми-архіватори та робота з ними (на прикладі програм WinRar). 
Робота з антивірусними програмами. Призначення, основні поняття 
та функціональні можливості програми MS Word. Створення нового 
документу. Редагування тексту: вилучення, копіювання та переміщення 
тексту. Робота зі списками. Автоматична нумерація та маркування 
списку. Робота з об’єктами в текстовому редакторі MS Word. Вставка 
номерів сторінок, верхніх та нижніх колонтитулів. Загальна характе-
ристика, призначення та особливості електронних таблиць. Введення 
даних у таблицю, типи даних. Принципи побудови формул в MS Excel. 
Рядок введення формул. Введення та копіювання формул. Типи адресації 
в MS Excel. Використання іменованих діапазонів у формулах. Правила 
побудови вихідного документу з декількох таблиць. Робота з таблицями 
Excel як з базою даних. Основні поняття та обмеження. Типові операції 
обробки баз даних. Загальні відомості про вбудовані функції Excel. 
Основні категорії функцій. Використання майстра для створення 
функцій. Зв’язування таблиць між собою за допомогою простих посилань 
та функції пошуку ВПР(). Формування та використання логічних 
функцій Если(), Сцепить(). Побудова вкладених функцій. Розрахунки 
підсумків і формування проміжних та загальнопідсумкових рядків 
у звітних документах. Фільтрація даних у таблицях. Побудова зведеної 
таблиці. Призначення та основні поняття графічних об’єктів. Створення 
діаграм за допомогою майстра діаграм. Типи діаграм. Форматування 
діаграм. Побудова лінії тренду та прогнозування за її допомогою. 
Вивід діаграм на друк. Призначення програми Power Point. Створення 
нової презентації та її збереження. Додавання слайдів до презентації. 
Редагування слайдів. Поняття майстрів та шаблонів. Об’єкти та 
розмітки. Режими перегляду презентації. Вставка малюнків, таблиць, 
діаграм. Створення спеціальних ефектів. Форматування тексту. 
Демонстрація презентацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Евсеев Г.А. Windows XP: Полный справочник в вопросах и ответах / 

Г.А. Евсеев. – СПб. : Питер, 2007. – 543 с. 
2. Андреев А. Microsoft Windows XP: Home Edition и Professional : 

Русские версии / А. Андреев, О. Кокорева, А. Секмарев, Л. Юрченко. – 
СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 640 с. 
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3. Биков І.Ю. Microsoft Office в задачах економіки та управління : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Биков. – Київ : 
Професіонал, 2006. – 263 с. 

4. Криворучко О.В. MS Office у вирішенні завдань на підприємствах 
торгівлі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Криворучко, 
С.Л. Рзаєва, В.М. Краснощок. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2008. 

5. Долженков В.А. Microsoft Excel 2003 / В.А. Долженков. – СПб. : 
БХВ-Петербург, 2004. – 1023 с. 

6. Леснікова І.Ю. Дослідження операцій у середовищі електронних 
таблиць Excel : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Леснікова, 
Н.В. Халіпова, М.В. Терещенко, Є.М. Харченко. – Київ : Центр 
навч. літ., 2007. – 184 c. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 
з використанням мультимедійних засобів, лабораторні заняття з вико-
ристанням сучасних інтерактивних технологій, конференції, олімпіади. 
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (залік).  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економічна теорія. 
5.2. Тип. Обов’язковий. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Штундер І.О., к.екон.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування економічної культури мислення 
та пізнання економічних відносин суспільства. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи економіки». 
5.8. Зміст. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система 
суспільства. Відносини власності. Форми організації суспільного вироб-
ництва та їх еволюція. Ринкова економіка: суть, структура та інфра-
структура. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. 
Теорія поведінки споживача. Підприємство в умовах ринкового госпо-
дарювання. Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення 
національного продукту і національного багатства. Макроекономічна 
рівновага та циклічність суспільного виробництва. Державне регулювання 
в умовах ринкової економіки. Закономірності розвитку світового 
господарства. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 

8 вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 702 с. 
2. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.М. 

Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 208 с. 
3. Економічна теорія : практикум / за заг. ред. В.Д. Базилевича. – Київ : 

Знання, 2013. – 494 с. 
4. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / 

В.М. Семененко, Д.І. Коваленко. – 2-ге вид. доп. та перероб. – Київ : 
Центр навч. літ., 2011. – 428 c. 

5. Лагутін В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Лагутін, 
Л.І. Пронкіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 268 с. 

6. Політекономія : підручник / за ред. Д.В. Ніколенка. – Київ : Центр 
навч. літ., 2009. – С. 631. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські та практичні заняття. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (опитування, тестування); 
– підсумковий (іспит). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Правознавство. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік вивчення. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мушенок В.В., к.ю.н., 
Сухацький Р.П., доц. к.і.н., доц. к.ю.н., Банк Р.О., ст. викл. Дроздюк Т.М., 
ст. викл.  
5.6. Результати навчання. Формулювання правової культури, що 
включає усвідомлення права як найвищого регулятора відносин між 
громадянами і державою.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Право». 
5.8. Зміст. Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми 
права. Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття закон-
ності і право порядку. Правопорушення та юридична відповідальність. 
Поняття цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-правові 
угоди (правочини). Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне 
право. Шлюбно-сімейне законодавство. Поняття та виникнення тру-
дових правовідносин. Припинення трудових правовідносин. Правове 
регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна, 
дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання 
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трудових спорів. Адміністративний примус та адміністративна відпо-
відальність. Загальне поняття кримінального права та кримінальної 
відповідальності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби.  
1. Марчук В.М. Основні поняття та категорії права / В.М. Марчук, 

Л.В. Ніколаєва. – Київ : Істина, 2002. 
2. Кунченко-Харченко В.І. Правознавство : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / В.І. Кунченко-Харченко, В.Г. Печерський, 
Ю.Ю. Трубін. – Київ : Кондор, 2011. – 474 с. 

3. Основи правознавства України : навч. посіб. / за ред. Ю.І. Крегула – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

4. Залипецький М.Т. Правознавство / М.Т. Залипецький, В.Т. Машика. – 
Ужгород : Т. : Ліра, 2013. 

5. Правознавство : підручник / О.В. Дзера (відпов. ред.). – 10-е вид., 
перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій. Лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація / лекція конференція), семінарські 
практичні, (тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / 
імітація) заняття, самостійна робота, консультації. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
Контроль знань: 
– поточний (опитування, письмові роботи, ситуаційні завдання); 
– підсумковий – іспит. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
5.4. Семестр. I–V. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Образ О.Г., доц., 
к.філолог.н., Ювковецька Ю.О., ст.викл., к.філос.н., Дроздова Ю.В., 
ст.викл., к.псих.н., Буленок С.М., ст.викл., Коваленко Л.В., ст.викл. 
Чала Н.М. викл., 
5.6. Результати навчання. Формування необхідного рівня знань та 
набуття практичних навичок спілкування іноземною мовою за профе-
сійним спрямуванням, читання та перекладу оригінальної іншомовної 
літератури з фаху, написання анотації/реферату. Програма курсу роз-
рахована на досягнення РВМ В2. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вхідний рівень 
володіння іноземною мовою В1+. 
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5.8. Зміст. 1 етап – формування базової іноземномовної компетент-
ності в сфері економіки і бізнесу. 
Теми загальноекономічного характеру: 
Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, 
ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська 
діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування. 
2 етап – розвиток іноземномовної компетентності та практичних 
навичок володіння мовою фаху.  
Будується на іншомовному фаховому матеріалі, але на більш широкій 
лексичній основі та з урахуванням вузькопрофесійного спрямування. 
Теми: Психологія як н.а, основні галузі психологічних знань. Відчуття 
та сприйняття. Свідомість. Процес пізнання. Особистість у бізнесі. 
Утворення організації: психологічні передумови та цілі. Психологія 
управління. Психологічні аспекти трудової діяльності. Мотивація. 
Типи груп в організаціях. Психологія лідерства. Співробітники в орга-
нізації. Конфлікти в організації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics : підручник / 

А.Г. Латигіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 
2. Буленок С.М. Англійська мова для психологів : навч. посіб. / 

С.М. Буленок, Л.С. Дячук, Л.В. Левченко. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2010. 

3. Буленок С.М. Збірник текстів та завдань для самостійної роботи 
студентів / С.М. Буленок. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 

4. Зощенко Л.А. Практичний курс з граматики англійської мови : 
навч. посіб. / Л.А. Зощенко, Л.С. Орлик. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2010. 

5. Michailow L. Deutsche Wirtschaftssprache : підручник / L. Michailow, 
H. Weber, H. Weber. – М. : УРАО, 1998. 

6. Образ О.Г. Французька мова для банкірів : навч. посіб. / О.Г. Образ. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Практичні заняття, інтерактивні методи та технології викладання.  
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
контроль знань: 
– поточний – опитування, тестування, контрольні роботи та ком-

п’ютерне тестування;  
– підсумковий – залік; 
– після завершення вивчення – кваліфікаційний екзамен.  
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, німецька, французька. 
 



 51

5.1. Назва. Антропологія. 
5.2. Тип. Основна. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Сипливий А.М. 
к.мед.н., доц., Берзінь В.І., д.мед.н., проф. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних категорій, 
проблем і завдань сучасного розвитку антропології; нових теорій, 
гіпотез та поглядів на походження і розвиток людини в онтогенезі, 
філогенезі та антропогенезі; цілей, методології та інформаційно-
аналітичних методів, що використовуються в антропології; фундамен-
тальних програм, закономірностей онтогенетичного розвитку психіки, 
сутності біологічних процесів, старіння та тривалості життя; знати 
закономірності психічного розвитку та вікових особливостей людини; 
знати методи антропологічного та демографічного дослідження і уміти 
використовувати їх на практиці; знати фактори, критерії росту і потен-
ціали вікового розвитку особистості в постнатальному онтогенезі; 
володіти інструментарієм, інформаційно-аналітичними методами орга-
нізації та проведення досліджень в антропології; уміти аналізувати 
і опрацьовувати результати антропологічних показників досліджень 
та інтерпретувати їх; здатність враховувати антропологічні характе-
ристики особистості при наданні їй кваліфікованої ї психологічної 
допомоги. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Анатомія і фізіологія 
ЦНС», «Загальна психологія». 
5.8. Зміст. Предмет і статус антропології. Еволюція Біосфери. Фунда-
ментальні програми пояснення еволюції живого. Вікова антропологія. 
Походження та початковий етап розвитку мови. Природа і культура. 
Сенс та цінності життя. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Головко Б.А. Філософська антропологія : навч. посіб. – Київ : 

ІЗИН, 2007. – 240 с. 
2. Леві-Строс К. Структурна антропологія : пер. з фр. / К. Леві-Строс. – 

Київ : Основи, 1997. – 387 с. 
3. Боднар А.Я. Антропологія та основи демографії : курс лекцій / 

А.Я. Боднар. – Київ : КиМУ, 2010. – 132 с.  
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій; лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-
конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тренінги, презентації, 
дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
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5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; перевірка 

підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / 
задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Екологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бохан А.В., к.екон.н., доц. 
5.6. Результати навчання. формування системного розуміння еколо-
гічних процесів і явищ, які набувають особливих форм прояву та 
значення в розвитку суспільства; володіння культурою екологічного 
мислення, екологічного світогляду та знання екологічних законів; 
розуміння визначальних принципів і концептуальних підходів щодо 
оцінки природних ресурсів і потенціалу їх використання; уміння 
визначити еволюційні закономірності та суперечності взаємодії сус-
пільства і природи; формування умінь і навичок аналітичної інтер-
претації сучасних екологічних тенденцій та їх прогресивних спрямувань; 
засвоєння методичних підходів до оцінки природно-ресурсного потен-
ціалу та його екологічно безпечних форм використання та відтво-
рення; застосування різних методів аналізу щодо визначення стану 
міжнародного екологічного середовища та обґрунтування пріоритетних 
напрямів розвитку суспільства; розуміння принципів формування 
екологічної свідомості, екологічної поведінки людини у сфері психо-
логічних комунікацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Біологія», 
«Природознавство», «Анатомія та фізіологія людини». 
5.8. Зміст. Предмет, зміст і завдання дисципліни. Біосфера, ноосфера 
та екологічні закони розвитку. Науково-технічний прогрес і природоко-
ристування. Система екологічного управління. Екологічне законодавство 
та нормативно-правове регулювання. Техногенне навантаження та 
екопсихологічна збалансованість розвитку суспільства. Екологізація 
економіки в контексті психологічних аспектів реалізації. Екологічна 
психологія та підприємництво. Екологічна безпека людства за умов 
глобалізації. Міжнародна екологічна діяльність і співробітництво. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бохан А.В. Екологія : опорний конспект / А.В. Бохан. – Київ : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 148 с. 
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2. Бохан А.В. Екологічна безпека в умовах глобалізації / Економічна 
безпека України в умовах глобалізаційних викликів : монографія / 
за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 
С. 631–659. 

3. Основи екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, 
О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2012. – 558 с.  

4. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посіб. для 
вищ. навч. закл. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – Київ : 
Кондор, 2009. – 292 с. 

5. Заверуха Н.М. Основи екології : навч. посіб. 2-е вид. / Н.М. Заверуха, 
В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – Київ : Каравела, 2011. – 304 с. 

6. Українська екологічна енциклопедія. – 2-вид. / [Р.С. Дяків, А.В. Бохан, 
П.О. Масляк та ін.] ; за ред. Р.С. Дяківа. – Київ : МЕФ, 2006. – 808 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, 
проблемні); практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка ситуаційних завдань); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Етика бізнесу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Радченко С.Г., доц. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння знаннями етичних норм про-
фесійної діяльності та навичками їх використання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія української 
культури», «Психологія». 
5.8. Зміст. Етика бізнесу як навчальна дисципліна. Інтегрування 
ділової етики в сучасне бізнес-середовище. Корпоративне управління 
як засіб етичного регулювання взаємовідносин в колективі. Етичні 
основи ділових відносин у бізнесі. Діловий етикет як засіб організації 
професійної взаємодії. Стиль і манери ділової людини. Етичні 
стандарти організації і проведення ділових комунікативних заходів. 
Етика у міжнародних ділових стосунках. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лихолат С.М. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. – 

Київ : Знання, 2013. – 367 с. 
2. Грядовой Д.И. Социальное управление. Теория, методология, 

практика / Р.И. Грядовой, В.Я. Кикоть. – М. : Юнита-Дана, 2012. – 
312 с. 

3. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса : учеб 4-е изд. перед. и доп. / 
Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. – М. : Изд-во Дело, 2010. – 352 с. 

4. Радченко С.Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г. Радченко. – 2-е вид., 
переробл. і допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2014. – 396 с. 

5. Радченко С.Г. Етика бізнесу. Практикум : навч. посіб. / 
С.Г. Радченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 192 с. 

6. Этика бизнеса : учеб. пос. для вузов и бизн. школ / под общ. ред. 
П. Кальницкой. – М. : Межд. форум Лид. Биз. (IBLF), 2012. – 132 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням кейсів, інфор-
маційних технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 

проектів); 
– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Демографія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сипливий А.М., к.мед.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних категорій, 
проблем і завдань сучасного розвитку демографії; цілей, методології 
та інформаційно-аналітичних методів, що використовуються в демографії; 
природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя; сутності 
поняття відтворення населення, тривалості життя; володіти інстру-
ментарієм, інформаціно-аналітичними методами організації та прове-
дення досліджень в демографії; уміти аналізувати і опрацьовувати 
результати демографічних показників досліджень та інтерпретувати 
їх; здатність враховувати демографічні характеристики особистості 
при наданні їй кваліфікованої ї психологічної допомоги. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Анатомія і фізіологія 
ЦНС», «Загальна психологія». 
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5.8. Зміст. Предмет демографічної н.и. Теорія народонаселення. 
Народжуваність, репродуктивна поведінка і смертність населення. 
Міграції населення та демографічне прогнозування.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Вілков В.Ю. Людина і світ / В.Ю. Вілков, О.І. Салтовський. – Київ : 

Кондор, 2009. – 218 с.  
2. Борисов В.А. Демографія : підручник для вузів / В.А. Борисов. –  

4-е видання. – М. : NOTA BENE, 2014. – 344 с. 
3. Харченко Л.П. Демография : учеб. пособие / Л.П. Харченко. –  

3-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2010. – 350 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій; лекції (оглядові, тематичні, проблемні, 
лекції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тренінги, 
презентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій, 
кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / 
задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Соціологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. III. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Ванюшина О.Ф., 
к.філос.н., доц.; Іщенко В.В., ст.викл. 
5.6. Результати навчання. Дисципліна сприяє задоволенню освітніх 
інтересів особистості й розвитку таких компетенцій: формування 
розуміння сутності соціального життя та соціальної структури сус-
пільства, а також навичок аналізу соціальних явиш та процесів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Політологія». 
5.8. Зміст. Соціологія як н.а про суспільство. Історія соціології. Основні 
етапи її розвитку. Соціологічна теорія суспільства.. Соціологія осо-
бистості. Соціологія девіантної поведінки. Етносоціологія. Соціологія 
масових комунікацій. Економічна соціологія як н.а. Соціологія праці 
та зайнятості. Організація і проведення соціологічного дослідження. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Лукашевич М.П. Соціологія: Базовий курс : підручник / М.П. Лукашевич, 

М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2011. – 458 с. 
2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні 

та галузеві теорії : навч. посіб. / Є.В. Сірий. – Київ : Атіка, 2009. – 
492 с. 

3. Соціологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл., вид. 3-тє, переробл., 
доповн. / за ред. В.Г. Городяненка. – Київ : Академія, 2006. – 544 с. 

4. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О. Макеєва. – Київ : Знання, 
2006. – 352 с. 

5. Соціологія : підручник / за ред. В.Н. Пічі. – 3-тє вид., стереотипне. – 
Львів : Магнолія 2006, 2008. – 278 с. 

6. Черниш Н.Й. Соціологія : підручник за рейтинго-модульною сис-
темою навчання / 5-те вид., переробл. і доповн. / Н.Й. Черниш. – 
Київ : Знання, 2009. – 486 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 

техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів);  
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Практична психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018, 2018/2019. 
5.4. Семестр. IIІ–IV. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Зазимко О.В., к.психол.н., 
доц.; Старик В.А., к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знати теоретико-методологічні засади 
практичної психології; основні методи вивчення особливостей пси-
хічного розвитку людини; шляхи психологічного обстеження особи-
стості, дослідження структур і складових індивідуальності; зміст, 
форми й методи навчання та формування особистості практикуючого 
психолога; особливості та умови психологічної діагностики; кон-
сультування, корекції та терапії. Уміти планувати та здійснювати 
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дослідження психологічного розвитку людини; визначати психоло-
гічні особливості життєвої ситуації та індивідуальності людини або 
групи; правильно інтерпретувати отримані під час проведених дослі-
джень результати; надавати обґрунтований висновок щодо кількісних 
та якісних характеристик психологічного розвитку досліджуваних осіб; 
вносити позитивні зміни у процес взаємодії між людьми, групами. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна 
психологія». 
5.8. Зміст. Відпрацювання реалізації психодіагностичних методів 
вивчення особливостей психічного розвитку людини: спостереження, 
експерименту, методів опитування (бесіда, інтерв’ю, анкетування, 
тестування, соціометричний метод), експертного оцінювання, про-
ективних, психосемантичних, герменевтичних методів та методів 
отримання опосередкованої психологічної інформації: кореляційного 
та контент-аналізів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология / В.Н. Дружинин. – 

СПб. : Питер, 2010. – 320 с.  
2. Корольчук М.С. Основи психології : опорні конспекти, схеми, 

методики / М.С. Корольчук В.М., Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : 
Ніка-Центр, 2011. – 320 с.  

3. Практикум із загальної психології / за ред Т.І. Пашукової. – Київ : 
Знання, 2012. – 204 с.  

4. Практикум по общей, прикладной и экспериментальной психо-
логии / под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб. : Питер, 
2010. – 560 с. 

5. Практична психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, Г.М. Ржевський та ін. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 728 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / 
конспекту / презентації / курсової / розрахунково-графічної роботи / 
проекту / вправи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 
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– курсова робота; 
– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва дисципліни. Статистика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Пирожков С.І., д.екон.н., 
зав.каф.; Рязанцева В.В., к.ф.-м.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування теоретичних знань та прак-
тичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів 
суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу. 
Формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати 
узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, 
виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних явищ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Математика».  
5.8. Зміст. Методологічні засади статистики. Організація статистики 
в Україні. Статистичні спостереження. Зведення та групування стати-
стичних даних. Узагальнюючі статистичні показники та загальні 
принципи їх застосування: абсолютні і відносні величини; середні 
величини. Варіаційні ряди розподілу. Ряди динаміки. Індексний метод. 
Вибірковий метод. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби.  
1. Горкавий В.К. Статистика : навч. посіб. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – 

Київ : Алерта, 2012. – 608 с. 
2. Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян. – 

Київ : КНЕУ, 2010. – 351 с. 
3. Попов І.І. Статистика. Практикум / І.І. Попов. – Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2011. 
4. Попов І.І. Статистика. Практикум / І.І. Попов. – Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2014. 
5. Загальна теорія статистики : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

С.О. Ткач, В.П. Сторожук. – 3-є вид. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 
442 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
практичні заняття, самостійна робота. 
5.11. Методи та критерії оцінювання 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  



 59

5.1. Назва. Диференційна психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Берзінь В.І., д.мед.н., 
проф. 
5.6. Результати навчання. Формування знань про механізм станов-
лення індивідуально-типологічних відмінностей та головні напрями 
досліджень диференціальної психології. Набуття навичок застосу-
вання психофізіологічних і психологічних методів дослідження інди-
відуально-типологічних та статево-вікових особливостей у практиці 
роботи психолога. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна 
психологія». 
5.8. Зміст. Предмет, завдання та структура диференційної психологія. 
Індивідуальність людини як проблема диференціальної психології, 
місце у системі психологічних наук. Психофізіологічні та психологічні 
методи дослідження індивідуально-типологічних та статево-вікових 
особливостей. Темперамент, здібності. Стиль людини – способи взаємодії 
зі світом.. Здібності та інтелект. Спадковість та середовище. Перед-
умови особистісних деформацій. Індивідуальність та особистість 
у контексті диференційної психології. Генотип та середовище форму-
вання індивідуально-типологічних особливостей. Структура індиві-
дуальності, її рівні. Формально динамічні та змістовні характеристики 
індивідуально-психологічних відмінностей. Поняття конституції людини. 
Статевий диморфізм та статеві відмінності у структурі психофізіоло-
гічних функцій. Статева диференціація психічних властивостей. 
Соматична типологія Кречмера, Шелдона. Типологія Рогінського-
Малиновського. Сучасні уявлення про властивості нервової системи. 
Спеціальні людські типи ВНД за І.П. Павловим. Функціональна 
асиметрія мозку та її вплив на індивідуальну особливість психічних 
функцій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Алдер Г. Техника развития интеллекта / Г. Алдер. – СПб. : Питер, 

2011. – 192 с. 
2. Гуревич К.М. Проблемы дифференциальной психологии / 

К.М. Гуревич. – М. : Ин-т практ. психологии, 2008. – 384 с. 
3. Палій А.А. Диференціальна психологія : навч. посіб. / А.А. Палій. – 

Івано-Франківськ, 2007. – 401 с. 
4. Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту : монографія / 

М.Л. Смульсон. – Київ : Інст. психології ім. Г.С. Костюка, 2012. – 
276 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації, ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Основи підприємництва.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Гейдор А.П., к.екон.н., 
доц., Трубей О.М., к.екон.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування комплексу знань про сутність 
та філософію бізнесу, усвідомлення логіки і схем підприємницької 
діяльності загалом, типології підприємництва, дослідження середо-
вища підприємницької діяльності, соціальної відповідальності бізнесу, 
процесу створення підприємства та початку його діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Економічна історія». 
5.8. Зміст. Зміст підприємницької діяльності. Місце підприємницької 
діяльності в суспільстві. Культура підприємницької діяльності. Види 
підприємництва. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності. 
Етична та соціальна відповідальність підприємництва. Організаційно-
правові форми підприємництва. Процес створення підприємства та 
його основні етапи. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Загальна економіка : підручник / за ред. І.Ф. Радіонової. – 

Кам’янець-Подільський : Абетка-нова, 2005.  
2. Акіліна О.В. Основи підприємництва : навч. посіб. / О.В. Акіліна, 

В.Г. Пасічник. – Київ, 2006. 
3. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посіб. / Г.М. Захарчин. – 

2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2013. – 407 с. 
4. Варналій З.С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З.С. Варналій. – 

Київ, 2010. – 350 с.  
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / бінарна / дуальна / із 

запланованими помилками); 
– семінарські / практичні / лабораторні заняття (презентація / 

дискусія / комунікативний метод / імітація / модерація / моделю-
вання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді / робота в малих 
групах та ін.). 

5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / курсової / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / завдання / ситуаційного завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва дисципліни. Соціальна відповідальність. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІII. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Жуковська В.М., 
к.екон.н., доц., Миколайчук І.П., к.екон.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи знань у студентів 
щодо фундаментальних знань теорії та практики соціальної відпо-
відальності щодо сутності та ролі соціальної відповідальності як 
суспільного явища, її місця в управлінні організацією, нормативно-
правових засад розвитку, моделей та методів оцінювання, сутності 
соціальних інвестицій та соціальної звітності соціально відпові-
дальних підприємств.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Економічна інформатика», «Соціологія», «Антропологія», 
«Демографія», «Правознавство». 
5.8. Зміст. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. 
Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. Орга-
нізаційно-економічне забезпечення управління корпоративною 
соціальною відповідальністю. Формування відносин роботодавців 
із працівниками на засадах соціальної відповідальності. Формування 
відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної 
відповідальності. Екологічна компонента соціальної відповідальності. 



 62

Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відпові-
дальності. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. 
Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Стратегічні 
напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська 

практика : посібник / М.А. Саприкіна, М.А. Саєнсус, А.Г. Зінченко 
та ін. – Київ : Фарбований лист, 2011. – 480 с. 

2. Корпоративна соціальна відповідальність : навч. посіб. / Н.Л. Кусик, 
А.В. Ковалевська. – Харків : СІМ, 2014. – 528 с. 

3. Корпоративна соціальна відповідальність : підручник / О. Денис,  
О. Дубовик, А.Я. Кузнєцова та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко, 
А.Я. Кузнєцової. – 2-е вид., доповн. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 384 с. 

4. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, 
Л.І. Чернобай та ін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2016. – 328 с. 

5. Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери 
України : монографія / С.В. Мельник. – Київ : Соцінформ, 2009. – 
786 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Тематичні та проблемні лекції, практичні заняття із застосуванням 
активних методів, у т.ч. розв’язання ситуаційних вправ та завдань, 
підготовки до виступів на конференціях, «круглих столах», виставках, 
конкурсах з візуальним супроводженням; підготовка доповідей та есе, 
презентацій науково-дослідних соціальних проектів, обговорення 
результатів досліджень, дискусії, роботи у малих групах. 
5.11. Методи оцінювання.  
− поточний контроль (усне та письмове опитування; перевірка інди-

відуальних завдань, вирішення ситуаційних вправ і задач; письмова 
контрольна робота; тестування, презентація проектів), що оцінюється 
за підсумком набраних балів протягом семестру;  

− підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія реклами. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. III. 
5.6. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Зазимко О.В., к.психол.н., 
доц., Полунін О.В., д.психол.н., проф. 
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5.7. Результати навчання. Знання і розуміння загальнотеоретичних 
проблем психології реклами; психологічних аспектів комунікації між 
рекламістами та споживачами; психологічних особливостей застосу-
вання різних видів реклами і рекламної діяльності; ролі мотиваційних 
установок та стереотипів у рекламній практиці; особливостей психо-
логічного впливу рекламної продукції на формування рекламних 
образів; соціокультурних проблем психологічних впливів в рекламі. 
Уміння застосовувати знання у дослідженні мотивації споживача; 
визначенні психологічного типу споживача і його споживацьких 
мотивів; доцільному застосуванні у рекламних продуктах прийомів 
та технік психологічного впливу; розробці реклами з врахуванням 
особливостей її розміщення в ЗМК; визначенні психологічної ефек-
тивності рекламної комунікації. Формування суджень щодо антици-
пації психологічних наслідків впливу рекламного продукту у певному 
соціокультурному просторі; оцінки психологічної ефективності та безпеки 
рекламного продукту; організації рекламної діяльності з використанням 
надбань сугестивного підходу та підходу з «опредмечуванням» потреб. 
5.8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Соціальна психологія». 
5.9. Зміст. Становлення методологічних традицій психології рекламної 
діяльності. Поняття і види рекламної інформації, бар’єри її розповсю-
дження. Самореклама і самопрезентація як вид рекламної діяльності. 
Психологія мотивації в рекламі. Роль психічних процесів у форму-
ванні рекламних образів. Засоби психологічного впливу у рекламі. 
Психологічні особливості рекламного впливу масових комунікацій. 
Психологічна ефективність та безпека реклами. Методи активізації 
пошуку творчих ідей. Формування системи культурних норм і цін-
ностей в рекламній діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Гуревич П.С. Психология рекламы : учебник для студ. вузов / 

П.С. Гуревич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 271 с.  
2. Краско Т.И. Психология рекламы / Т.И. Краско ; под ред. Е.В. Ромата. – 

Х. : Студцентр, 2012. – 216 с. (Б-ка журн. «Маркетинг и реклама»). 
3. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы / А.Н. Лебедев-Любимов. – 

СПб. : Питер, 2007. – 384 с : ил. – (Сер. «Мастера психологии»). 
4. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы : учеб. пособие / 

Р.И. Мокшанцев ; М.В. Удальцова (науч. ред.). – М. : ИНФРА-М, 
Новосибирск : Сиб. соглашение, 2012. – 232 с. – (Высшее образование). 

5. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы / А. Лебедев-Любимов. – 
СПб. : Питер, 2012. – 368 с. 



 64

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія іміджу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., к.пед.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Знати про соціально-психологічну пробле-
матику явища іміджу, розкрити перспективи побудови загальної 
соціально-психологічної теорії іміджу, дослідити можливості засто-
сування до його дослідження найбільш прогресивних методів сучасної 
соціально-психологічної н.и, у тому числі теорій когнітивного дисо-
нансу, соціального впливу, навчання, діяльності, соціального пізнання 
тощо. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна пси-
хологія», «Етика бізнесу», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Соціально-психологічна природа іміджу. Типологія іміджу, 
його види. Імідж у системі індивідуальної поведінки і соціального 
впливу. Створення іміджу як спосіб подолання когнітивного дисо-
нансу. Структура та особливості індивідуального іміджу. Соціальні 
ефекти сприйняття іміджу. Груповий, корпоративний і предметний 
імідж. Технології керування іміджем ділової людини. Психологічний 
інструментарій для формування іміджу. Стратегія формування іміджу 
ділової людини. Проектування іміджу. Техніки побудови ефективного 
іміджу. Формування іміджу за допомогою стилю й ефективної 
взаємодії. Стратегії і тактики взаємодії ділової людини. Сучасні 
моделі стилю взаємодії. Створення вербального та кінетичного іміджу. 
Інструменти письмової комунікативної презентації. Техніки створення 
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позитивного візуального образа і стратегії успіху. Стратегії самопре-
зентацій для ефективного іміджу. «Я-концепція» як сукупність 
установок і іміджу ділової людини. Керування процесом формування 
першого враження. Самоменеджмент – стратегія формування діло-
вого іміджу. Керування стресом і успіх у діяльності. Стратегії само-
вдосконалення і керування собою. Гігієна здоров’я і профілактика 
стомлюваності ділової людини. Технології просування особистісного 
іміджу. Позиціонування особистісного іміджу. Паблік рилейшнз (РR-
діяльність). Форми і види комунікативних презентацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем / 

Е.В. Змановская. – СПб. : Речь, 2005. – 144 с. 
2. Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехно-

логии, психотехники / А.Ю. Панасюк. – 3-є изд., стер. – М. : Омега-
Л, 2009. – 266 с. 

3. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа : учеб. пособие / Е.Б. Пере-
лыгина. – М. : Аспект-Пресс, 2012. – 224 с. 

4. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. Теоретическая имиджелогия. Инстру-
ментарий имиджелогии. Визуальное измерение. Национальное 
измерение / Г.Г. Почепцов. – М., К. : Рефл-бук ; Ваклер, 2010. – 766 с. 

5. Ушакова Н.В. Имиджелогия : учеб. пособие / Н.В. Ушакова, 
А.Ф. Стрижова. – 2-е изд., исправл. – М. : Дашков и К, 2011. – 280 с. 

6. Имидж. Энциклопедический словарь : авт., сост. А.Ю. Панасюк. – 
М. : РИПОЛ классик, 2007. – 768 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Політологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
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5.4. Семестр. ІV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гусєва Н.Ю., к.і.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування цілісної, логічної, послі-
довної системи знань про політику як суспільне явище і соціальний 
феномен. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Філософія», «Соціологія», «Історія сучасного світу», «Історія держави 
і права». 
5.8. Зміст. Політика та н.а про політику. Основні етапи розвитку 
політичної думки. Політична влада як інструмент політики. Ресурси 
і види влади. Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної 
влади. Політична еліта і політичне лідерство. Політична система 
суспільства. Політичний режим як механізм функціонування політичної 
системи суспільства. Держава як політичний інститут. Політичні 
партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Політична культура 
та політичні ідеології. Політичні процеси. Політичні конфлікти: 
сутність, типологія, функції та шляхи їх розв’язання. Вибори і стадії 
виборчого процесу. Світовий політичний процес і міжнародна політика. 
Україна у системі міжнародних політичних відносин та її місце 
у сучасному геополітичному просторі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Політологія : підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна 

та ін. ; за ред. О.В. Бабкiної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., 
переробл., допов. – Київ : Академiя, 2010. – 567 с. 

2. Бебик В.М. Політологія. Н.а і навчальна дисципліна : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / В.М. Бебик. – Київ : Каравела, 2012. – 495 с. 

3. Політологія: н.а про політику : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навч. літ., 2009. – 840 с. 

4. Практикум з навчальної дисципліни «Політологія» : навч.-практ. 
посіб. / О.М. Кузь, І.В. Жеребяткова, Д.С. Коротков, О.М. Сахань. – 
Харків : ХНЕУ, 2009. – 208 с. 

5. Рудич Ф.М. Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
Ф.М. Рудич. – Київ : Либідь, 2005. – 478 с. 

6. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр навч. літ., 2010. – 
471 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (комп’ютерне тестування, опитування, письмові контрольні 

роботи); 
– підсумковий (іспит). 
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Оцінювання знань та умінь студентів здійснюється на основі резуль-
татів поточного, модульного та підсумкового контролів за 100-бальною 
шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Математичні методи в психології. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Зазимко О.В., к.психол.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння основних, найбільш 
вживаних у психології методів математичної обробки результатів 
досліджень; принципів пошуку і вибору адекватних завданням психо-
логічного дослідження методів математичної статистики; можливостей 
обробки результатів досліджень за допомогою комп’ютерних засобів, 
зокрема статистичного пакету SPSS. Уміння застосувати знання 
у визначенні методів обробки даних, одержаних при проведенні психо-
логічних досліджень; самостійному проведенні обрахунків за вжива-
ними у психології методами математичної обробки; користуванні 
комп’ютерними засобами обробки експериментальних даних; корект-
ному використанні результатів математичного узагальнення у вирі-
шенні поставлених завдань курсової, дипломної робіт та у подальшій 
професійній роботі психолога. Формування суджень щодо коректного 
застосування висновків математичної статистики в психології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи 
наукових досліджень», «Загальна психологія», «Теорія ймовірності 
та математична статистика». 
5.8. Зміст. Особливості використання математичних методів у психо-
логічних дослідженнях. Місце математичних методів у фундаментальних, 
прикладних, теоретичних, психологічних дослідженнях. Математично-
статистичні основи первинної обробки даних у психології. Статистики 
згортання даних психологічних досліджень. Здійснення перевірки 
статистичних гіпотез емпіричного психологічного дослідження. Непа-
раметричні критерії визначення відмінностей. Порівняння середніх 
досліджуваних вибірок. Дисперсійний аналіз. Дослідження взаємо-
зв’язку ознак. Дискримінантний аналіз. Факторний аналіз. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби.  
1. Ермолаев-Томин О.Ю. Математические методы в психологи. –  

5-е изд., испр. и доп. / О.Ю. Ермолаев-Томин. – М. : Юрайт-Издат, 
2014 – 511 с. 
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2. Наследов А.Д. Математические методы психологического иссле-
дования. Анализ и интепретация данных : учеб. пособие / 
А.Д. Наследов. – 4-е изд., стереотип. – СПб. : Речь, 2012. – 392 с. 

3. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / 
Е.В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2010. – 350 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 

техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Філософія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. Боровська Л.О., к.ф.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування філософської культури мислення 
та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок застосування 
філософської методології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», 
«Історія української культури». 
5.8. Зміст. Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філо-
софське розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. 
Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – 
всезагальна теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія 
економіки. Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія культури. 
Філософія цивілізації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Всемирная философия. ХХ век / Авт.-сост. А.А. Андриевский. – 

Мн. : Харвест, 2004. 
2. Філософія економіки : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / 

отв. ред. С.В. Синяков. – Київ : Альтепрес, 2002. 



 69

3. Хрестоматия по учебной дисциплине Философия для студентов 
всех специальностей всех форм обучения / Ю.И. Потоцкая, 
И.В. Тарасенко, В.А. Черненко. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2005. – 256 с. 

4. Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2010. – 160 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 
технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий (екзамен). 
Знання та уміння студентів здійснюється на основі результатів поточ-
ного, модульного та підсумкового контролів за 100-баловою шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія праці та інженерна психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Миронець С.М., 
к.психол.н., доц. 
5.7. Результати навчання. Формування знань про психологічну 
характеристику праці як одного з основних видів діяльності людини 
і сучасний стан психологічних досліджень у сфері психології праці, 
формування вмінь розумітися в мотивах, що спонукають до трудової 
діяльності. Оволодіння студентами базовими знаннями та практич-
ними навичками і вміннями психологічного супроводу і надання 
психологічної підтримки людині-оператору в системах «людина-
машина», психологічного забезпечення комфортних умов праці з ура-
хуванням конструювання робочих місць, робочого простору, психо-
логічної експертизи та проектування технічних і програмних елементів 
системи «людина-машина». 
5.8. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Соціальна психологія», «Інформатика та комп’ютерна техніка», 
«Вища математика». 
5.9. Зміст. Предмет, завдання та актуальність розвитку психології 
праці та інженерної психології. Психологічні основи діяльності людини 
та структура особистості працівника. Психологічні особливості 
трудових дій, умінь та навичок. Психологічні основи професійного 
відбору і добору кадрів. Психологічне вивчення людини як суб’єкта 
професійної діяльності. Працездатність людини та її психічні стани 
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у процесі праці. Формування готовності особистості до праці. Головні 
поняття психології праці і функціональні стани під час професійної 
діяльності. Психологічні аспекти професійного відбору. Методи 
вивчення трудової діяльності. Методики дослідження мислення, 
пам’яті та уваги. Закономірності та чинники ефективності профе-
сійної діяльності. Психологічні питання безпеки праці. Соціально-
психологічні характеристики у взаємовідносин у трудовому колективі. 
Інженерно-психологічні основи проектування систем «людина-машина». 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
1. Психологія праці у звичайних та екстремальних умовах : навч. 

посіб. / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець та ін. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 625 с. 

2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга–Центр, 2012. – 400 с. 

3. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності 
в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Ценр, 
2012. – 580 с. 

4. Баклицький І.О. Психологія праці : підручник / І.О. Баклицький. – 
2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 655 с.  

5. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія : підручник / Ю.Л. Трофімов. – 
Київ : Либідь, 2002. – 264 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з викори-
станням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання  
– поточний / модульний контроль (тестування усне / письмове 

опитування; перевірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / 
звіту / конспекту / презентації / курсової / розрахунково-графічної 
роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Соціальна психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. IV. 
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5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Ржевський Г.М., 
к.психол.н., доц.; Скуловатова О.В., к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Сформувати знання про основний поня-
тійний апарат соціальної психології; роль соціально-психологічних 
досліджень у вирішенні практичних завдань суспільства; методи 
соціально-психологічного дослідження масових соціальних процесів 
та колективів. Вивчення дисципліни спрямовано на формування 
наступних компетенцій: знати та володіти понятійним апаратом 
соціальної психології, розуміти основні соціально-психологічні меха-
нізми та ефекти, усвідомлювати значущість соціально-психологічних 
закономірностей для розуміння сучасних суспільних явищ та особи-
стісних процесів, вміти аналізувати різні соціально-психологічні явища з 
точки зору різних теоретичних концепцій, розуміти психологічні 
механізми розвитку групи, володіти методологією соціально-психо-
логічного дослідження, вміти будувати ефективне спілкування, розуміти 
напрямки та вміти здійснювати психологічний супровід різних 
соціальних груп. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Практична психологія». 
5.8. Зміст. Місце соціальної психології в системі наукового знання. 
Методологічні проблеми та методи соціально-психологічного дослі-
дження. Загальна характеристика взаємодії. Сутність взаємодії. Сутність 
взаємовідносин. Загальна характеристика поняття «відношення». 
Соціально-психологічні закономірності спілкування людей. Структура 
та функції спілкування. Спілкування як обмін інформацією, діями, як 
взаємопізнання та взаєморозуміння. Сутність і основні характеристики 
міжособистісного сприйняття. Поняття міжособистісного сприйняття. 
Особистість як предмет дослідження в соціальній психології. Поняття 
особи і її соціально-психологічних особливостей. Поняття малої групи і 
її психології. Соціальна психологія груп. Соціально-психологічні 
характеристики великих соціальних груп. Психологічні особливості 
етнічних груп. Психологія масових соціальних процесів. Дослідження 
малих груп у соціальній психології (процеси фенаміки, лідерства, 
групові рішення, керівництво). Соціально-психологічні проблеми 
колективу. Визначення поняття «натовпу». Види і основні характе-
ристики натовпу. Сутність і зміст політико-психологічних феноменів. 
Структура політико-психологічних феноменів. Психологічна н.а про 
сутність релігій. Поняття і особливості релігій. Загальна характе-
ристика конфлікту. Поняття і види психологічної дії. Закономірності 
психологічної дії. Основні напрями прикладних досліджень у соціальній 
психології. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Криворучко П.П. Соціальна психологія : курс лекцій / 

П.П. Криворучко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : КиМУ, 
2012. – 428 с. 

2. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, 
В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга, Ніка-
Центр, 2015. – 320 с. 

3. Практична психологія : навч. посіб. / М.С. Корольчука, В.М. Корольчук, 
Г.М. Ржевський та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 
728 с. 

4. Психологія сімейних взаємин : навч. посіб. / М.С. Корольчук, 
П.П. Криворучко, В.І. Осьодло та ін. ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – 
Київ : Ніка-Центр, 2010. – 296 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / 
задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1 Назва. Філософія особистості. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. ІV.  
5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада. Морозов А.Ю., д.ф.н., проф. 
5.6. Результати навчання. Формування філософської самосвідомості 
особистості спеціаліста психолога, здатності теоретичного дослі-
дження та узагальнення історичних, соціокультурних, ідеологічних 
та аксіологічних засад формування та розвитку особистості.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», 
«Психологія», «Соціологія». 
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5.8. Зміст. Проблема людини в античній філософії. Розуміння особи-
стості в філософських пошуках християнського Середньовіччя. Інтер-
претації феномену людини у модерній і постмодерній парадигмах 
мислення. Екзистенціальні виміри особистості. Містичний досвід 
особистості, пікові переживання та значення інтуїції в духовному 
житті. Свідомість, несвідоме, мозок: проблеми генезису та розвитку. 
Смисл і цінності у бутті людини. Гуманізм і транс-гуманізм: 
проблеми гендеру та клонування  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Морозов А.Ю. Інтуїція в пошуках добра: духовно-метафізичні 

аспекти / А.Ю. Морозов. – Київ : Логос, 2013. – 416 с. 
2. Плеханов Г.В. Письма без адреса : избр. фил. произв. в 5 т. / 

Г.В. Плеханов. – Москва ; Ленинград : Гост. полит. издат., 1969. – 
Т.5. – 326 с. – 357 с. 

3. Плеханов Г.В. Пороль личности в истории : избр. фил. произв.  
в 5 т. / Г.В. Плеханов. – Москва ; Ленинград : Гост. полит. издат., 
1969. – Т.2. – 300 с. – 321 с. 

4. Феноменологія общественного времени в книги Шкепу М.А. Архи-
тектоника общественного времени. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2010. – 126 с. – 138 с. 

5. Фуко М. История безумия в классическую епоху / М. Фуко. – М. : 
Н.а, 2002. – 12 с. – 26 с. 

6. Шкепу М.О. Східноєвропейська філософія XX ст. / М.О. Шкепу. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 160 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Заходи: 
відвідування Українського національного музею образотворчого мистецтва.  
Загальні методи: співпадіння логічного та історичного розвитку. Метод 
тотожності-протилежностей. Дидактичні методи: лекції, семінарські 
заняття з використанням мультимедійних технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий (іспит). 
Знання та уміння студентів здійснюється на основі результатів поточ-
ного, модульного та підсумкового контролів за 100-баловою шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психодіагностика. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V, VI. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Ржевський Г.М., 
к.психол.н., доц; Скуловатова О.В., к.психол.н., доц. 
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5.6. Результати навчання. Вивчення дисципліни дасть змогу студентам 
підготуватись до практичної діяльності та оволодіти такими спеціаль-
ними професійними компетентностями: знання і розуміння: теоре-
тичні та практичні основи застосування психодіагностичного методу 
до вивчення особистості; сучасний стан методичного забезпечення 
психодіагностики; напрями психодіагностичних досліджень, можли-
вості і сфери застосування психодіагностики. Застосування знань 
і розуміння: опрацьовувати результати власних досліджень, інтерпре-
тувати їх з метою постановки психологічного діагнозу, в залежності 
від конкретного завдання; надавати психологічну допомогу людині 
на основі психодіагностики; використовувати теоретичний матеріал 
дисципліни в науково-дослідницькій діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Практична психологія». 
5.8. Зміст. Психодіагностика як н.а та практична галузь знань. Методи 
психодіагностики. Психометричні основи психодіагностики. Надійність 
психодіагностичних методик. Сутність валідності. Основні типи валід-
ності. Організація і проведення психодіагностичного обстеження. 
Психодіагностика в профорієнтаційній роботі психолога. Психодіаг-
ностика та освіта. Психодіагностика здібностей. Психодіагностика 
особистості. Проективні методи в психодіагностиці. Діагностика 
психічних станів та емоційно-особистісної дезадаптації. Діагностика 
мотивації особистості. Діагностика властивостей темпераменту. 
Діагностика індивідуальної свідомості. Діагностика самосвідомості. 
Психодіагностика міжособистісних відношень. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси. 
1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учебник / Л.Ф. Бурлачук. – 

СПб. : Питер, 2010. – 352 с. 
2. Корольчук М.С. Психодіагностика : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. – Київ : Ельга, Ніка-
Центр, 2012. – 419 с. 

3. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, 
В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга, Ніка-
Центр, 2015. – 320 с. 

4. Осьодло В.І. Психодіагностика : курс лекцій / В.І. Осьодло. – Київ : 
КиМУ, 2003. – 404 с. 

5. Практична психологія : навч. посіб. / М.С. Корольчука, 
В.М. Корольчук, Г.М. Ржевський та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014. – 728 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 

техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економічна психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скуловатова О.В., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних категорій, 
понять й напрямків розвитку економічної психології; предмету, методу 
і місця економічної психології в системі психологічних н.; основних 
закономірностей розвитку й механізмів реалізації індивідуальних 
особливостей особистості в різних ситуаціях економічного життя; 
типології й особливостей економічної поведінки в економічному 
середовищі, включаючи нормативну й девіантну поведінку, їхні 
причини, фактори, особливості індивідуальної і групової поведінки 
в процесі прийняття рішень, спілкування в економічному середовищі 
як окремих особистостей, так і груп; впливу на поведінку особистості 
та суспільства їхнього статусу й ролі в організації, участі в керуванні 
та володінні власністю; психологічних факторів, що визначають 
особливості поведінки в різних ситуаціях економічного життя; типо-
логії й особливостей індивідуальної та групової поведінки в сфері 
економіки: в умовах виробництва, розподілу, обміну, споживання, 
володіння й керування. Застосування знань і розуміння: психологічної 
допомоги в умовах економічної реальності; психологічної діагно-
стики структурних компонентів особистості; використання знань, 
навичок і умінь з економічної психології в процесі професійного 
навчання; засобів визначення професійно важливих психологічних 
якостей особистості; соціально-психологічних явищ, процесів, що 
відбуваються на підприємствах, на різних ланках виконавчої та 
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управлінської структури, і впровадження психологічних методів опти-
мізації управління торгово-економічною діяльністю на підприємствах 
та в організаціях; діагностики психологічних факторів, що визначають 
особливості поведінки в різних ситуаціях економічного життя; засобів 
прогнозування результату поведінки особистості в економічному сере-
довищі; проведення економіко-психологічних досліджень. Формування 
суджень: формувати програми психологічної оптимізації умов праці 
на виробництві. узагальнювати психологічні вимоги до професійно 
важливих якостей підприємця, управлінця, фахівця конкретної 
організації; формувати пропозиції щодо корекції мотиваційного, 
регуляторного, інформаційного компонентів професійної діяльності 
фахівця в організації; узагальнювати результати і надавати пропозиції 
щодо відбору, формування та атестування кадрів на підприємстві, 
в організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна пси-
хологія», «Соціальна психологія з курсом психології творчості». 
5.8. Зміст. Економічна психологія: еволюція, роль і місце в суспільстві. 
Економічна поведінка у процесі прийняття рішень. Дослідження ризику 
при прийнятті економічних рішень. Основні проблеми економічної 
психології. Економічна свідомість і економічне мислення. Ставлення 
людей до власності. Економічна психологія сприйняття грошей 
і особливості «грошової» поведінки. Психологія багатства і бідності. 
Економічна психологія підприємництва. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Верт Л. Экономическая психология. Теоретические основы и прак-

тическое применение / Л. Верт. – Харьков, 2013. – 432 с. 
2. Економічна психологія / Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков, В.Л. Кома-

ровська. – Київ : Професіонал, 2010. – 464 с. 
3. Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические 

аспекты поведения потребителей : монография / О.С. Посыпанова. – 
Калуга : Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. – 296 с. 

4.  Психология бизнеса. Теория и практика : учебник для магистров / 
Н.Л. Иванова, В.А. Штро, А.Б. Купрейченко и др. – М. : Юрайт, 
2014. – 509 с. 

5. Максименко С.Д. Підприємництво, психологічні, організаційні та 
економічні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
С.Д. Максименко, А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2012. – 720 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
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– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 

5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / 
задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Педагогічна та вікова психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Вербицька Л.Ф, 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знати про психічні пізнавальні закономір-
ності професійного становлення та особистісного зростання майбутніх 
фахівців. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Соціальна психологія». 
5.8. Зміст. Педагогічна та вікова психологія як практична галузь 
знань. Онтогенез психіки людини: основні поняття. Вікова періоди-
зація життєвого шляху людини. Психофізіологічний розвиток дитини 
у пренатальному періоді. Психологія раннього дитинства (1–3 років). 
Психологія дошкільного дитинства (3–6 років). Психологія молодшого 
школяра (зрілого дитинства 6–12 років). Психологія підлітка (12–15 років). 
Психологія ранньої і зрілої юності (15–20 рік). Психологія ранньої 
дорослості (21–40 років). Психологія середньої дорослості (40–60 років). 
Психологія пізньої дорослості (понад 60 років). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Власова О.І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О.І. Власова. – 

Київ : Либідь, 2005. – 400 с. 
2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : 

навч. посіб. / В.П. Кутішенко. – Київ : Центр навч. л-ри, 2005. – 128 с. 
3. Скрипченко О.В. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. / 

О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. – Київ : 
Просвіта, 2012. – 416 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Основи менеджменту. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Мошек Г.Є., к.екон.н., 
проф., Ціпуринда В.С., к.екон.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців сучасного 
управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері мене-
джменту, розуміння концептуальних основ системного управління 
організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього 
середовища організації та прийняття адекватних управлінських рішень. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Соціологія». 
5.8. Зміст. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. 
Історія розвитку менеджменту. Закони, закономірності та принципи 
менеджмент. Організація як соціально-економічні система. Зовнішнє 
та внутрішнє середовище функціонування організації. Процес управ-
ління. Функції та технологія менеджменту. Планування як загальна 
функція менеджменту. Організування як загальна функція менедж-
менту. Мотивування як загальна функція менеджменту. Контролю-
вання як загальна функція менеджменту. Регулювання як загальна 
функція менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські рішення 
в менеджменті. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво 
та лідерство. Соціальна відповідальність та етика в менеджменті. 
Організаційні зміни та ефективність менеджменту. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кузьмін О.Є. Менеджмент : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, 

О.Г. Мельник, О.Р. Саніна. – Львів : Видавництво Львівської полі-
техніки, 2012. – 240 с. 

2. Мостенська Т.Л. Менеджмент : підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, 
М.Г. Луцький, О.В. Ільєнко. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2012. – 
758 с. 

3. Основи менеджменту : підручник для студ. вищ. навч. закл. /  
кол. авт. ; за ред. А.А. Мазаракі, І.В. Чумаченко. – Х. : Фоліо, 
2014. – 846 с. 

4. Мошек Г.Є. Менеджмент : навч. посіб. / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканевич, 
А.С. Соломко. – Київ : Кондор, 2009. – 375 с. 

5. Стадник В.В. Менеджмент : підручник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – 
2-е вид., виправлене, доповнене. – Київ : Академвидав, 2010. – 472 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (тематична, проблемна); 
практичні заняття (презентація, дискусія, робота у малих групах). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (усне та письмове опитування; перевірка інди-

відуальних завдань; перевірка вирішення задач; письмова контрольна 
робота; тестування, презентація проектів); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Політична психологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скуловатова О.В., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: принципів, методології 
та методів сучасної політичної психології; загальних наукових положень 
що до предмету н.и, яка вивчається; психологічних характеристик  
і властивостей когнітивної сфери особистості в політиці; природи 
політичного мислення та сприймання; понять: «політична свідомість», 
«політична самосвідомість», «політичні погляди та переконання», 
«політична позиція»; психології малих та великих груп в політиці; 
проблеми масової свідомості та психологічних особливостей натовпу; 
особливостей політичного лідерства як соціально-психологічного фено-
мену; технологій політичної боротьби та передвиборчих перегонів. 
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Застосуванням знань і розумінь: специфіки психологічного консуль-
тування в політичній сфері;психологічних особливостей стратегії  
та тактики ведення передвиборчої компанії; засобів створення полі-
тичного іміджу; технологій політичної боротьби; способів використо-
вувати знань, навичок і умінь з практичної психології в процесі вив-
чення політичної психології; основних засобів вивчення соціально-
психологічних явищ в політичному процесі. Формування суджень: 
ініціювати оригінальні інноваційно-дослідні комплексні проекти, 
спрямовані на розв’язання складних соціально-політичних проблем; 
лідерство та автономність при їх реалізації; застосовувати методо-
логію наукових досліджень у галузі політичної психології на теоре-
тичному та практичному рівнях; оперувати психодіагностичними 
та психокорекційними програмами залежно від мети, об’єкта та завдань 
досліджень; розрізняти рівень розробленості наукової проблеми для 
обґрунтування та проведення науково-практичних досліджень; проводити 
психологічний аналіз умов та особливостей професійної діяльності  
в політико-психологічній сфері, використовувати їх на практиці; засто-
совувати інформаційно-комунікаційні технології для аналізу результатів 
психологічного дослідження; використовувати сучасні психокорекційні 
технології в практичній діяльності; володіти основними техніками 
та процедурами в галузі політичної психології; володіти навичками 
політичного консультування; проводити науково-дослідну роботу 
з питань політичної психології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціальна 
психологія». 
5.8. Зміст. Закономірності психологічної регуляції політичної поведінки 
особистості та соціальних груп. Психологічний механізм та особливості 
політичної соціалізації людини. Психологія прийняття політичних 
рішень, політичного лідерства та управління. Технологія організації 
політично-психологічних досліджень і психологічних консультацій. 
Оптимізація політичних відносин у суспільстві та соціальних групах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Политическая психология : учеб. пособ. для студ. ВУЗов / 

В.В. Козлов, В.В. Новиков, Е.В. Гришин. – М., 2010. – 458 с.  
2. Ольшанский Д.В. Политическая психология / Д.В. Ольшанський. – 

СПб. : Питер, 2010. – 576 с. 
3. Скуловатова О.В. Політична психологія : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / О.В. Скуловатова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2013. – 279 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Юридична психологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Берзінь В.І., д.мед.н., 
проф.; Скуловатова О.В., к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних категорій, 
понять й напрямків розвитку сучасної юридичної психології; предмету, 
методу і місця юридичної психології в системі психологічних та юри-
дичних н.; основних закономірностей розвитку й реалізації індиві-
дуальних особливостей особистості в юридичній діяльності; найважли-
віших теоретичних положень та понять, основних технік та процедур 
слідчої діяльності; загально-психологiчних основ юридичної діяльності; 
соціально-психологічного підґрунтя юридичної діяльності; психоло-
гічних основ цивільно-правового регулювання та цивільного судо-
чинства; Застосування знань і розуміння: психологiчних механізмів 
злочинної поведінки та кримiналiзацiї особистості; психологiчних 
аспектів групової злочинності; психологічних основ попереднього 
розслідування; завдання та порядку проведення психологічної кон-
сультації та судово-психологiчної експертизи; психології судового 
процесу; психологічних основ ресоцiалiзацiї злочинців; психологічної 
діагностики структурних компонентів особистості; способів застосу-
вання методів юридичної психології в практичній діяльності; Формування 
суджень щодо: використання психологічних знань, вирішення питання 
цивільно-правового регулювання, аналізу психологічного змісту i струк-
тури правопорушення; психологічних вимог до професійно-важливих 
якостей юриста, спираючись на знання отримані під час вивчення 
дисципліни. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Загальна психологія», «Соціальна психологія». 
5.8. Зміст. Юридична психологія в системі наукових знань. Предмет, 
завдання та система юридичної психології. Основні етапи станов-
лення та розвитку юридичної психології. Історія розвитку вітчизняної 
юридичної психології. Методологічні основи юридичної психології. 
Кримінальна психологія, як галузь юридичної психології. Призначення, 
роль, функції правової психології як складової юридичної психології. 
Проблеми, що розглядаються правовою психологією та їхнє значення. 
Психологія особистості юриста, жертви, злочинця. Пенітенціарна пси-
хологія. Психологія організованої злочинності. Психологія злочинних 
груп. Психологічні умови розслідування злочину. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Аминов И. Юридическая психология : учебник для вузов / 

И. Аминов. – М. : Омега-Л, 2011. – 416 с. 
2. Васильев В.Л. Юридическая психология : учебник для вузов / 

В.Л. Васильев. – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер 2011. – 
608 с.  

3. Сорокотягин Н. Юридическая психология / Н. Сорокотягин, 
Д. Сорокотягина. – Пермь : Юрайт, 2012. – 464 с. 

4. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология : учебник / 
Ю.В. Чуфаровский. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Проспект, 2010. – 
469 с.  

5. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология : учеб. для высш. учеб. 
завед. / Г.Г. Шиханцов. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2012. – 611 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний / модульний контроль (тестування усне / письмове опи-

тування; перевірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / 
конспекту / презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Публічне управління. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Науменко Р.А., д.держ. 
упр.н., проф., П’ятницька Г.Т., д.екон.н., проф. 
5.6. Результати навчання. Оволодіння майбутніми фахівцями теоре-
тичними знаннями з питань публічного управління та набуття практичних 
вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, тех-
нологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціальна пси-
хологія», «Політологія», «Соціологія», «Правознавство». 
5.8. Зміст. Теоретико-методологічні засади публічного управління. 
Закони, закономірності та принципи публічного управління. Еволюція 
підходів до управління суспільством. Громадянське суспільство як 
об’єкт публічного управління. Публічне управління та муніципальна 
публічна влада. Публічно-управлінські рішення. Публічне управління 
в економічній сфері. Публічне управління в соціальній сфері. Антико-
рупційна діяльність у сфері публічного управління. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, 

А. Ю. Васіна ; за ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2009. – 582 с. 
2. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій : 

монографія / В.Б. Дзюндзюк. – Х. : Магістр, 2003. – 236 с.  
3. Міненко М.А. Публічне управління: теорія та методологія : 

монографія / М.А. Міненко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2014. – 404 с. 

4. Кальниш Ю.Г. Публічне управління та адміністрування : навч. 
посіб. / Ю.Г. Кальниш, Т.М. Лозинська, В.І. Тимцуник ; Полтав. 
держ. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 279 с. 

5. Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку : 
навч. посіб. / Т.К. Гречко [та ін.] // Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України ; Ін-т географії НАН України. – Київ ; 
Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 263 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Проблемні лекції, практичні заняття, що передбачають аналіз конкретних 
ситуацій, вирішення реальних публічно-управлінських практичних 
завдань. 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 

ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист творчих робіт);  

− підсумковий контроль (екзамен). 
3.14. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Психологія сім’ї. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скуловатова О.В., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних проблеми 
та завдань «Психології сім’ї» як міждисциплінарної галузі н.и; місце 
та ролі предмету «Психології сім’ї» у розбудові держави; теоретичних 
та практичних аспектів підходів сучасної світової психології до вив-
чення сім’ї як інституту держави; соціально-психологічних особли-
востей міжособистісного спілкування та взаємовідносин у сім’ї; основних 
закономірностей розвитку й механізмів реалізації індивідуальних особ-
ливостей особистості в різних ситуаціях сімейного життя; типології  
й особливостей поведінки в соціальному середовищі, включаючи нор-
мативну й девіантну поведінку, їхні причини, фактори, особливості  
в процесі прийняття рішень, спілкування в сімейному середовищі; 
психологічних факторів, що визначають особливості поведінки в різних 
ситуаціях сімейного життя. Застосування знань та вміння: вивчати 
соціально-психологічні явища та процеси за допомогою методів, 
засобів та прийомів, які будуть використані у практичній роботі 
випускника університету; самостійно визначити і вивчати необхідну 
наукову літературу; проводити соціально-психологічне дослідження 
сім’ї та сімейних стосунків із застосуванням знань психології сім’ї; 
володіти технікою консультування та психотерапії сімейних стосунків. 
Психологічної діагностики структурних компонентів особистості; 
діагностики психологічних факторів, що визначають особливості 
поведінки в різних ситуаціях сімейного життя; засобів прогнозування 
результату поведінки особистості в сімейному середовищі; прове-
дення досліджень сімейної структури. Формування суджень: щодо 
історії становлення психології сім’ї як міждисциплінарної галузі н.и; 
щодо основних понять, категорій та напрямів розвитку психології 
сім’ї; щодо досягнень світової психології в сфері надання психоло-
гічної допомоги сучасній сім’ї.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Загальна психо-
логія», «Педагогічна та вікова психологія», «Соціальна психологія». 
5.8. Зміст. Основи психології сімейних стосунків. Сучасні наукові 
підходи до дослідження сім’ї. Психологічне консультування родини. 
Вибір партнера і фактори ризику при вступі до шлюбу. Роль батьків  
в подружніх стосунках дітей. Рольова структура шлюбу та сім’ї. Сімейне 
планування, народження й виховання дітей. Кризова комунікація: 
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конфлікт у шлюбно-сімейних стосунках. Історія виявлення й наукового 
визначення насильства в родині. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Поліщук В.М. Психологія сім’ї : навч. посіб. / В.М. Поліщук. – 

Київ : Книга, 2014. – 281 с. 
2. Психологія сімейних взаємин : навч. посіб. / М.С. Корольчук, 

П.П. Криворучко та ін. ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ніка-
Центр, 2010. – 296 с. 

3. Психология семейных отношений с основами семейного консуль-
тирования / Е.И. Артамонова, Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова и др. ; 
ред. Е.Г. Силяева. – М. : Академия, 2002. – 480 с. 

4. Седих К.В. Психологія сім’ї / К.В. Седих. – Київ : Академія, 2015. – 
192 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / 
задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Політичні комунікації. 
5.2. Тип. Обов’язковий. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Гусєва Н.Ю., к.іст.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Ґрунтовне надання студентам знань та нави-
чок з політичної комунікації; ознайомлення студентів з основними 
підходами до аналізу політичних комунікацій. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціологія», 
«Політологія». 
5.8. Зміст. Політична комунікація як суспільно-політичне явище. Роль 
ЗМІ у функціонуванні політичних комунікацій. «Електронна демократія» 
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як комп’ютеро-опосередкована форма політичних комунікацій. Стра-
тегічні політико-комунікативні кампанії агітаційно-пропагандистського 
типу. Стратегічні політико-комунікативні кампанії маркетингового 
типу. Формальні та неформальні політичні комунікації. Розвиток 
політичних комунікацій в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вершини М.С. Политическая коммуникация в информационном 

обществе / М.С. Вершини. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2001. 
2. Ганжуров Ю.С. Парламент України в політичній комунікації / 

Ю.С. Ганжуров. – Київ : Україна, 2007. 
3. Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, 

модели, векторы развития / М.Н. Грачев. – М. : Прометей, 2004. – 
328 с. 

4. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / 
Г.Г. Почепцов. – Київ : Ваклер, 2002. 

5. Петрунин Ю.Ю. Политические коммуникации / Ю.Ю. Петрунин ; 
под ред. А. Соловьева. – М. : Аспект Прест, 2005. 

6. Язык средств массовой информации / под ред. М.Н. Володиной. – 
М. : Альма матер, 2008. – 760 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття, тестові завдання. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний (опитування, тестування); 
– підсумковий – залік.  
Знання та уміння студентів здійснюється на основі результатів поточ-
ного та підсумкового контролів за 100-баловою шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія управління. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Миронець С.М., к.психол.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Знати про структуру організаторської діяль-
ності; типологію та стилі індивідуальної управлінської діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціальна пси-
хологія з курсом психології творчості». 
5.8. Зміст. Управління як діяльність. Феноменологічні та професійні 
характеристики організаторської діяльності. Проблема влади та впливу 
в управлінській діяльності. Прийняття рішень, їх типологія та стиль. 
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Прийняття рішень, їх типологія та стилі. Прийняття рішень як процес. 
Інтелектуальні, емоційні та ділово-практичні аспекти у структурі 
прийняття рішення. Особистість керівника. Типологія та стилі індиві-
дуальної управлінської діяльності. Групові суб’єкти управління. Проблеми 
добору та комплектування управлінських команд, їх психологічна 
підготовка. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Брич В.Я. Психологія управління : навч. посіб. / В.Я. Брич, 

М.М. Корман. – Київ : Кондор – Видавництво, 2013. – 384 с. 
2. Карамушка Л.М. Психологія підготовки майбутніх менеджерів 

до управління змінами в організації : монографія / Л.М. Карамушка, 
М.В. Москальов. – Київ ; Львів : Сполом, 2011. – 216 с. 

3. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої 
освіти. – Київ : Ніка–центр, 2000. – 426 с. 

4. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : посібник / Л.Е. Орбан-
Лембрик. – Київ : Академ. вид., 2013. – 568 с. 

5. Підприємництво: психологічні, організаційні та економічні аспекти : 
навч. посіб. / С.Д. Максименко, А.А. Мазаракі, Л.П. Кулаковська, 
Т.Ю. Кулаковський. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 720 с. 

6. Цимбалюк І.М. Психологія управління : навч. посіб. / 
І.М. Цимбалюк. – Київ : Професіонал, 2008. – 624 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Експериментальна психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Миронець С.М., 
к.психол.н., доц. 
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5.6. Результати навчання. Знати сутність експериментального пси-
хологічного дослідження; види лабораторного психологічного експе-
рименту; техніку безпеки при роботі з апаратурою. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Практична психологія», «Математичні методи в психології». 
5.8. Зміст. Місце і значення експериментальної психології в системі 
психологічних дисциплін. Традиційні методичні прийоми дослідження 
психіки. Конструктивна критика експериментальної інтроспекції. 
Психологічна експериментальна лабораторія (прилади, апарати, 
установки). Правила техніки безпеки при роботі з обладнанням лабо-
раторії. Наукові основи ефективності експериментального вивчення 
психіки. Зміст психологічного експерименту, його види, структура, 
способи реєстрації. Вимоги до оброблення та оцінювання експери-
ментальних даних. Оформлення результатів експерименту. Експери-
ментальне дослідження особливостей психічних явищ (сенсомоторні 
реакції, увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоції 
та почуття). 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология / В.Н. Дружинин. – 

СПб. : Питер, 2010. – 320 с. 
2. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология / Т.В. Корнилова. – 

М. : Аспект-Пресс, 2012. – 381 с. 
3. Максименко С.Д. Експериментальна психологія : підручник / 

С.Д. Максименко, Е.Л. Носенко. – Київ : Центр навч. літ., 2008. – 
360 с.  

4. Щербаков В.С. Експериментальна психологія : курс лекцій / 
В.С. Щербаков. – Київ : КиМУ, 2014. – 186 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Охорона праці. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Палієнко О.О., 
к.техн.н., доц., Гахович С.В., к.техн.н., доц.. 
5.6. Результати навчання. Формування вмінь створення безпечних 
умов праці для збереження здоров’я та матеріальних цінностей. 
Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, 
що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог норма-
тивної документації, безпеку технологічних процесів, безпеку експлу-
атації устаткування, пожежну профілактику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи екології», 
«Безпека життєдіяльності». 
5.8. Зміст. Законодавча та нормативна база України про охорону 
праці. Організаційні основи та координація робіт з охорони праці. 
Виробничий травматизм та професійні захворювання. Оцінка ризиків 
на робочому місці. Аналітична оцінка умов праці на робочому місці. 
Загальні питання гігієни, фізіології праці та виробничої санітарії. 
Повітря робочої зони. Освітлення. Вібрація. Шум. Виробничі випро-
мінювання. Організаційно-технічні заходи і засоби безпеки. Електро-
безпека. Основні поняття та значення пожежної безпеки. Системи 
попередження пожеж та пожежного захисту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник / М.П. Гандзюк, 

Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2012. – 384 с.  
2. Основи охорони праці : підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, 

В.В. Зацарний та ін. – 3-є вид., доповн. та переробл. ; за ред. 
К.Н. Ткачука. – Київ : Основа, 2011. – 448 с. 

3. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжна-
родними стандартами : навч. посіб. / Г.Г. Гогіташвілі. – Київ : 
Знання, 2007. – 367 с. 

4. Охорона праці (практикум) : навч. посіб. / за заг. ред. І.П. Пістуна. – 
Львів : Тріада плюс, 2011. – 436 с. 

5. Шаповал С.Л. Охорона праці : практикум / С.Л. Шаповал, О.О. Палієнко, 
О.П. Шинкаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 147 с. 

6. Палієнко О.О. Опорний конспект лекцій / О.О. Палієнко. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 40 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні, відео-лекції. 
Практичні заняття. 
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Імітаційні неігрові: розв’язання ситуаційних завдань, рішення задач; 
Репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних 
завдань, дискусії, кейси, робота в малих групах, моделювання ситуацій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– критерії оцінювання здійснюються за шкалою ECTS. 
– поточний контроль – усне та письмове опитування, тестування, 

перевірка практичних завдань, конспектів, презентацій; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Клінічна психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сипливий А.М., к.мед.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Знати основні теоретично-методологічні 
проблеми клінічної психології; норму і патологію психічної діяльності 
та дизадаптивні розлади; особливості організації роботи клінічного 
психолога в медичних закладах загального та спеціального профілю; 
особливості організації психотерапевтичної допомоги хворим алкого-
лізмом, наркоманією та граничним з неврозами станом; основи психо-
логічного впливу в клініці, проведенні психологічного консульту-
вання, корекції та психотерапії; про прикладні можливості клінічної 
психології та її профілактичну спрямованість; зв’язок соматичних 
та психічних явищ; структуру та функції психічної служби з надання 
допомоги населенню. Уміти оцінити функціональний стан психофі-
зіологічних систем і цілого організму відповідно до специфіки профе-
сійної діяльності; зробити висновок про рівень психічної, інтелектуальної, 
фізичної і розумової працездатності особистості; використовувати 
психофізіологічні методи для ранньої діагностики преморбiдних станів 
i психосоматичних розладів; практично використовувати проведення 
психодіагностики, психокорекції та психотерапії особам з аномаліями 
психічної діяльності; опрацьовувати результати власних досліджень, 
інтерпретувати їх та застосовувати на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна пси-
хологія», «Анатомія і фізіологія ЦНС», «Практична психологія», «Дифе-
ренційна психологія», «Психологія праці та інженерна психологія». 
5.8. Зміст. Актуальні проблеми клінічної психології та психопатології 
особистості. Психопатологія особистості, класифікація та психічні 
захворювання. Причини і розвиток ендогенних психічних захворювань. 
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Аномалії розвитку нервової системи – психічна норма і патологія. 
Методи дослідження порушень психічних процесів і станів. Клінічні 
аспекти суїцидології. Пресенильні та сенильні психічні розлади. Орга-
нізаційні аспекти діяльності клінічного психолога. Зовнішні і внутрішні 
різновиди впливу на психічне і фізичне здоров’я особистості. Психо-
логічні умови психічного і фізичного здоров’я. Сучасні методи психо-
логічної допомоги. Зміст та основні принципи формування системи 
психологічного забезпечення. психічного здоров’я. Психологія хворого 
та основи психологічного впливу в клініці. Психологічне забезпечення 
роботи практичного психолога в психоневрологічних установах. Пси-
хологічне забезпечення розвитку функціональних (фізичних) можли-
востей особистості.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студ. 

вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 
2011. – 400 с.  

2. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология : практ. 
рук-во / В.Д. Менделевич. – 4-е изд. – М. : Медпрессинформ, 2012. – 
592 с. 

3. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я : навч. 
посіб. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна ; 
заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Здоров’я, 2012. – 260 с. 

4. Кучеров І.С. Фізіологія людини : навч. посіб. для студ. факультетів 
фіз. вих. пед. ін-тів / І.С. Кучеров, М.Н. Шабатура, І. М. Давиденко ; 
за ред. І.С. Кучерова. – Київ : Вища шк., 2013. – 408 с. – : 1.10. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 

контрольні роботи); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Етнопсихологія в підприємницькій діяльності. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
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5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скуловатова О.В., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних категорій, 
понять й напрямків розвитку етнопсихології; основних проблем та 
завдань етнопсихології як галузі психологічної н.и; закономірностей 
розвитку й механізмів реалізації індивідуальних особливостей особи-
стості в різних ситуаціях національно-етнічного життя; типології 
й особливостей етнічної поведінки, включаючи нормативну й девіантну 
поведінку, їхні причини, фактори, особливості; впливу на поведінку 
особистості та суспільства їхнього статусу й ролі в національно-
етнічній взаємодії; психологічних факторів, що визначають особливості 
поведінки в різних ситуаціях етнічного життя; типології й особли-
востей індивідуальної та групової поведінки в сфері міжнаціональних 
відносин. Застосування знань та вміння: можливостей психологічної 
допомоги особистості в ситуації міжетнічних конфліктів; необхід-
ності використання знань, навичок і умінь з етнопсихології в процесі 
професійного навчання; засобів діагностики психологічних факторів, 
що визначають особливості поведінки в різних ситуаціях суспільного 
життя, в тому числі і тих, що включають міжетнічну взаємодію; 
засобів прогнозування результату поведінки особистості заснованих 
на знаннях специфіки міжнаціональної взаємодії; методології прове-
дення етнопсихологічних досліджень; методів розробки практичних 
рекомендацій щодо побудови стратегії поведінки з представниками 
різних національностей при веденні ділових переговорів; необхідності 
об’єктивно оцінювати і сприймати поведінку представників різних 
національностей. Формування суджень: щодо створення програми 
оптимізації функціонування «людського фактору»; щодо психології 
етносів та проблеми відродження українського етносу; щодо психо-
логічних умови формування української ментальності; щодо місця 
та ролі етнопсихології в розбудові держави; щодо закономірностей 
формування та властивості психічної діяльності особистості з враху-
ванням її етнічної належності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна пси-
хологія», «Соціальна психологія», «Етика бізнесу». 
5.8. Зміст. Визначення предмета етнопсихології, її зв’язок з етно-
графією та іншими суспільно-історичними науками. Поняття етносу. 
Вивчення психічного складу та особливостей поведінки людей, що 
зумовлені національною належністю. Етнічні традиції, звичаї, обряди 
різних народів, зокрема українців, їх психологічний аналіз. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Данилюк І.В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: 

історико-теоретичний вимір : монографія / І.В. Данилюк. – Київ : 
САММІТ-КНИГА, 2010. – 432 с. – Бібліогр. : 376–431 с. 

2. Пірен М.І. Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз : 
навч. посіб. / М.І. Пірен. – Київ : Україна, 2007. – 408 с. 

3. Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / О.В. Савицька, Л.М. Співак. – Київ : Каравела, 2011. – 263 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія кризових періодів особистості. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Вербицька Л.Ф. 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Використовувати знання, навички і уміння 
кризової психології в процесі професійного навчання; аналізувати 
причини і ознаки кризових періодів у особистості; здійснювати 
алгоритм дій на предмет виявлення переживання криз в особистості; 
впроваджувати програми тренінгових занять відповідно до існуючих 
практичних запитів урахуванням особливостей кризових періодів людини. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна пси-
хологія», «Практична психологія», «Психологія праці», «Соціальна 
психологія». 
5.8. Зміст. Кризова психологія, як наукова дисципліна. Вікові кризи 
особистості. Кризи особистісного розвитку. Кризи професійного ста-
новлення особистості. Алгоритм дій на предмет виявлення пережи-
вання особистісної кризи. Психологічне консультування особистості 



 94

в онтогенезі життєвих криз (в тому числі посттравматичного стресу 
бійців АТО). Програма тренінгових занять особистісного зростання 
«Стань собі другом». 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Малкина–Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / 

И.Г. Малкина–Пых. – М. : Эксмо, 2008. – 928 с. 
2. Байєр О.О. Життєві кризи особистості : навч. посіб. / О.О. Байєр. – 

Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 244 с.  
3. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 

М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, Марченко В.М. – Київ : НІКА, 
2012. – 324 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання  
з використанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної техніки, 

письмові контрольні роботи, захист міні-проектів); 
– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Безпека кадрової роботи. 
5.2. Тип. Вибіркова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сухацький Р.П., к.і.н., 
доц.  
5.6. Результати навчання. Формулювання знань, умінь та навичок, 
що дозволять майбутнім фахівцям плідно працювати й орієнтуватися 
у правових питаннях, що виникають у господарській, зокрема підпри-
ємницькій діяльність в сфері кадрової безпеки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правове регу-
лювання безпеки підприємницької діяльності», «Організація безпеки 
підприємницької діяльності», «Економічна безпека», «Правове регу-
лювання інформаційної безпеки», «Трудове право», «Господарське 
право», «Психологія» та «Основи менеджменту». 
5.8. Зміст. Загальні засади кадрової безпеки підприємства. Кадрова 
політика підприємства. Організація діяльності кадрових служб у сфері 
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забезпечення кадрової безпеки підприємства. Забезпечення безпеки 
підприємства в процесі комплектування кадрами. Безпека кадрової 
роботи в процесі трудової діяльності. Безпека кадрової роботи при 
процедурі звільнення працівників. Попередження та вирішення 
конфліктів в трудовому колективі. Мотивація і стимулювання праців-
ників. Соціальне партнерство в організації. Захист підприємства від 
небезпек та загроз, які створюються персоналом. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Бондарчук Ю.В Безпека бізнесу: організаційно-правові основи : 

наук.-практ. посіб. / Ю.В Бондарчук, А.І. Марущак. – Київ : Скіф, 
КНТ, 2008. – 372 с. 

2. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Ортинський, І.С. Керницький, 
З.Б. Живко та ін. – Київ : Правова єдність, 2009. – 544 с. 

3. Економічна безпека суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / за ред. 
М.І. Зубка. – Київ, 2012. – 226 с. 

4. Крегул Ю.І. Організаційно-правові засади безпеки підприємницької 
діяльності (в таблицях і схемах) : навч. посіб. / Ю.І. Крегул, 
Р.О. Банк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 216 с. 

5. Крегул Ю.І. Правове регулювання безпеки підприємницької діяль-
ності : навч. посіб. / Ю.І. Крегул, М.І. Зубок. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2013. – 216 с. 

6. Баранівський В.Ф. Психологія бізнесу : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / В.Ф. Баранівський, А.Я. Боднар, Л.Ф. Терещенко. – 
Київ : Інтерсервіс, 2010. – 204 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій. Лекції (оглядова/ тематична / 
проблемна/ лекція консультація/ лекція конференція), семінарські 
практичні, (тренінг/презентація/ дискусія/ комунікативний метод/ 
імітація) заняття, самостійна робота, консультації. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
Контроль знань: 
– поточний (опитування, письмові роботи, ситуаційні завдання); 
– підсумковий – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія кар’єри. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Лагутіна Т.М., к.пед.н., доц. 
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5.6. Результати навчання. Знати про психологічну характеристику 
потребнісно-мотиваційної сфери у професійному зростанні, психоло-
гічні особливості взаємодії та професійно важливі якості особистості. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Практична психологія». 
5.8. Зміст. Поняття кар’єри. Професійна спрямованість і самовизна-
чення. Поняття кар’єрних орієнтацій. Ділова кар’єра. Основні мотиви 
у виборі особистої кар’єри. Інваріант професіоналізму, який визначає 
кар’єрний успіх. Психофізіологічні та психологічні вимоги профе-
сійної діяльності. Професіограма. Психограма. Кар’єрне цілепокла-
дання і кар’єрне планування. Програма самостійної освіти та розвитку 
особистості. Стратегії кар’єри. Управлінські здібності та обмеження. 
Способи досягнення успіху та запобігання невдачам. Працевлашту-
вання. Супровідний (мотиваційний) лист. Способи написання резюме. 
Підготовка до співбесіди. Способи успішної адаптації до нової посади. 
Кар’єрне зростання та досягнення успіху в бізнесі. Мистецтво кар’єри 
за Джоном Робертом Паркінсоном. Закони кар’єрного зростання за 
Георгієм Огарьовим. Опис шляху до успіху в бізнесі за Грехем Скотт. 
«Закон успіху» Наполеона Хіла. Досягнення успіху за Г.В. Щокіним.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Дахно І.І. Ділова кар’єра / І.І. Дахно. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 

528 с. 
2. Могилёвкин Е.А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг / 

Е.А. Могилёвкин. – СПб. : Речь, 2007. – 336 с.  
3. Петрушин В.И. Психология карьеры / В.И. Петрушин. – М. : 

Академ. Проект ; Альма Матер, 2004. – 208 с. 
4. Савельєва В.С. Управління діловою кар’єрою : навч. посіб. / 

В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. – Київ : Центр навч. літ., 2007. – 176 с.  
5. Сотникова С.И. Управление карьерой : учеб. пособие / 

С.И. Сотникова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 408 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Психологічне консультування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Корольчук В.М., 
д.психол.н., проф. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних понять та 
категорій психологічного консультування; механізмів психологічного 
впливу в консультативній роботі; етапів та процедур психологічного 
консультування; базових технік психологічного консультування. Засто-
сування знань і розуміння: здійснювати аналіз змісту скарги клієнта, 
аналіз складної життєвої ситуації з метою визначення психологічних 
проблем; визначати індивідуальні особливості клієнта та ставити 
психологічний діагноз; вміти формулювати консультативне завдання 
і ефективно його розв’язувати; використовувати знання, навички 
і уміння психологічного консультування у процесі професійного 
навчання; Формування суджень: формувати психологічні програми 
надання консультативної допомоги в залежності від індивідуальних 
особливостей клієнта та характеристики проблеми; узагальнювати 
види, методи і техніки психологічного консультування з метою їх 
подальшого урізноманітнення; формувати пропозиції щодо результатів 
консультування. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психодіагностика», 
«Соціальна психологія», «Практична психологія». 
5.8. Зміст. Сутність психологічного консультування. Методичні засади 
консультування. Організація консультативної взаємодії. Психологічні 
техніки консультування. Особливості психологічного консультування 
дітей. Психологічне консультування підлітків. Психологічне консуль-
тування дорослих.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : навч. 

посіб. / С.В. Васьківська. – Київ : Четверта хвиля, 2014. – 256 с.  
2. Журавель А.В. Інтервізія як засіб підготовки майбутніх психологів 

до побудови професійної кар’єри : дис.... к.психол.н. : 19.00.10 / 
А.В. Журавель // Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – Київ, 
2014. – 254 с. 

3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. –СПб., 
2000. – С. 244. 

4. Панок В.Г. Психологічна служба вищого навчального закладу 
(організаційно-методичні аспекти) / В.Г. Панок, В.Д. Острова. – 
Київ : Освіта України, 2012. – 230 с. 
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5. Титаренко Т.М. Життєві кризи: технології консультування. Кризове 
психологічне консультування / Т.М. Титаренко. – Київ : Главник, 
2007. – 176 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психокорекція та реабілітаційна психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сипливий А.М., к.мед.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Знати про причини та наслідки соціальних 
та психологічних розладів, адаптацію та оптимальний комплекс реабі-
літаційних заходів та засобів для конкретної особи. Основні техніки 
окремих психокорекційних шкіл і напрямів, вміння застосовувати 
психокорекційні техніки. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціальна пси-
хологія», «Практична психологія», «Психологічне консультування», 
«Психодіагностика». 
5.8. Зміст. Основні школи і напрями психокорекції: психодинамічна 
терапія, тілесна терапія, гештальттерапія, психодрама, терапія, цент-
рована на клієнті, поведінкова терапія, когнітивна терапія, терапія 
нейролінгвістичним програмуванням. Базові поняття. Мета і результати 
психокорекції. Механізм розуміння генезу неврозу. Психокорекційні 
техніки та способи їх застосування. Реабілітаційна психологія 
як система медико-психологічних, педагогічних і соціальних заходів, 
спрямованих на відновлення, корекцію або компенсацію порушених 
психічних функцій, станів особистісного і соціально-трудового ста-
тусу хворих, інвалідів, а також осіб, які мають захворювання, травми 
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внаслідок різкої зміни соціальних відносин, умов життя. Основні 
принципи реабілітаційної психології – партнерство, різноплановість 
зусиль, єдність психосоціальних і біологічних методів і послідовність 
реабілітаційних заходів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Осьодло В.І. Психодіагностика : курс лекцій / В.І. Осьодло ; за заг. 

ред. М.С. Корольчука. – Київ : КиМУ, 2014. – 414 с.  
2. Психологія праці в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. 

для студ. ВНЗ / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець 
та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 652 с. 

3. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2011. – 400 с.  

4. Практична психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.С. Корольчук, 
В.М. Корольчук, С.М. Миронець та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014. – 728 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Конфліктологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Корольчук В.М., 
д.психол.н., проф. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: Основних понять 
та категорій конфліктології, природи, джерел виникнення та функцій 
конфліктів; типології, детермінант, структури конфліктів і особливостей 
їх динаміки; особливостей внутрішньоособистісних, міжособистісних, 
міжгрупових, міжорганізаційних, політичних та соціальних конфліктів; 
загальних прийомів прогнозування та розв’язання конфліктів. Застосування 
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знань і розуміння: Використовувати знання, навички і уміння конф-
ліктології в процесі професійного навчання і діяльності; аналізувати 
причини і ознаки конфліктів, здійснювати їх діагностику і прогнозу-
вання; визначати особливості конфліктної взаємодії і впроваджувати 
психологічні методи конструктивного розв’язання конфліктних 
ситуацій; психологічними методами гармонізувати людські стосунки 
та створювати позитивний соціально-психологічний мікроклімат 
в організації; аналізувати і коригувати емоційно-вольовий, мотиваційний, 
регуляторний, інформаційний компоненти конфліктної взаємодії 
працівників організації. Формування суджень: з’ясовувати соціально-
психологічні причинно-наслідкові зв’язки конфліктної взаємодії 
в організаціях, аналізувати, узагальнювати їх і формувати пропозиції 
щодо розв’язання конфліктів; вивчати особливості конфліктної взаємодії 
працівників виконавчої та управлінської ланок і впроваджувати пси-
хологічні програми конструктивного розв’язання конфліктних ситуацій; 
формувати пропозиції щодо підвищення рівня компетентності праців-
ників організації в галузі конфліктології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціальна пси-
хологія», «Практична психологія», «Психологічне консультування», 
«Психодіагностика». 
5.8. Зміст. Об’єкт, предмет, завдання та основні категорії Конфлік-
тології. Концептуальні основи внутрішньоособистісних конфліктів 
та способи їх розв’язання. Особливості вивчення проявів і регуляції 
міжособистісних конфліктів. Природа, детермінанти та способи роз-
в’язання групових конфліктів. Причини, наслідки і способи управ-
ління конфліктами в організації. Передумови, способи попередження 
та розв’язання конфліктів в сфері управління. Технології управління 
конфліктами. Діяльність психолога з урегулювання конфліктів в орга-
нізації.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Донченко Е.А. Личность: Конфликт, гармония : монографія / 

Е.А. Донченко, Г.М. Титаренко. – Київ : Экмос, 2007. – 216 с.  
2. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : 

навч. посіб. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – 
Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2013. – 320 с. 

3. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта : учеб. пособие, 
стереотип / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – Київ : МАУП, 2012. – 
256 с. 

4. Пірен М.І. Основи конфліктології : навч. посіб. / М.І. Пірен. –  
2-е вид. – Київ : КВГІ, 2007. – 212 с. 
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5. Березовська Л.І. Діагностика та корекція конфліктів як умова подо-
лання синдрому професійного вигоряння : навч. посіб. / Л.І. Березовська, 
Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2013. – 65 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка підприємства.  
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Богославець Г.М., 
к.екон.н., доц.; Гейдор А.П., к.екон.н., доц., Кондратюк О.І., к.екон.н.; 
доц. Чаюн І.О., к.екон.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у студентів сучасного еконо-
мічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття 
щодо господарської діяльності підприємства, змісту окремих напрямів 
цієї діяльності, системи показників, що характеризують економічні 
ресурси та результати господарсько-фінансової діяльності підприємства, 
теоретико-методологічні основи оцінки ефективності використання 
та розвитку ресурсного потенціалу, формування конкурентоспромож-
ності, фінансової стабільності та економічної безпеки підприємства.  
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», 
«Мікроекономіка», «Статистика», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», 
«Економічний аналіз», «Ціноутворення». 
5.8. Зміст. Підприємство як суб’єкт господарювання, основні напрями 
його господарсько-фінансової діяльності. Методологічні та методичні 
засади планування діяльності підприємства. Формування програми 
виробництва продукції та її реалізації, визначення виробничої потуж-
ності підприємства. Складові ресурсного потенціалу підприємства 
та шляхи його ефективного використання. Трудові ресурси підприємства, 
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системи матеріального стимулювання; методичні підходи до їх аналізу 
та планування. Майнові ресурси (активів) підприємства, методичні 
підходи до аналізу та планування оборотних, необоротних активів 
підприємства. Сутнісні характеристики капіталу, класифікація видів 
капіталу підприємства. Власний та позиковий капітал підприємства, 
особливості формування та використання, методичні підходи до їх 
аналізу та планування. Економічна сутність та механізм формування 
витрат, доходів, прибутків. Аналіз та планування економічних резуль-
татів господарсько-фінансової діяльності підприємства. Оцінка ефек-
тивності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення. 
Сутність фінансового стану підприємства, його складові, методи 
оцінки. Конкурентоспроможність підприємства та механізм її визна-
чення. Сучасні моделі розвитку підприємства, запобігання кризовим 
явищам та банкрутства. Економічна безпека підприємства та шляхи 
її забезпечення. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, 

Л.Л. Стасюк, І.О. Бондар. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 
2. Економіка підприємства : опор. конспект лекцій / Г.М. Богославець, 

І.О. Чаюн, Л.Л. Стасюк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 
3. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, 

Н.А. Гринюк та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / бінарна / дуальна / лекція із запланованими помилками); 
семінарські / практичні заняття (тренінг / презентація / дискусія / 
комунікативний метод / модерація / «мозкова атака» / тренажерні зав-
дання / метод кейс-стаді / робота в малих групах та ін.). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; пре-

зентації / аналітичного огляду / завдання / розрахунково-аналітичного 
проекту / ситуаційного завдання розробленого за матеріалами реаль-
ного підприємства та ін.; 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психофізіологія та професійний відбір. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
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5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Корольчук М.С., 
д.психол. н., зав. каф. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних понять 
і категорій психофізіології та професійного відбору; принципів, функцій 
та властивостей вищої нервової діяльності; загальних закономірностей 
психофізіології трудової діяльності; наукових підходів і класифікації 
функціональних станів в процесі професійної діяльності. Застосування 
знань і розуміння: здійснювати психофізіологічний аналіз умов і особ-
ливостей професійної діяльності працівників в організації; використо-
вувати знання, навички і уміння психофізіології в процесі навчання 
і професійного психологічного відбору; визначати особливості динаміки 
працездатності за прямими і побічними показниками у робочому 
циклі фахівця; з’ясовувати психофізіологічні особливості діяльності 
працівників та прояви функціональних негативні станів і впроваджу-
вати методи психофізіологічного забезпечення професійної діяльності 
та психологічного відбору. Формування суджень: формувати програми 
(плани) психофізіологічного забезпечення професійної діяльності та 
психологічного обстеження з метою професійного відбору ; узагаль-
нювати психофізіологічні вимоги до професійно важливих якостей 
фахівців в організації та критерії професійного психологічного відбору; 
формувати пропозиції щодо удосконалення психодіагностичного 
інструментарію в системі професійного відбору фахівців та корекції 
психофізіологічного компоненту забезпечення діяльності фахівців 
в організації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Анатомія і фізіологія ЦНС», «Соціальна психологія», «Пси-
хологія управління», «Етика бізнесу», «Психологічне консультування». 
5.8. Зміст. Основні поняття і категорії психофізіології. Психофі-
зіологічна характеристика функцій психіки та методів дослідження 
ВНД. Загальні закономірності та особливості умов трудової діяль-
ності людини. Соціально-психологічні та медико-біологічні чинники 
професійної діяльності. Методики дослідження працездатності фахівців. 
Оцінка та характеристика періодів динаміки працездатності фахівця. 
Характеристика функціональних станів особистості під час професійної 
діяльності. Психофізіологічна характеристика окремих функціональних 
станів в процесі професійної діяльності фахівця. Предмет, методи, 
завдання та актуальність розвитку професійного відбору. Психоло-
гічний зміст і проблеми професійної придатності. Професійна при-
датність і особистість професіонала. 
Психологічна діагностика придатності особистості до професійної 
діяльності. Психологічний аналіз діяльності і професійні вимоги 



 104

до особистості. Прогноз діяльності в системі професійного відбору. 
Професійна орієнтація в системі профвідбору.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2012. – 
400 с.  

2. Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного 
відбору : навч. посіб. для слухачів та студ. ВНЗ / М.С. Корольчук, 
В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 532 с. 

3. Кокун О.М. Психофізіологія : навч. посіб. / О.М. Кокун. – Київ : 
Центр навч. літ., 2010. – 184 с.  

4. Психологія праці в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. / 
М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. Ржевський 
та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 652 с. 

5. Практична психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.С. Корольчук, 
В.М. Корольчук, Г.М. Ржевський та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія стресостійкості особистості. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Миронець С.М., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знати про основні шляхи досліджень 
щодо формування стресостійкості у спеціалістів до діяльності в умовах 
стресу; методи психодіагностики та формування стресостійкості. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна пси-
хологія», «Соціальна психологія», «Психологія праці та інженерна 
психологія». 
5.8. Зміст. Основні теоретичні підходи до визначення стресостійкості. 
Методики психодіагностики стресостійкості та індивідуально-психо-
логічних якостей особистості. Організаційно-методичні рекомендації 
щодо формування та розвитку стресостійкості, додаткові психологічні 
засоби впливу на особистість. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Кризова психологія : навч. посіб. / Ю.В. Александров, Л.О. Гонтаренко, 

С.М. Миронець та ін. ; за заг. ред. О.В. Тімченка. – Харків : 
НУЦЗУ, КП «Міська друкарня», 2013. – 383 с. 

2. Крайнюк В.М. Психологія стресостійкості особистості : монографія / 
В.М. Крайнюк. – Київ : Інкос, 2007. – 572 с. 

3. Психологічні особливості віддалених наслідків стресогенних впливів : 
монографія / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець 
та ін ; за ред. М.С. Корольчука. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2014. – 276 с. 

4. Психологічне забезпечення психічного та фізичного здоров’я : 
навч. посіб. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, 
Т.І. Кочергіна ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Інкос, 2002. – 
272 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологічна діагностика особистості. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Зазимко О.В., к.психол.н., 
доц. 
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5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: теорії і феноменології 
новітніх напрямів практичної психології, найважливіших теоретичних 
положень та базових понять сучасних напрямів практичної психології, 
основних прийомів, технік та процедур консультування, психокорекції, 
психотерапії у різних напрямах сучасної практичної психології. Засто-
сування знань при: аналізі наукової, теоретико-прикладної літератури 
та іншої необхідної інформації щодо поглибленого зрозуміння змісту 
курсу дисципліни, організації, проведенні та інтерпретації результатів 
психологічного дослідження, необхідності надання психологічної 
допомоги самому собі та іншим, а також проведенні консультацій 
з використанням методів та прийомів сучасних напрямів практичної 
психології. Формування суджень щодо: вибору та застосування 
у практичній психологічній діяльності інструментарію певного напряму 
практичної психології відповідно до життєвої ситуації та запиту клієнта. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Психодіагностика», «Експериментальна психологія», «Соціальна 
психологія». 
5.8. Зміст. Становлення і розвиток класичних напрямів практичної 
психології. Метод психосинтезу. Транзактний аналіз. Психодрама. 
Гештальттерапія. Позитивна психотерапія. Наративна терапія. Арт-
терапія. Казкотерапія. Тілесно-орієнтована терапія. Символдрама. 
Психотехнології ефективного впливу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Корольчук М.С. Історія психології : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – Київ : Ельга, 
Ніка-Центр, 2012. – 248 с. 

2. Арт-терапия / [Сост. и общая ред. А.И. Копытина]. – СПб. : Питер, 
2011. – 320 с. 

3. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Теория и практика / Р. Ассаджиоли 
[cостав. и перевод В. Данченко]. – 3-є изд. – Київ : PSYLIB, 2013. – 
314 с. 

4. Шейнов В.П. Психологическое влияние / В.П. Шейнов. – М. : 
Харвест, 2014. – 640 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
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5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Сімейне право.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Клименко С.В., к.ю.н, 
доц. 
5.6. Результати навчання. Формування системи правових знань  
у сімейному праві, поєднання вивчення теоретичних проблем з їх 
практичним опрацюванням. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Психологія сім’ї». 
5.8. Зміст. Конституційне право громадян України на шлюб та ство-
рення сім’ї. Поняття, предмет. Принципи та джерела сімейного права. 
Суб’єкти та об’єкти сімейних правовідносин. Класифікація актів гро-
мадського стану. Поняття шлюбу. Умови укладання шлюбу. Перешкоди 
до укладання шлюбу. Реєстрація шлюбу. Особисті та майнові право-
відносини подружжя. Шлюбний контракт, порядок його укладення. 
Поняття і підстави припинення шлюбу. Підстави та порядок визна-
чення шлюбу недійсним. Сім’я, особисті права і обов’язки батьків 
і дітей. Майнові правовідносини батьків і дітей та інших членів сім’ї 
та родичів. Аліменти та порядок їх стягнення. Усиновлення та удоче-
ріння і порядок його здійснення. Поняття опіки і піклування. Патронат. 
Шлюбно-сімейні права іноземних громадян та осіб без громадянства 
в Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Борисова В.І. Сімейне право України : підручник / В.І. Борисова. – 

3-є вид, перероб. і допов. – Київ : Юринком интер. 2011. – 264 с. 
2. Сімейне право в системі права України / Т.В. Боднар // Приватне 

право. – 2013. 
3. Сімейне право : підручник / Л.М. Баранова [та ін.] ; за заг. ред. 

В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – 4-те вид., перероб. і допов. – Х. : 
Право, 2012. 

4. Сімейне право України : навч. посіб. / І.В. Апопій. – 2-ге вид., 
перероб. та доп. – Київ : Центр навч. л-ри, 2011. 
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5. Сімейне право України : підручник / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко ; 
за заг. ред. В.П. Мироненко. – Київ : Правова єдність, 2011. 

6. Сімейне право України : підручник / за заг. ред. В.І. Борисової, 
І.В. Жилінкової. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком 
Інтер, 2011.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій:  
– лекції (оглядова); 
– семінарські, практичні заняття (презентація/ дискусія/ комуніка-

тивний метод). 
5.11. Методи оцінювання:  
− поточний контроль (тестування, усне/ письмове опитування, комп-

лексна контрольна робота, тощо); 
− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія ділового спілкування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Корольчук В.М., 
д.психол.н., проф., Лагутіна Т.М., к.пед.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Розвиток навичок ділового спілкування, 
контролю над своїми почуттями, переживаннями, настроєм, ознайом-
лення з прийомами навчання цьому мистецтву інших. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціальна 
психологія», «Практична психологія», «Етика бізнесу». 
5.8. Зміст. Спілкування як психологічний чинник розвитку людства. 
Спілкування і переговори як обмін інформацією, взаємодія, сприйняття 
і розуміння одне одного. Спілкування в системі міжособистісних взаємин. 
Культура спілкування та говоріння. Встановлення психологічного 
контакту в бесіді. Класифікація співрозмовників, орієнтація в ситуації 
та людях. Психологія переговорного процесу. Механізми психологіч-
ного впливу в процесі ділового спілкування. Невербальні засоби 
спілкування. Психологія дискусії. Правила і техніки спілкування. 
Поняття соціально-психологічного тренінгу. Керування емоційним 
станом у спілкуванні; регулювання настрою; виявлення причин емо-
ційного дискомфорту 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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1. Аминов И.И. Психология делового общения / И.И. Аминов. –  
7-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2011. – 304 с. 

2. Березовська Л.І. Діагностика та корекція конфліктів як умова подо-
лання синдрому професійного вигоряння : навч. посіб. / Л.І. Березовська, 
Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2013. – 65 с. 

3. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : Ельга, 
Ніка-Центр, 2013. – 320 с.  

4. Кузнецов И.Н. Технология делового общения / И.Н. Кузнецов. – 
Минск : ИЦ Экономпресс, 2009. – 128 с. 

5. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : 
навч. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. – Київ : Професіонал, 
2007. – 416 с. 

6. Собченко О.М. Психологія впливу : навч. посіб. / О. Собченко. – 
Київ : Кондор-Видавництво, 2013. – 158 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій) 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологія особистісного зростання. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скуловатова О.В., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: сутності та мету 
проведення тренінгів, їх видів; основних принципів та норм групової 
роботи; правил підготовки, організації та проведення тренінгів; 
технологічних та методичних прийомів та вправи, доцільність їх 
застосування; етико-нормативних підстав проведення тренінгу; ознак 
відкритої групи. Застосування знань і розуміння: правил проведення 
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тренінгу особистісного зростання; методів розігріву групи; прийомів 
реалізації зворотного зв’язку; методик проведення вправ тренінгу; 
добору тренінгового інструментарію; способів опрацьовувати резуль-
тати власних досліджень, інтерпретувати та застосувати їх на практиці; 
методів створення програм тренінгів. Формування суджень: форму-
вати програми оптимізації функціонування «людського фактору»; 
узагальнювати психологічні вимоги до професійно важливих якостей 
тренера; складати тренінгові програми та аналізувати їхню ефек-
тивність. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціальна пси-
хологія», «Психології управління», «Етика бізнесу», «Менеджмент». 
5.8. Зміст. Тренінг як напрямок психокорекційної роботи. Тренінг 
особистісного росту. Підготовка тренінгу. Інгу. Організація та прове-
дення тренінгу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга / В.Г. Пузиков. – СПб. : 

Речь, 2013. – 224 с. 
2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психо-

логии / А.А. Крылов. – СПб. : Речь, 2009. – 560 с. 
3. Шевцова И.В. Тренинг личностного роста / И.В. Шевцова. – СПб. : 

Речь, 2013. – 144 с.  
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Підприємницьке право.  
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VІІ. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Пальчук П.М., к.юрид.н., 
доц.; Дорош О. М. ст. вик. 
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5.6. Результати навчання. Формування у фахівців неюридичних 
спеціальностей системи правових знань, безпосередньо пов’язаних 
з їх професійною підготовкою. Повинні вміти: орієнтуватися у чин-
ному законодавстві яке регулює підприємницьку діяльність, правильно 
тлумачити чинне законодавство і застосовувати його на практиці. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Правознавство», 
«Сімейне право». 
5.8. Зміст. Поняття, структура та джерела підприємницького права. 
Поняття та види підприємницької діяльності. Суб’єкти підприєм-
ницької діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припи-
нення юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Пра-
вовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні 
положення договірного права. Договори про передачу майна у власність. 
Договори про передачу майна в користування. Договори про вико-
нання робіт. Договори про надання послуг. Зобов’язання про сумісну 
діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право про-
мислової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи 
захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподаткування 
підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав і законних інте-
ресів суб’єктів підприємницької діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / 

О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. ; за заг. ред. 
Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2012.  

2. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. – 
6-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. 

3. Сущук-Слюсаренко З.І. Господарське право : навч. посіб. / З.І. Сущук-
Слюсаренко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 

4. Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина. – 
Київ : Юрінком Інтер, 2013. 

5. Лебідь В.І. Господарське право : навч. посіб. / В.І. Лебідь, Н.О. Можа-
ровська, Л.Л. Нескороджена. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Київ : 
Алеута, 2014. – 416 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєд-
нання традиційних і нетрадиційних методів викладання із вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація / лекція-конференція / бінарна / дуальна / 
лекція із заздалегідь запланованими помилками); семінарські / 
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практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / дискусія / 
комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація / моделю-
вання ситуацій / «мозкова атака» / метод кейс-стаді / робота в малих 
групах / інше). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
− поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування / 

дайджесту / огляду / звіту / конспекту / презентації / ситуаційного 
завдання тощо); 

− підсумковий – екзамен усний. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологічне забезпечення професійної діяльності. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ржевський Г.М., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знати: теоретично-методологічні основи 
психологічного забезпечення професійної діяльності; основні кате-
горії і поняття соціально-психологічного забезпечення професійної 
діяльності; психологічні особливості професійної діяльності в повсяк-
денних та екстремальних умовах; основні типи психологічних проблем, 
що утрудняють ефективне функціонування персоналу сучасних орга-
нізацій; основні психологічні прийоми і методи роботи з персоналом 
організації; способи розв’язання проблемних ситуацій в організації  
з урахуванням можливостей застосування психологічних методів 
в конкретних умовах; основні методологічні підходи рішення проблем, 
пов’язаних з психологічним забезпеченням професійної діяльності; 
психологічні особливості своєї власної праці для її кращої організації; 
основні вітчизняні і зарубіжні підходи і концепції в області соціально-
психологічного забезпечення професійної діяльності; сучасні кон-
цепції психології професійного здоров’я; методи активізації потенціалу 
людських ресурсів; можливості використання різних психологічних 
підходів при роботі з персоналом організації; загальні положення 
психологічного забезпечення переговорного процесу; теорію і практику 
стадійності і етапності переговорного процесу, його психологічні 
аспекти, а також техніку, тактику і технологію переговорів; структуру 
професійної діяльності. Уміти: розкрити психологічний зміст проблем, 
пов’язаних з професійною діяльністю; показати можливості психоло-
гічного забезпечення діяльності працівників організації, визначити 
його вплив на результати роботи організації; аналізувати стан колективу 



 113

і виділяти переважаючі психологічні схеми управління; самостійно 
планувати необхідність, глибину і зміст психологічного дослідження; 
формулювати актуальні проблеми професійного співтовариства; 
виявляти і інтерпретувати найбільш гострі психологічні аспекти 
професійної взаємодії; відбирати і застосовувати конкретні методи 
і методики діагностики, організовувати процедури дослідження; 
із застосуванням методів психології готувати і аналізувати інформацію 
для управлінських рішень. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна пси-
хологія», «Соціальна психологія», «Психологія управління», «Етика 
бізнесу», «Психологічне консультування». 
5.8. Зміст. Актуальні проблеми соціально-психологічного забезпечення 
професійної діяльності. Психологічне забезпечення професійної під-
готовки. Адаптація та її значення в системі соціально-психологічного 
забезпечення діяльності. Атестація персоналу як компонент соціально-
психологічного забезпечення професійної діяльності. Методи атестації 
персоналу. Психологічне забезпечення ефективної і безпечної діяль-
ності спеціалістів. Шляхи та засоби збереження, підтримки і віднов-
лення працездатності спеціалістів. Психологічне забезпечення пере-
говорного процесу. Психологічне забезпечення сімейного консульту-
вання. Психологічне забезпечення спортивної діяльності. Психологічне 
забезпечення роботи практичного психолога у психоневрологічних 
установах. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного 

відбору : навч. посіб. для слухачів та студ. ВНЗ / М.С. Корольчук, 
В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 532 с. 

2. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочергіна. – 
Київ : ІНКОС, 2012. – 272 с. 

3. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, 
В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга, Ніка-
Центр, 2015. – 320 с. 

4. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних 
та екстремальних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 
Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2015. – 580 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
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– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-
дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій). 

5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 

техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів). 
– курсова робота 
– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психологічна служба. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIIІ. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Миронець С.М., 
к.психол.н., доц.; Полунін О.В. д.психол.н., проф. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння основних нормативних 
документів, які регулюють діяльність психологічної служби в Україні; 
понять та категорій психологічного консультування релевантних для 
практичної діяльності в психологічній службі. Розуміти завдання 
і функціональну структуру психологічної служби. Використовувати 
знання, навички і уміння психологічного консультування в процесі 
роботи з особою в життєвій кризі. Формувати психологічні програми 
з надання консультативної допомоги в залежності від особливостей 
життєвої кризи клієнта. Комбінувати та узагальнювати методи і техніки 
психологічного впливу в залежності від конкретних потреб і ситуації. 
Формувати системні пропозиції щодо психологічного втручання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Практична психологія», «Психологія праці та інженерна 
психологія», «Соціальна психологія», «Основи менеджменту». 
5.8. Зміст. Психологічна служба – зміст, завдання та принципи 
функціонування. Основні види діяльності практичного психолога. 
Сфери діяльності практичного психолога. Психологічна допомога 
особистості як основа діяльності практичного психолога. Особливості 
етапів розвитку психологічної служби 30-х, 70-х і 90-х років. Струк-
тура і завдання психологічної служби в Україні. Особливості роботи 
психологічної служби в різних сферах діяльності та ефективність 
роботи психологічної служби. Психологічні особливості діяльності 
практичного психолога в закладах пенітенціарної системи. Особли-
вості та умови діяльності практичного психолога в силових структурах 
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України. Робота практичного психолога в екстремальних та кризових 
умовах. Психологічний захист особистості. Ресурси подолання кризових 
явищ на життєвому шляху особистості. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Практична психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.С. Корольчук, 

В.М. Корольчук, С.М. Миронець та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2014. – 728 с.  

2. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного 
здоров’я / М.С. Корольчук. – Київ : ІНКОС, 2012. – 272 с. 

3. Психологія праці в звичайних та екстремальних умовах : навч. посіб. 
для студ. ВНЗ / М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М. Миронець 
та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 652 с.  

4. Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С.Д. Макси-
менко. – Київ : Центр навч. літ., 2014. – 424 c. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 

техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Психіатрія та патопсихологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сипливий А.М., к.мед.н., 
доц. 
5.6. Результати навчання. Вивчення теоретичних і практичних основ 
психіатрії та медичної психології; уміння використовувати отримані 
знання з медичної психології у лікарняних та науково-навчальних 
закладах психоневрологічного профілю; у сфері психоаналізу; юри-
дичної системи та багатьох інших загальних та спеціальних галузях. 
Знати стан сучасної психологічної н.и і перспективи її розвитку, 
природу психічного та принципи побудови системи психологічних знань; 
методологію і принципи психологічного дослідження; основні психоло-
гічні категорії, їх зміст та перспективи розвитку. Вміти проводити 
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теоретичні, експериментальні дослідження психологічних явищ відпо-
відно до наукового методу; вивчати причинно-наслідкові залежності 
між психологічними явищами, давати їм обґрунтовану інтерпретацію; 
визначати предмет психології на сучасному етапі, основні психоло-
гічні категорії, їх сутність та зміст. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Практична психологія», «Анатомія та фізіологія ЦНС», 
«Валеологія», «Біологія».  
5.8. Зміст. Предмет, завдання, організація психіатричної та невроло-
гічної допомоги. Галузеві профілі психіатрії на сучасному рівні. 
Етіологія, патогенез, класифікація психічних захворювань (різні підходи). 
Основи медичної психології. Симптом, синдром та нозологія психічного 
захворювання. Розлади сприйняття, мислення, інтелекту, мови. Розлади 
емоцій та ефекторно-вольової сфери. Психомоторні розлади. Основні 
психопатологічні синдроми. Класифікація та типи перебігу психічних 
захворювань. Шизофренія. Афективні та біполярні розлади. Реакція 
екзогенного типу. Судинні захворювання головного мозку, у сучасному 
суспільстві.Алкоголізм. Наркоманія. Токсикоманія. Проблеми СНІДу. 
Психогенії. Психічні розлади внаслідок перенесених катастроф. 
Акцентуації та розлади особистості (психопатії). Розлади пам’яті. 
Розлади мислення. Розлади емоційно-вольової сфери. Патопсихо-
логічний аналіз розладів мисленнєвої діяльності. Методи дослідження 
порушень психічних процесів і станів у дітей.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Бачериков Н.Е. Клиническая психиатрия : учеб. пособие / 

Н.Е. Бачериков. – Київ : Здоров’я, 2013. – 187 с. 
2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2011. – 400 с. 
3. Кузнєцов В.М. Психіатрія : навч. посіб. / В.М. Кузнєцов, 

В.М. Чернявський. – Київ : Здоров’я, 2012. – 344 с. 
4. Патопсихология: Хрестоматия / сост. Н.Л. Белопольская, 3-є изд., 

испр. и доп. – М. : Когито-Центр, 2014. – 289 с. 
5. Патопсихологическая диагностика / В.М. Блейхер, И.В. Крук. – 

Київ : Здоров’я, 2012. – 280 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття, тестові завдання. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Вступ до психоаналізу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Корольчук В.М., 
д.психол.н., проф., Скуловатова О.В., к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних категорій, 
понять й напрямків розвитку сучасного психодинамічного підходу; 
предмету, методу і місця теорії психоаналізу в системі психологічних 
н.; основних закономірностей розвитку й реалізації індивідуальних 
особливостей особистості; найважливіших теоретичних положень 
та понять, основних технік та процедур психоаналітичного напрямку 
консультування; фрейдівської теорії несвідомого психічного; найбільш 
фундаментальних понять несвідомого та його ролі в життєдіяльності 
людини; феноменології захисних механізмів; системи цінностей психо-
аналітика. Застосування знань і розуміння: психологічної допомоги 
особистості в рамках психодинамічного підходу; психологічної діагно-
стики структурних компонентів особистості; використання знань, 
навичок і умінь з основ психоаналізу в процесі професійного навчання; 
проведення психоаналітичних процедур; категоріального апарату 
психоаналізу; технік психодинамічного напрямку. Формування суджень 
щодо: програм оптимізації функціонування «людського фактору» 
психологічної допомоги особистості; узагальнювати психологічні 
вимоги до професійно важливих якостей фахівця, спираючись на знання 
отримані під час вивчення дисципліни. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна пси-
хологія», «Соціальна психологія», «Історія психології», «Практична 
психологія». 
5.8. Зміст. Історія розвитку психоаналітичної терапії. Теоретичні основи 
техніки психоаналізу. Компоненти класичної психоаналітичної техніки. 
Показання і протипоказання для психоаналітичної терапії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лейбин В.М. Психоанализ / В.М. Лейбин. – СПб. : Питер, 2008. – 

592 с. 
2. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / 

Р. Нельсон-Джоунс. – СПб. : Питер, 2011. – 331 с.  
3. Овчаренко В. Психоанализ. Новейшая энциклопедия / В. Овчаренко, 

А. Грицанов. – М. : Книжный Дом, 2010. – 1120 с. 
4. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития / Ф. Тайсон,  

Р. Тайсон. – М. : Когито-Центр, 2013. – 210 с.  
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Теорія і практика психологічної підготовки. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Ржевський Г.М., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знати: основні методи і прийоми психо-
логічної підготовки; сутність, зміст, завдання і особливості планування 
психологічної підготовки; вимоги, напрями та принципи психологічної 
підготовки; обов’язки посадових осіб щодо керівництва та організації 
психологічної підготовки; професійно-важливі психологічні і психо-
фізіологічні якості практичного психолога; особливості професійної 
діяльності практичного психолога; соціально-психологічні чинники 
успішності дій в екстремальних умовах; методи самостійного 
управління психологічним станом при веденні роботи в кризових 
умовах; природу і характер небезпечних чинників, що впливають на 
психолога у кризових ситуацій. Уміти: мобілізувати психологічну 
готовність до дій в умовах кризових сітуацій; самостійно управляти 
своїм психологічним станом в екстремальних умовах; оцінити 
функціональний стан психофізіологічних систем і цілісного організму 
у відповідності до умов та особливостей професійної діяльності; 
визначати особливості розумової і фізичної працездатності праців-
ника в організації, пов’язаній з торговельно-економічною діяльністю; 
використовувати зберігаючи технології психічне здоров’я в профе-
сійній діяльності; організувати спільну та індивідуальну діяльність 
колег відповідно до їх здібностей, особливостей характеру особи-
стості, виражених професійних схильностей; проводити консультації, 
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професійні співбесіди, тренінги для активізації професійного само-
визначення студентів; взаємодіяти з трудовим колективом задля 
вирішення психолого-педагогічних проблем працівників і надання 
психотерапевтичної допомоги та підтримки; знімати стрес у себе, 
у своїх товаришів або ж населення, постраждалого в умовах надзви-
чайної ситуації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна психо-
логія», «Практична психологія», «Психодіагностика», «Психологічне 
консультування», «Психологія стресостійкості особистості». 
5.8. Зміст. Історико-теоретичні засади психологічної підготовки осо-
бистості. Види психологічної підготовки. Методи і прийоми психоло-
гічної підготовки особистості до дій в професійних ситуаціях. Складна 
ситуація: сутність, зміст та рівні її подолання. Психологічна підготовка 
практичних психологів до дій у кризових ситуаціях. Методи і прийоми 
психологічної саморегуляції фахівця в системі профілактики профе-
сійного стресу. Прийоми відновлення функціонального стану на 
робочому місці. Особливості роботи психологів з потерпілими в стані 
гострих стресових реакцій. Специфіка психологічної підготовки 
фахівців торговельної сфери. Особливості спеціальної психологічної 
підготовки фахівців юридичного спрямування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси засоби. 
1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2012. – 
400 с. 

2. Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного 
відбору : навч. посіб. для слухачів та студ. ВНЗ / М.С. Корольчук, 
В.М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 532 с. 

3. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, 
В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга, Ніка-
Центр, 2015. – 320 с. 

4. Практична психологія : навч. посіб. / М.С. Корольчука, В.М. Корольчук, 
Г.М. Ржевський та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 
728 с. 

5. Психологія праці у звичайних та екстремальних умовах : навч. 
посіб. / М.С. Крольчука, В.М. Корольчук, С.М. Миронець, Г.М. 
Ржевський та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 652 с. 

6. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та 
екстремальних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 
Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2015. – 580 с. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді). 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
− поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / завдання тощо); 

− підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Управління персоналом. 
5.2. Тип. За вибором.  
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIІІ. 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Жуковська В.М., к.екон.н., 
доц., Миколайчук І.П., к.екон.н., доц., Сичова Н.В., к.екон.н., доц., 
Волобуєв М.І., к.мед.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців комп-
лексної системи знань та вмінь щодо розроблення конкурентоспро-
можної кадрової політики в організації, оволодіння навичками форму-
вання згуртованого трудового колективу, розроблення системи про-
фесійного розвитку та руху працівників в організації, методикою 
оцінювання результативності їх роботи. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Основи менеджменту», «Психологія управління».  
5.8. Зміст. Управління персоналом як соціальна система. Структура 
та функції підрозділів з управління персоналом. Кадрова політика 
організації та стратегія управління персоналом організації. Кадрове 
планування в організаціях. Організація набору та відбору кадрів. 
Адаптація персоналу та її види. Формування колективу організації. 
Згуртованість та соціальний розвиток колективу. Оцінювання персо-
налу в організації. Управління розвитком і рухом персоналу організації. 
Управління процесами вивільнення персоналу. Соціальне партнерство 
в організації. Ефективність управління персоналом. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Жуковська В.М. Управління персоналом : ел. підруч. / В.М. Жуковська, 

І.П. Миколайчук. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015.  
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2. Жуковська В.М. Управління персоналом. Практикум : навч. посіб. / 
В.М. Жуковська, І.П. Миколайчук. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2010. – 293 с. 

3. Захарчин Г.М. Управління персоналом : навч. посіб. / Г.М. Захарчин, 
Л.Р. Струтинська, Н.П. Любомудрова, Р.О. Винничук. – Львів : 
Львівська політехніка, 2013. – 260 с. 

4. Рульєв В.А. Управління персоналом : навч. посіб. / В.А. Рульєв, 
С.О. Буткевич, Т.Л. Мостенська. – Київ : Кондор, 2013. – 310 с. 

5. Управління персоналом : підручник / В.М. Данюк, А.М. Колот, 
Г.С. Суков та ін. ; за заг. ред. В.М. Данюка. – 2-ге вид., зі змінами. – 
Київ ; Краматорськ : КНЕУ : НКМЗ, 2014. – 666 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: лекції (оглядові, тематичні, 
проблемні); практичні заняття (презентації, дискусії, робота в малих 
групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри, практичні та ситуаційні 
вправи, аналітично-розрахункові та творчі задачі, модерація, тренінги). 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 

ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів);  

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Психологія лідерства. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скуловатова О.В., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: теорії розвитку 
лідерських здібностей, труднощів та умов успішного спілкування; 
основних підходів, методичних прийомів та тренінгових вправ, які 
використовуються для відпрацювання незалежної лідерської позиції; 
методології психології лідерства; методичних підходів до підбору 
тренінгів розвитку лідерських якостей та асертивності; основних 
сучасних методів вивчення та розвитку лідерського потенціалу; нових 
напрямів у дослідженнях лідерства; сутності, різновидів та мети 
проведення тренінгів розвитку лідерських якостей особистості; 
основних принципів та норм групової роботи; правил підготовки, 
організації та проведення тренінгів розвитку лідерського потенціалу; 
Застосування знань та вміння: самостійно проводити тренінги 
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використовуючи сучасні методики; працювати з новими методиками 
та тренінгами; спостерігати, аналізувати, узагальнювати результати 
тренінгів; об’єктивно оцінювати поведінку всіх учасників спілку-
вання, і вміти вносити корективи в процес спілкування; здійснювати 
розігрів групи; застосовувати прийоми реалізації зворотного зв’язку; 
опрацьовувати результати власних досліджень, інтерпретувати та 
впроваджувати їх в практику; створювати програми тренінгів. Форму-
вання суджень щодо: позицій учасників групової взаємодії; ролей 
та статусів членів групи; сучасних методик та прийомів групової 
роботи; етико-нормативних підстав проведення тренінгу; раціональ-
ного використання робочого часу групи. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Соціальна 
психологія», «Психологія управління», «Етика бізнесу», «Психологія 
саморозвитку особистості». 
5.8. Зміст. Поняття лідерства. Визначення лідера. Психологічні перед-
умови лідерської поведінки. Порівняльний аналіз лідера та менеджера. 
Сучасні дослідження. Стиль лідерства. Партнерство. Критика пове-
дінкового підходу до лідерства. Тренер як формальний лідер групи. 
Взаємовідносини лідера та групи. Тактика побудови стосунків. Вплив 
влади на формування особистості. Трансформаційне лідерство. Гендерні 
проблеми лідерства. Роль лідера в організації. Лідерський потенціал 
особистості. Харизматичне лідерство. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга / И.В. Вачков. – 

М. : Ось-89, 2010. – 137 с. 
2. Калашникова А.И. 20 стратегем успеха в трененге / А.И. Калаш-

никова. – СПб. : Речь, 2011. – 206 с. 
3. Кристофер Э. Тренинг лидерства / Э. Кристофер, Л. Смит. – СПб. : 

Питер, 2011. – 410 с. 
4. Підприємництво: психологічні, організаційні та економічні аспекти : 

навч. посіб. / С.Д. Максименко, А.А. Мазаракі, Л.П. Кулаковська, 
Т.Ю. Кулаковський. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 720 с.  

5. Торн К. Тренинг. Настольная книга тренера / К. Торн, Д. Маккей. – 
СПб. : Питер, 2010. – 237 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 
семінарські, практичні заняття, тестові завдання. 
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Психологія спорту. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIIІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Скуловатова О.В., 
к.психол.н., доц. 
5.6. Результати навчання. Знання і розуміння: основних напрямів 
розвитку сучасної психології спорту; понять, предмету, завдань, мето-
дології, методів та принципів психології спорту; задач, специфіки 
роботи, якостей та характеристик спортивного психолога; основних 
підходів та методичних прийомів, які використовуються при вивченні 
індивідуальних особливостей та типологічних властивостей людини  
в умовах спортивної діяльності; методів спортивного відбору та пси-
ходіагностики в спорті (методів вивчення властивостей нервової 
системи спортсменів, методів дослідження психічних процесів, що 
виникають в умовах спортивної діяльності); закономірностей форму-
вання психічних реакцій спортсмена в умовах підготовки та участі 
у змаганнях; засобів та методів психологічного впливу на передстартову 
підготовку спортсменів; психології спілкування в команді; специфіки 
стосунків в умовах підготовки та участі в змаганнях. Застосування 
знань вміння: об’єктивно оцінювати поведінку спортсменів, із ураху-
ванням типологічних особливостей учасників змагань; застосовувати 
методи аутотренінгу та сугестії у спортивній підготовці; застосовувати 
методологію психології спорту в практичній діяльності; узагальнювати 
психологічні вимоги до професійно важливих якостей спортсмена, 
тренера. Формування суджень: щодо засобів та методів психоло-
гічного впливу на передстартову підготовку спортсменів; щодо 
психологічних вимог до професійно важливих якостей спортсмена, 
тренера; щодо психологічної корекції мотиваційного, регуляторного, 
інформаційного компонентів професійної спортивної діяльності. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Загальна пси-
хологія», «Практична психологія», «Психофізіологія». 
5.8. Зміст. Психологічні механізми самоорганізації, саморегуляції 
та цілеспрямованої поведінки в умовах змагальної діяльності. Актуалі-
зація резервних можливостей спортсменів для забезпечення високих 
особистісних спортивних досягнень. Закономірності ефективного 
формування рухових навичок, способів досягнення високих показників 
витривалості, координованості рухів та спритності. Психологічні 
особливості тренувань, змагальної та післязмагальної діяльності 
як різних етапів психологічної підготовки, мобілізації та відновлення 
психічних та фізичних сил спортсмена. Роль психологічної підготовки 
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спортсмена для розвитку його професійних якостей. Групова взаємо-
дія в умовах змагань і тренувань. Психологічні методи дослідження 
спортивної діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Гринь О.Р. Психологічне забезпечення та супровід підготовки 

кваліфікованих спортсменів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.Р. Грінь. – 
Київ : Олімпійська література, 2015. – 276 с. 

2. Акимова Л.Н. Психология спорта : курс лекций / Л.Н. Акимова. – 
Одесса : Негоциант, 2004. – 127 с.  

3. Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в совре-
менном спорте / В.Ф. Сопов. – М. : Мысль, 2010. – 120 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з вико-
ристанням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 
– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій). 
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; пере-

вірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / 
задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економіка торгівлі. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020 
5.4. Семестр. VIII 
5.5. ПІБ лекторів, науковий ступінь, посада. Височин І.В., д.екон.н., 
проф.; Новікова Н.М., к.екон.н., ст. викл. 
5.6. Результати навчання. Формування економічного мислення, комп-
лексного розуміння проблем управління фінансово-господарською 
діяльністю торговельного підприємства та навичок їх практичного 
розв’язання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна 
теорія», «Статистика», «Підприємницьке право». 
5.8. Зміст. Природа торгівлі як сфери обігу та виду економічної 
діяльності. Економічна характеристика різних форм торгівлі. Ринок 
споживчих товарів та послуг, роль торгівлі в забезпеченні його 
розвитку. Типологія суб’єктів торговельної діяльності. Підприємство 
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торгівлі як основний суб’єкт здійснення торговельної діяльності. Управ-
ління обсягом та асортиментною структурою обороту підприємства 
торгівлі. Управління товарними запасами підприємства торгівлі. 
Управління товарним забезпеченням обороту підприємства торгівлі. 
Управління трудовими ресурсами підприємства торгівлі. Управління 
формуванням і розвитком матеріально-технічних ресурсів підпри-
ємства торгівлі. Управління поточними витратами підприємства 
торгівлі. Управління доходами підприємства торгівлі. Управління фінан-
совим результатом підприємства торгівлі. Управління податковою 
політикою підприємства торгівлі. Управління активами підприємства 
торгівлі. Управління капіталом підприємства торгівлі. Управління 
грошовими потоками підприємства торгівлі.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 
1. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства : підруч. для 

вузів / А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакова ; за ред. Н.М. Ушакової. – 
Київ : Хрещатик, 1999. 

2. Лігоненко Л.О. Економіка торгівлі : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, 
Н.М. Новікова, А.М. Носуліч. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2014. – 216 с.  

3. Бланк И.А. Управление торговым предприятием / И.А. Бланк. – 
М. : Тандем. – ЭКМОС, 2006. 

4. Ситник Г.В. Фінанси торгівлі : монографія / Г.В. Ситник. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 672 с.  

5. Височин І.В. Управління товарооборотом підприємств роздрібної 
торгівлі : монографія / І.В. Височин. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2012. – 544 с.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з викори-
станням інноваційних технологій: 
– лекції (оглядова / тематична / проблемна / із запланованими помилками); 
– семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація / 

дискусія / комунікативний метод / модерація / моделювання 
ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / 
робота в малих групах та ін.). 

5.11. Методи та критерії оцінювання: 
– поточний / модульний контроль (тестування; усне / письмове 

опитування; перевірка курсової / звіту / конспекту / розрахунково-
графічної роботи / проекту / вправи / завдання / ситуаційного 
завдання та ін.); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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