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Назва дисципліни Українська націологія і здоров’я нації 

Назва дисципліни (англ.)  Ukrainian nationalism and health of the nation 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра загальноосвітньої підготовки,  

Борисова Ольга Василівна 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Курс надає основи знань з проблем ґенези 

української нації, особливостей її розвитку та 

змісту головних українських національних 

учень. Наголошується на обґрунтуванні 

цілісної концепції української державності в 

контексті сучасної національної політики 

України. Курс розкриває:  

- наукову періодизацію виникнення, 

становлення та розвитку української нації;  

- історію українських учень про націю, досвід 

національного державотворення, традиції 

української державності, значення боротьби 

українського народу за її відродження та 

збереження;  

- історію та основні етапи українського 

національно-визвольного руху, місце і роль в 

українській національно-визвольній боротьбі 

вітчизняних національно-ідеологічних 

концепцій; 

– взаємозумовленість та взаємоузгодженість 

концептів «здоров’я людини» і «здоров’я 

нації»;   

-- зміст і особливості розвитку української  

національної ідеології, розуміння процесу 

становлення сучасної модерної української 

нації. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

Компетентності  

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу.  

- Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями.  

- Здатність до пошуку та аналізу інформації з 

різних джерел.  

- Здатність бути критичним і самокритичним.  

- Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

- Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово.  



- Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

- Здатність діяти на підставі етичних міркувань 

(мотивів).  

- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

- Здатність використовувати в професійній 

діяльності знання про розвиток основних 

національних ідей, учень та напрямів.  

- Усвідомлення особливостей і місця 

національної інтелектуальної традиції у 

світовій. 

- Здатність аналізувати сучасні національно-

політичні проблеми та вчення.    

- Здатність викладати міркування послідовно, 

логічно, систематично та аргументовано.  

- Здатність аналізувати міркування та робити 

ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.  

- Здатність аналізувати та коментувати 

літературу з історичної, філософської, 

соціокультурної та загальнонаукової 

проблематики.  

- Здатність застосовувати у професійній 

діяльності знання про засади, розвиток і 

сучасний стан наукового та гуманітарного 

знання.  

- Здатність брати участь в інтелектуальних 

дискусіях на засадах діалогу, відкритості й 

толерантності. 

Програмні результати 

навчання 

У результаті вивчення курсу здобувач повинен 

знати:  

- основні концепції української нації: давні та 

сучасні;  

- що таке «національний простір», 

«національна ідея», «націоналізм», 

«патріотизм»;   

- що таке «націоґенеза», «мобільність нації», 

«здоров’я нації»;  

- основні тенденції сучасного світу, які 

актуалізують національне питання. 



 У результаті вивчення курсу студент повинен 

вміти: 

 - розрізняти етнічні та державницькі концепції 

нації: давні й сучасні, виявляти й аналізувати їх 

у сучасному українському національному 

державотворенні; 

- визначати статус і повноваження 

національних держав в епоху глобалізації.  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 

  



Назва дисципліни Україна у світовому цивілізаційному 

просторі: історія та сучасність 

Назва дисципліни (англ.) Ukraine in the world civilization space: history 

and modernity 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра загальноосвітньої підготовки,  

Борисова Ольга Василівна 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Цивілізація – основа життєвого простору 

людини, невід'ємна частина її існування в 

навколишньому світі. Приналежність до 

цивілізації визначає політичний, економічний, 

культурний розвиток людства, значною мірою 

формує сучасне суспільство, надаючи 

потужний вплив без винятку на всі його сфери. 

Для майбутнього українського науковця 

архіважливо мати глибокі знання щодо того, 

які цивілізації є світовими, а які локальними, 

які цивілізації існували на території України та 

як український народ здійснював в ту чи іншу 

історичну епоху свій цивілізаційний вибір і як 

він це здійснює сьогодні. У курсі проводиться 

узагальнення історичної еволюції світу й 

України на засадах цивілізаційного підходу, що 

дозволяє сформувати системне уявлення про 

провідні, визначальні основи, процеси і 

тенденції, що реалізовувалися і реалізуються 

впродовж здійснення Україною свого 

цивілізаційного вибору, а також розуміння тих 

підстав, які дозволяють реалістично оцінювати 

перспективи поступу українства у ХХІ столітті. 

Це має сприяти кращій орієнтації молодої 

людини в умовах суспільного й 

індивідуального буття. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу.  

- Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями.  

- Здатність до пошуку та аналізу інформації з 

різних джерел.  

- Здатність бути критичним і самокритичним.  

- Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

- Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово.  



- Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

- Здатність діяти на підставі етичних міркувань 

(мотивів).  

- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

- Здатність використовувати в професійній 

діяльності знання про розвиток основних 

національних ідей, учень та напрямів.  

- Усвідомлення особливостей і місця 

національної інтелектуальної традиції у 

світовій. 

- Здатність аналізувати сучасні національно-

політичні проблеми та вчення.    

- Здатність викладати міркування послідовно, 

логічно, систематично та аргументовано.  

- Здатність аналізувати міркування та робити 

ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.  

- Здатність аналізувати та коментувати 

літературу з історичної, філософської, 

соціокультурної та загальнонаукової 

проблематики.  

- Здатність застосовувати у професійній 

діяльності знання про засади, розвиток і 

сучасний стан наукового та гуманітарного 

знання.  

- Здатність брати участь в інтелектуальних 

дискусіях на засадах діалогу, відкритості й 

толерантності. 

Програмні результати 

навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент 

повинен знати: 

 головні ознаки, базові компоненти та етапи 

історичного розвитку світових цивілізацій; 

 визначати характеристики світових та 

локальних цивілізацій; 

 головні характеристики давніх цивілізацій, 

що існували на території України;  

 основні напрями інтеграційних устремлінь 

України протягом історії; 

 історію та основні засади Європейської 

цивілізації; 



 сучасний стан цивілізаційного вибору 

України; 

 переваги та ризики інтеграції України у 

світову спільноту; 

У результаті вивчення курсу студент повинен 

вміти: 

 аналізувати історичні та сучасні 

цивілізаційні процеси в різних країнах і в 

Україні; 

 на основі порівняльного аналізу 

виокремлювати переваги та ризики 

інтеграційних устремлінь України; 

 вести дискусію з питань інтеграції України 

у світовий цивілізаційний простір; 

 орієнтуватися у сучасних напрямах 

міжнародних відносин суверенної України. 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 

  



Назва дисципліни Основи HR  менеджменту 

Назва дисципліни (англ.) Fundamentals of HR Management 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра загальноосвітньої підготовки,  

Доцевич Тамілія Іванівна. 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Навчальна дисципліна «Основи HR 

менеджменту» буде корисна тим, хто планує 

управляти людьми, творити власну кар’єру, 

займати керівні посади. 

Для того, щоб залишатися 

конкурентоздатним в сучасних 

трансформаційних умовах, підприємствам та 

організаціям слід вирішити одну із найбільш 

пріоритетних та стратегічно  орієнтованих 

проблем, а саме – слабкий HR менеджмент. 

Основними передумовами для змін 

виступають старіння та недостатнє оновлення 

трудового потенціалу, зменшення рівня найму 

і набору персоналу та завищення вимог до 

кандидатів на вакантні посади. Для мінімізації 

негативних впливів зовнішнього економічного 

середовища та більш ефективного 

функціонування підприємства слід приділяти 

значну увагу всім аспектам HR менеджменту, 

які  представлені в основі даної дисципліни. 

Програма з дисципліни передбачає 

набуття аспірантами теоретичних навичок з 

управління персоналом на підприємствах 

різних форм власності з урахуванням 

специфіки їх функціонування в умовах 

ринкових відносин. 

Предмет вивчення дисципліни  – 

інструментарій, фактори, методи та способи 

формування та розвитку HR менеджменту. 

        Мета та завдання викладання 

дисципліни  – формування професійних 

компетентностей  з управління людськими 

ресурсами в організаціях. Ознайомлення 

слухачів аспірантури з основними завданнями 

і змістом HR – менеджменту, літературою з 

питань теорії та практики кадрової роботи на 

підприємствах, а також допомогти їм у 

самостійній роботі по вивченню проблеми з 

підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації персоналу підприємства, проблем 



HR-менеджменту як цілісною системою 

цілеспрямованого впливу на кадровий склад 

організації для забезпечення ефективної 

діяльності колективу і задоволення 

результатами праці. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

– Здатність до обґрунтування ролі та 

необхідності вивчення аспектів HR 

менеджменту; 

– здатність планувати потребу в персоналі; 

– здатність до управління процесом вибору 

та розстановки кадрів; 

– здатність до реалізації заходів з навчання 

персоналу; 

– управляти трудовими відносинами на 

підприємстві; 

– мінімізувати ризики від плинності 

кадрів; 

– здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації, зокрема під час формування 

колективу організації; 

– здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів), зокрема соціальна 

відповідальність є я персоналу; 

  частиною управління; 

– розуміти принципи психології та 

використовувати їх у професійній 

діяльності. зокрема розгляд типів лідерів та 

ролей, які можуть виконувати менеджери в 

організації 

Програмні результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної 

дисципліни аспірант має : 

1. Знати про: теорії та категорії з 

менеджменту та управління людськими 

ресурсами; основні концепції та методи 

управління кадрами; головні аспекти 

аналізу та планування роботи персоналу; 

особливості відбору, найму, розміщення та 

переміщення персоналу; теоретичні аспекти 

взаємовідносин працівників. Формування 

сприятливого соціально-психологічного 

клімату. 

2. Уміти: впроваджувати в подальшу 

роботу сучасні тенденції найму, відбору 

працівників; планувати та аналізувати 

роботу; планувати власну кар’єру ; 



аналізувати відносини в колективі та їх 

подальший розвиток; переконувати людей, 

організовувати їх, вести за собою, втілювати 

довіру; впроваджувати та використовувати 

компенсаційні, стимулюючи та 

заохочувальні системи оплати праці.   

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 

  



Назва дисципліни Психологія ділового спілкування. 

Назва дисципліни (англ.) Psychology of Business Communication 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра загальноосвітньої підготовки,  

Доцевич Тамілія Іванівна. 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Вміння будувати відносини з людьми, 

порозумітися з ними,  приваблювати їх до себе 

необхідне кожному, у тому числі і в галузі 

професійної діяльності. Сучасні умови 

потребують нових вимог до молодого 

спеціаліста. Він має вміти продуктивно  

спілкуватися з людьми, психологічно 

грамотно спілкуватися з колегами , долати 

комунікативні бар’єри, виконувати 

колективну роботу, прихиляти до себе людей, 

вміти, беручи до уваги індивідуальні 

особливості кожного, забезпечувати 

ефективну комунікацію членів групи для 

досягнення мети, бути готовим до можливих 

конфліктів та їх усунення шляхом 

перетворення енергії міжособистісних або 

групових взаємодій на енергію дії в інтересах 

розв’язання задач. Відсутність комунікативної 

компетентності у сучасних фахівців – хвороба 

багатьох керівників, що значною мірою 

знижує ефективність їхньої професійної 

діяльності. Розвитку комунікативної 

компетентності  у аспірантів сприяють заняття 

з дисципліни «Психологія ділового 

спілкування». 

Основною метою опанування курсом є 

оволодіння психологічною теорією і 

практикою організації ділового професійного 

спілкування у трудовому колективі, з 

представниками преси, інших підприємств; 

засобами ділового спілкування створювати 

сприятливий психологічний клімат в 

організації. 

Основними завданнями  курсу є: 

розвиток комунікативної компетентності; 

оволодіння формами ділового спілкування; 

набуття навичок публічного виступу з 

використанням психологічних прийомів 

взаємодії з аудиторією; засвоєння технологій 

самопрезентації у діловому спілкуванні. 



Компетентності, які 

формує дисципліна 

– Емпатійно взаємодіяти, вступати в 

комунікацію, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культурні чи гендерно-вікові 

особливості; 

–  демонструвати навички командної  

роботи; 

– здійснювати пошук інформації з різних 

джерел для вирішення професійних завдань 

в т. ч. з використанням інформаційно- 

комунікативних технологій; 

– демонструвати соціально відповідальну  

та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним 

цінностям; 

– відповідальне ставитися до професійного 

самовдосконалення; 

– здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Програмні результати 

навчання 

У результаті засвоєння змісту дисципліни 

аспіранти мають знати: теоретичні основи, 

функції, форми та різновиди офіційного 

спілкування; особливості використання 

засобів вербального і невербального впливу 

на ділового партнера; комунікативні 

позиції, моделі, стилі ділового спілкування; 

чинники, які зумовлюють його 

ефективність; особливості ділової культури. 

Уміти: самостійно здійснювати 

діагностування міжособистісних взаємин; 

варіативно обирати засоби спілкування, 

професійне використовувати форми 

ділового спілкування та способи впливу на 

співрозмовників; застосовувати відповідні 

стратегії та методи попередження та 

регулювання конфліктами. 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 

  



Назва дисципліни Психологія конфліктів 

Назва дисципліни (англ.) Psychology of  Conflicts 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра загальноосвітньої підготовки,  

Доцевич Тамілія Іванівна. 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Спеціалістам у різних галузях практичної 

діяльності, зокрема, керівникам, менеджерам й 

іншим фахівцям необхідні знання з проблем 

управління та профілактики конфліктів. 

Навчальна дисципліна  «Психологія 

конфліктів» побудована на основі формування 

здатності особистості до профілактики 

конфліктних ситуацій, управління 

конфліктами та їх вирішення. 

Предметом вивчення дисципліни 

навчальної дисципліни «Психологія 

конфліктів» є загальне питання теорії 

конфлікту, різноманітні конфліктні ситуації в 

управлінській сфері, сфери розгортання 

конфліктів, а також методи виходу із 

конфлікту,  шляхи вирішення конфліктів, 

переговори й медіаторство в конфліктних 

ситуаціях. 

Метою викладання дисципліни 

«Психологія конфліктів» є розкриття  

основних проблем психології конфліктів, 

подання різноманітних типів конфліктів, що 

вникають у різних сферах людської взаємодії; 

оволодіння аспірантами знаннями щодо теорії 

та практики вирішення конфліктів як 

важливого компонента професійних знань та 

умінь. 

Основні завдання дисципліни: ознайомлення  

слухачів основними поняттями, теоріями і 

проблемами конфліктології, простежуючи 

зв’язки між методологічним, теоретичним і 

емпіричним рівнями наукового знання; із 

заходами з прогнозування, врегулювання 

конфліктів і запобігання їм; забезпечення 

фундаментальної підготовки компетентних 

фахівців, що володіють науково-дослідними 

методами роботи та здатних до самостійної 

науково-дослідної діяльності. 



Компетентності, які 

формує дисципліна 

–Здатність до праці в колективі, толерантно  

сприймаючи соціальні, культурні, 

конфесіональні та інші відмінності; 

– попереджати й конструктивне 

вирішувати конфліктні ситуації в процесі 

професійної діяльності; 

– здатність використовувати при 

вирішенні завдань і конфліктів психологічні 

методи, засоби, прийоми; 

– здатність надавати розгорнуту та 

об’єктивну характеристику конкретним 

конфліктним ситуаціям; 

– здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з 

різних джерел; 

– здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків; 

– здатність здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу щодо природи 

та функціонування психічних процесів, 

профілактики конфліктів; 

– здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Програмні результати 

навчання 

У результаті вивчення дисципліни 

аспіранти повинні засвоїти теоретико-

методичні та прикладні знання з психології 

конфліктів; сформувати вміння 

самостійного аналізу та розуміння причин 

виникнення і закономірностей перебігу 

соціальних конфліктів; сформувати систему 

знань про способи вирішення конфліктів у 

межах закону; створити системну   основу 

емпіричних знань про реальні конфлікти у  

професійній діяльності; знати методи 

профілактики та врегулювання конфліктних 

ситуацій. 

Аспіранти мають оволодіти практичними 

навичками виділяти загальні та специфічні 

ознаки конфліктних ситуацій, аналізувати 

умови та причини функціонування і 

розвитку конфліктів, застосовувати 

теоретичні ідеї у професійній діяльності. 



Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 

  



Назва дисципліни Психологія управління 

Назва дисципліни (англ.) Psychology of  Management 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра загальноосвітньої підготовки,  

Доцевич Тамілія Іванівна. 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Соціально-психологічні процеси в усіх 

країнах світу привели до того, що ефективність 

управлінської діяльності у даний час пов'язана 

з тим, як застосовуються знання з психології в 

діяльності. Всі аспекти діяльності 

управлінських кадрів безпосередньо пов'язані 

із взаємодією людей, що передбачає 

встановлення вертикальних та горизонтальних 

зв'язків управління та міжособистісних 

комунікацій. Всебічне урахування 

психологічного змісту управлінської 

діяльності: знання психологічних 

особливостей людей, їх взаємодії, 

закономірностей функціонування соціальної 

організації, сучасних засобів стимулювання 

працівників, а також уміння грамотне 

здійснювати добір діагностичного 

інструментарію для вивчення соціально- 

психологічних явищ і феноменів в організації 

сприятиме  підвищенню рівня професійної 

компетентності аспірантів.  

Предметом навчальної дисципліни 

«Психологія управління» є закономірності 

психологічних стосунків та поведінки людей в 

організації, психологічні закономірності 

управлінської діяльності. 

Метою викладання дисципліни є 

засвоєння теоретичних знань і практичних 

умінь в галузі психології управління, 

спрямованих на всебічне удосконалення 

управлінської діяльності з вирішення 

професійних завдань. 

Основні завдання: визначити особливості 

управлінської діяльності та оволодіти її 

закономірностями; засвоїти специфіку 

прийняття управлінських рішень; 

проаналізувати і засвоїти діяльність 

управлінця з реалізації кадрової політики;  

оволодіти психологічними прийомами 

створення оптимального  соціально-



психологічного клімату в колективі; засвоїти 

методи та прийоми профілактики та вирішення 

організаційних конфліктів; оволодіти 

прийомами та формами ділового спілкування; 

знати психологію введення нововведення в 

організації. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

– Здатність підвищувати результативність 

реалізації функцій мотивування та 

контролювання з урахуванням впливу 

психологічних факторів; 

– здатність здійснювати обґрунтований 

вибір мотиваційних та емоційних 

компонентів процесу прийняття рішень; 

– формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої 

проблеми; 

– проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел; 

– самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами; 

– володіти базовими навичками 

комунікації професійного та суспільного 

контексту; 

– здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків; 

– працювати в групі, створювати 

працездатну команду, формуючи власний 

внесок у виконання завдань; 

– здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Програмні результати 

навчання 

У результаті вивчення навчальної 

дисципліни аспірант повинен знати: 

теоретичні основи психології управління; 

психологічні особливості особистості 

керівника та організації в управлінні; 

психологічний зміст функцій мотивування, 

планування, делегування повноважень; 

аспекти управлінських рішень; психологічні 

аспекти кадрової політики; основні форми 

ділового спілкування; причини 

організаційних конфліктів, їх профілактику 

та шляхи вирішення. 

Вміти: здійснювати психологічне вивчення 

особистості та колективу в системі 



управління; долати психологічні барєри в 

спілкуванні; здійснювати керівний вплив, 

приймати управлінські рішення; 

створювати сприятливий соціально-

психологічний клімат в колективі;  

аналізувати та вирішувати проблемні 

ситуації; попереджати та вирішувати 

організаційні конфлікти;  втілювати 

інновації  та  долати опір нововведенням на 

підприємстві. 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 

  



Назва дисципліни Психологія успіху 

Назва дисципліни (англ.) Psychology of Success 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра загальноосвітньої підготовки,  

Доцевич Тамілія Іванівна. 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Питання психології успіху викликають 

інтерес фахівців різних галузей. З 

психологічним феноменом пов’язані 

традиційні для наукової психології проблеми 

мотивації успіху, вольової саморегуляції, 

темпоральної компетентності особистості та 

окремих психічних якостей людини – 

відповідальності, локусу контролю, 

оптимізму, перфекціонізму тощо. Викладання 

психології успіху порушує питання 

найважливіші для сучасної особистості: як 

співвідносяться успіх, самоствердження, 

самореалізація особистості?; яким чином 

мотивувати себе та інших на досягнення 

успіху; які психологічні закономірності 

побудови кар’єри слід враховувати у власному 

шляху до успіху?; як організувати свою 

діяльність та відведений на неї час, щоб 

досягти успіху?; якими якостями має  

характеризуватись конкурентоздатна успішна 

особистість?. 

Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є факти та закономірності 

успішності людини. 

Метою – сформувати у аспірантів 

розуміння поняття «успіх», навчити будувати 

власні програми досягнення успіху, визначати 

цілі та протидіяти негативним наслідкам 

пов’язаними з недосягненням успіху. 

Завдання курсу: ознайомлення з успіхом як 

психологічним феноменом та культурними 

особливостями його розуміння; засвоєння 

засобів аналізу місця успіху у житті людини; 

виявлення в різних психологічних парадигмах 

ресурсів активації та розвитку мотивації 

успіху; визначення відмінностей підходів до 

кар’єри у психології; ознайомлення з поняттям  

темпоральної компетентності як фактору 

успіху та шляхами її розвитку; виділення 

психологічних особливостей успішної 



особистості та оволодіння засобами її 

психологічного супроводу; вміти захищати 

цінності конкретної особистості; ознайомити з 

проблемою успіху в Україні. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

– Здійснювати провідні підходи до 

психологічного аналізу успішної 

особистості; 

–здатність до розуміння природи поведінки, 

діяльності та вчинків; 

- здатність самостійно збирати матеріал за 

визначеними джерелами; 

- володіти базовими навичками 

комунікації професійного та суспільного 

контексту; 

- здатність здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу щодо природи 

та функціонування психічних процесів, 

властивостей і станів особистості; 

- здатність критично оцінювати 

інформацію; 

- здатність до особистісного та  

професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

Програмні результати 

навчання 

По закінченні  вивчення курсу аспіранти 

мають знати  та вміти: 

основні категорії і поняття психології 

успіху; психологічні теорії мотивації 

успіху; закономірності кар’єрного 

зростання; психологічні підходи до 

розвитку темпоральної компетентності як 

фактору  досягнення успіху; різні парадигми 

психологічного аналізу успішної 

особистості; теоретико-методологічні 

засади психології успіху; визначати цілі,  

розробляти плани для досягнення успіху. 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 

  



Назва дисципліни Філософія права 

Назва дисципліни (англ.) Philosophy of law 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра загальноосвітньої підготовки, 

Карпіцький Миколай Миколайович 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Мета курсу «Філософія права» в підготовці 

конкурентоспроможних фахівців, які мають 

високий рівень правової культури й 

правосвідомості; здатні розуміти соціальну 

значущість своєї професії, академічної 

доброчесності й цінностей правового 

суспільства, керуються професійною етикою і 

правовими принципами. Зміст курсу. Поняття 

права. Проблема визначення права. Сутність і 

розвиток системи права. Правова свідомість як 

вид суспільної свідомості. Право й етика. 

Принцип правової справедливості. Проблема 

демаркації права і моралі. Види правових 

систем. Природне і позитивне право. 

Традиційна система, англо-саксонська система, 

романо-германська система права. 

Філософсько-правові категорії й системні 

принципи права. Принципи науковості в 

правознавстві. Проблема розмежування 

випадкового і необхідного в системі права. 

Філософія права в античності й в середні 

віки. Західноєвропейська філософія права. 

Раціоналістичні концепції «природного права», 

теорія відкритого суспільства, концепція 

правозаконности. Філософське 

обґрунтування концепції прав людини. 
Ситуація з правами людини на 

пострадянському просторі. Порушення прав 

людини під час агресії проти України у 2014-

2020 роках. Захист прав людини як умова 

переходу до гражданського суспільства  й 

успішного розвитку країни. Правова 

свідомість як передумова професійної етики 

та академічної доброчесності. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 



Здатність діяти на основі етичних міркувань та 

академічної доброчесності 

Здатність працювати в команді. 

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність працювати у міжнародному 

контексті. 

Програмні результати 

навчання 

Використовувати нормативні та правові 

документи у своїй діяльності. 

Вміти працювати в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють 

досягати професійних цілей. 

Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної і правової держави. 

Демонструвати здатність діяти соціально 

відповідально на основі етичних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства. 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 

 



 

Назва дисципліни Пакувальна індустрія 

Назва дисципліни (англ.)   Packing industry 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра тваринництва та харчових 

технологій,  

Могутова Валентина Федорівна 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 

придбання теоретичних знань і практичних 

навиків з тим, щоб професійно здійснювати 

контроль пакувальної тари; використовувати 

сучасні види пакувальних матеріалів; вміти 

враховувати психологію упаковки тощо 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

Формування у аспірантів здібностей визначати 

тип пакувального матеріалу, його якість, 

безпечність та призначення. 

Програмні результати 

навчання 

знати види пакувальних матеріалів із паперу і 

картону; 

знати класифікацію металевих пакувальних 

матеріалів та тари; 

знати класифікацію та особливості 

використання скла, скляної і полімерної тари, 

поліматеріалів; 

знати характеристики деревини як матеріалу 

тари; 

знати класифікацію, стан, асортимент, 

стандартизацію транспортної тари; 

знати особливості транспортної упаковки, її 

види; 

знати санітарно-гігієнічні вимоги до упаковки, 

вимоги в ЄС; 

знати гігієнічну характеристику полімерних 

матеріалів і тари; 

знати види і вимоги до маркування полімерної 

тари. 

уміти визначати види пакувального матеріалу; 

уміти визначати правильність використаного 

пакувального матеріалу відповідно до 

продукту; 

уміти володіти термінами та визначеннями, 

умовними позначеннями; 

уміти обґрунтувати використання окремих 

видів тари, пакувальних матеріалів та методів 

пакування; 



уміти читати маркування на представлених 

видах тари; 

уміти проводити дослідження відповідності 

упаковки і психології; 

уміти використовувати знання упаковки для 

подальшої її утилізації; 

уміти самостійно працювати з відповідною 

документацією;  

уміти керуватися санітарним законодавством, 

зважаючи на адміністративну та юридичну 

відповідальністю за порушення санітарного 

законодавства. 

Кількість кредитів ЄКТС 3  

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 



 

Назва дисципліни Глобальна економіка 

Назва дисципліни (англ.) Global economy 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра економіки підприємства, маркетингу 

та економічної теорії,  

Балдик Денис Олександрович 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Глобальна економіка» є формування у 

здобувачів сучасного глобального 

економічного мислення та системи 

спеціальних знань у глобальній економіці, 

засвоєнні знань щодо теоретичних положень та 

практичних засад розвитку глобальної 

економічної системи, практичних навичок їх 

застосування у різних напрямах професійної 

діяльності. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

Навчальна дисципліна спрямована на 

формування таких компетентностей: 

- здатність розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління. 

- здатність працювати самостійно і в 

команді з використанням креативних підходів, 

налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії під час вирішення 

поставлених завдань, а також здатність до 

розширення профілю своєї професійної 

діяльності. 

- здатність бути критичним та 

самокритичним, нести відповідальність за 

наслідки прийнятих організаційно-

управлінських рішень. 

- вміння формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

- вміння планувати і проводити наукові 

дослідження, готувати результати наукових 

робіт до оприлюднення. 

- здатність застосовувати загальнонаукові 

та спеціальні методи наукових досліджень, 



спрямовані на пізнання досліджуваних 

економічних явищ і процесів. 

Програмні результати 

навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на 

формування таких програмних результатів 

навчання: 

- аналізувати диспозиції та глибину 

взаємодії суб’єктів глобальної економіки; 

- оцінювати секторально-галузеву та 

регіонально-країнову структуру глобальної 

економіки; 

- досліджувати кон’юнктуру глобальних 

ринків товарів, послуг, інвестицій, праці; 

- прогнозувати напрями глобальної 

модифікації ринкових конкурентних 

механізмів; 

- здійснювати моніторинг ділової 

активності на різних фазах глобального 

економічного циклу; 

- розробляти стратегії діяльності 

корпорацій на глобальних ринках; 

- розробляти методики ефективних бізнес-

комунікацій у глобальній регулятивній 

системі; 

- обґрунтовувати напрями інноваційного 

розвитку України в глобальному 

конкурентному середовищі. 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14/4 

 



 

Назва дисципліни Міжнародний менеджмент 

Назва дисципліни (англ.) International management 

Кафедра, ПІБ викладача Кафедра менеджменту, права, статистики та 

економічного аналізу, 

Сафронська Ірина Михайлівна 

Анотація дисципліни 

(до 200 слів) 

Дисципліна рекомендовано для здобувачів   

освіти усіх спеціальностей освітньо-

наукового рівня «Доктор філософії». 

Вивчення дисципліни спрямоване на  

формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок та умінь з управління 

діяльністю міжнародних корпорацій, 

здійснення в цих господарських формуваннях 

основних функцій менеджменту – 

планування, організації, управління 

персоналом, комунікації, мотивації, 

керівництва та контролю. 

 У процесі навчання здобувачі набувають 

знання щодо забезпечення конкуренто-

спроможності міжнародного бізнесу в 

сучасних умовах господарювання. 

«Адаптуватися та ефективно працювати у 

будь-якій ситуації!» 

Особливості курсу 

(унікальність курсу) 

Під час вивчення даної дисципліни 

здобувачі вищої освіти отримують знання 

щодо цілісного уявлення про міжнародний 

менеджмент як систему управління 

міжнародним бізнесом, його особливості, 

функції та структуру. 

Здобувачі набувають практичних навичок 

щодо опису та аналізу зовнішнього та 

внутрішнього середовища компанії, 

оцінювання конкурентних переваг компанії 

та обґрунтовування напрямів їх посилення 

завдяки можливостям ведення бізнесу в 

різних країнах. 

Слухачі у формі ділової гри навчаються 

вмінню приймати ефективні управлінські 

рішення в мінливих умовах міжнародного 

конкурентного середовища, формувати 

корпоративну архітектуру компанії, 



здійснювати управління персоналом у крос-

культурному середовищі, розробляти 

міжнародні стратегії та комплексні програми 

організації й розвитку діяльності 

транснаціональних корпорацій. 

Опанування сучасного досвіду управління 

міжнародними компаніями (ТНК) дозволить 

здобувачам успішно будувати кар’єру та 

ефективно підвищувати продуктивність і 

розширювати масштаби 

зовнішньоекономічної діяльності 

українських підприємств.  

Компетентності, які формує 

дисципліна 
- Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів  

- Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації,  адаптуватися та діяти 

в новій ситуації, формувати обґрунтовані 

рішення. 

Програмні результати 

навчання 
- Застосовувати методи менеджменту 

для забезпечення ефективності діяльності 

організації. 

- Демонструвати навички  ідентифікації 

проблем в організації, прийняття, 

обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних 

умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність, повагу до 

різноманітності та міжкультурності. 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисципліни не передбачає 

попереднього опанування навчальних 

дисциплін, та буде цікава здобувачам вищої 

освіти різних освітніх програм, які планують 

у майбутньому стати керівниками та 

побудувати ефективну кар’єру. 

Кредити ЄКТС 3 
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Назва дисципліни Стратегічний аналіз 

Назва дисципліни (англ.) Strategic analysis 

Кафедра, ПІБ викладача Кафедра менеджменту, права, статистики та 

економічного аналізу,  

Кочетков Олексій Васильович 

Анотація дисципліни 

 (до 200 слів) 

     Дисципліна рекомендовано для здобувачів   

освіти усіх спеціальностей освітньо-

наукового рівня «Доктор філософії» у 

весняному семестрі. 

     Вивчення дисципліни стратегічний аналіз 

спрямоване на формування у майбутніх 

фахівців умінь щодо проведення 

стратегічного аналізу, стратегічного 

прогнозування та стратегічного планування, 

стратегічного вимірювання у бізнесі. 

Вивчення дисципліни стратегічний аналіз 

формує у здобувачів вищої освіти необхідні 

теоретичні знання та практичні навички 

розробки стратегії господарюючих суб’єктів. 

В процесі навчання здобувачі набувають 

знання щодо здійснення ефективного 

стратегічного аналізу, прогнозування і 

планування.   

Особливості курсу 

(унікальність курсу) 

Інтеграційні процеси в Україні зумовлюють 

необхідність застосовувати сучасні методи 

управління підприємством. Це, насамперед, 

стосується підходів до аналізу взаємодії 

підприємства із зовнішнім середовищем, а 

також всебічної оцінки його внутрішнього 

потенціалу. Найбільш повно цим вимогам 

відповідають методи стратегічного аналізу, за 

результатами використання яких 

визначаються потенційні можливості 

підприємства, здійснюється оцінка його 

внутрішнього і зовнішнього середовища з 

орієнтацією на довгострокову перспективу, 

обґрунтовується система стратегій, 

спрямованих на посилення позицій 

підприємства в ринковому середовищі, 

зменшення і подолання наявних загроз. 

Викладачами ЛНАУ розроблений навчальний 

посібник «Стратегічний аналіз» для 

здобувачів вищої освіти.  



Дисципліна може читатись, як вибіркова, 

здобувачам вищої освіти всіх спеціальностей. 

Компетентності, які формує 

дисципліна 
 Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

 Здатність застосовувати методи і 

методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з 

урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах 

невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації. 

Програмні результати 

навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на 

формування наступних результатів навчання:  
- володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і 

надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання; 

- збирати, оцінювати та аналізувати 

фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень. 
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Назва дисципліни Організація праці керівника та ведення 

переговорів 

Назва дисципліни (англ.) Labour Organization of Leader and 

Negotiating 

Кафедра, ПІБ викладача Менеджменту, права, статистики та 

економічного аналізу,  

Орлова-Курилова Ольга Володимирівна 

Анотація дисципліни (до 

200 слів) 

Дисципліна рекомендована для 

здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей 

освітньо-наукового рівня «Доктор 

філософії».  

Вивчення дисципліни спрямоване на 

формування у майбутніх фахівців умінь 

організовувати свою роботу та роботу 

підлеглих, формування знань та розвиток 

компетентностей, необхідних для 

професійної діяльності управлінців в 

сучасних умовах, а також формування у 

здобувачів вищої освіти необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок з 

технології управлінської діяльності. В 

процесі навчання здобувачі набувають знання 

щодо здійснення ефективного 

комунікаційного процесу в переговорах при 

діловому спілкуванні, та в особистому житті. 

«Ми живемо саме так, як вміємо вести 

переговори!» 

Особливості курсу 

(унікальність курсу) 

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі 

вищої освіти отримують знання зокрема 

щодо вивчення особливостей управлінської 

праці, її складових, організації раціонального 

розподілу та взаємодії в процесі виконання 

виробничих завдань. Здобувачі отримують 

відповіді стосовно планування особистої, 

стресостійкої праці, для побудови довгої, а 

саме головне, ефективної кар’єри в якості 

керівника функціонального підрозділу, або 

організації в цілому. Слухачі курсу 

знайомляться з використанням дипломатії 

кольору для аналізу свого сучасного 

становища та визначають приорітети для себе 



 

 

в майбутньому. Опановують особливості 

організації ділових зустрічей та переговорів. 

Вивчають переговорні правила, трюки, 

правила аргументації. Навчаються визначати 

види маніпуляцій, та використовувати 

техніки роботи з маніпуляціями як у бізнесі, 

так і в особистому житті.  

Компетентності, які формує 

дисципліна 
 Здатність працювати в команді та 

налагоджувати міжособистісну взаємодію 

при вирішенні професійних завдань 

 Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі 

управління. 

Програмні результати 

навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на 

формування наступних результатів навчання: 

 планувати та організовувати особисту 

стресостійку роботу з урахуванням 

технології управлінської діяльності; 

 проводити ділові зустрічі, переговори з 

використанням правил, аргументацій, з 

визначенням маніпуляцій. 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисципліни не передбачає 

попереднього опанування навчальних 

дисциплін, та буде цікава здобувачам вищої 

освіти різних освітніх програм, які планують 

у майбутньому побудувати ефективну 

кар’єру.  
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Назва дисципліни Ціноутворення 

Назва дисципліни (англ.) Pricing 

Кафедра, ПІБ викладача Кафедра менеджменту, права, 

статистики та економічного аналізу,  

Лімаренко Світлана Миколаївна 

Анотація дисципліни (до 200 

слів) 

Дисципліна рекомендована для здобувачів 

вищої освіти усіх спеціальностей, освітньо-

наукового рівня «Доктор філософії».  

Вивчення навчальної дисципліни майбутніми 

фахівцями необхідно для визначення 

сутності, функції та ролі ціни у ринкових 

умовах; змісту функцій ціноутворення; 

чинників впливу на процес формування цін; 

державного регулювання цін; витрат 

підприємства та їх класифікація; 

особливостей ціноутворення на світовому 

ринку. У процесі навчання здобувачі 

набувають знання щодо формування цін з 

урахуванням попиту та пропозицій на 

продукцію; формування цін, їх розміру та 

можливості швидко й своєчасно реагувати на 

зміни ринкової кон'юнктури, досвід 

регулювання цін в країнах з ринковою 

економікою. 



 

 

Особливості курсу 

(унікальність курсу) 

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі 

вищої освіти отримують знання, зокрема 

щодо цінової політики, стратегії і тактики 

підприємства та оцінки їх ефективності, 

ринкового механізму ціноутворення та його 

особливості на різних типах ринків, загальну 

характеристика системи цін та структуру 

ціни і її основні елементів, класифікація цін 

за різними ознаками, методика визначення 

виробничої ціни підприємства та її склад. 

Здобувачі отримують необхідні практичні 

навички щодо розрахунку цін із 

застосуванням витратного підходу з 

орієнтацією на попит та з орієнтацією на 

конкурентів. 

Компетентності, які формує 

дисципліна 
 Знання та розуміння сутності 

ціноутворення, його роль та значення в 

економічних відносинах, зміст функцій 

ціноутворення. 

 Здатність визначати та описувати цінові 

характеристики підприємства та  

використовувати сучасний інструментарій 

ціноутворення. 

Програмні результати 

навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на 

формування таких програмних результатів 

навчання: 
 демонструвати знання 

теорії, методів і функцій і сучасних концепцій 
ціноутворення; 

 виявляти навички пошуку, збирання та 

аналізу інформації, розрахунку показників 

для обґрунтування ціноутворення. 

Кредити ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/практичних 

годин (Денна/Заочна) 

14/4 



Назва дисципліни Фінансова грамотність 

Назва дисципліни (англ.) Financial literacy 

Кафедра, ПІБ викладача Кафедра менеджменту, права, 

статистики та економічного аналізу,  

Дзюба Микола Олексійович 

Анотація дисципліни (до 

200 слів) 

Дисципліна рекомендована для 

здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей, 

освітньо-наукового рівня «Доктор 

філософії».  

Вивчення дисципліни спрямоване на 

отримання здобувачами вищої освіти знань 

стосовно основних інструментів управління 

особистими фінансами та оволодіння 

студентом навичок вірно розпоряджатися 

власними фінансами, планувати особистий 

бюджет і захищатися від ризиків, приймати 

зважені та вірні фінансові рішення щодо: 

можливостей розширення джерел власних 

доходів; планування і коригування власних 

видатків; формування особистих фінансових 

резервів і здійснення заощаджень; 

використання кредитних ресурсів та 

здійснення безпрограшного інвестування 

власних заощаджень при грамотному підході. 

Особливості курсу 

(унікальність курсу) 

Під час вивчення цієї дисципліни 

здобувачі вищої освіти отримують знання про 

сучасні фінансові ринки, про особливості їх 

функціонування та регулювання, про 

можливості людини у сфері управління 

особистими фінансами. У рамках курсу 

вивчаються основні фінансові інститути 

українського суспільства; особливості 

фінансової поведінки споживачів; сучасні 

технології фінансового обслуговування 

споживачів; основи фінансового планування і 

безпеки споживача при роботі з фінансовими 

інструментами; оподаткування фізичних 

осіб; основні аспекти пенсійного 

забезпечення; особливості функціонування 

страхового ринку; категорії заощадження та 

інвестування в механізмі грошового ринку.  



 

Компетентності, які формує 

дисципліна 
 Навчитись розробляти схему грошового 

потоку (Cash-flow). 

 Здатність діяти соціально відповідально і 

свідомо. 

Програмні результати 

навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на 

формування таких програмних результатів 

навчання:  

- вміння характеризувати економіку 

сім’ї, грамотно поводитися з грошима в 

повсякденному житті та для прийняття 

інвестиційних рішень; 

- вміння знаходити та аналізувати: 

інформацію правового характеру щодо 

особистої фінансової безпеки; ознаки 

шахрайства на фінансовому ринку. 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисципліни не передбачає 

попереднього опанування навчальних 

дисциплін, та буде цікава здобувачам вищої 

освіти різних освітніх програм, які планують 

у майбутньому побудувати ефективну 

кар’єру.  

Кредити ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14/4 

Семінарських/Практичних 

годин (Денна/Заочна) 

14/4 



 

Назва дисципліни Організація та діяльність лабораторій 

Назва дисципліни (англ.) Organization and activity of laboratories 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра епізоотології, внутрішніх хвороб та 

ветеринарно-санітарної експертизи, 

Наливайко Людмила Іванівна 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Дисципліна «Організація та діяльність 

лабораторій», має своєю метою підготовку 

спеціалістів, які мають значний обсяг 

теоретичних знань та практичних умінь з 

методології, теорії, техніки методів і 

організації роботи лабораторій, що допоможе 

майбутнім здобувачам втілювати наукові 

знання у практичну площину, сприятиме 

розвитку раціонального творчого мислення та 

вміння організовувати роботу лабораторій під 

час проведення своїх наукових досліджень.  
Дисципліна базується на вивченні техніки 

лабораторних робіт, біоетики, логіки, медичної 
статистики, етики та естетики, менеджменту в 
лабораторній медицині, методології науково-
дослідної роботи. В процесі навчання здобувачі 
засвоюють інформацію про систему 
управління якістю лабораторних досліджень, її 
роль у розвитку природи, суспільства, 
набудуть навиків і умінь проведення 
досліджень, роботи з літературними 
джерелами, відбору і аналізу інформації, 
формулювання цілей і завдань досліджень, 
узагальнення наукової інформації. Мето 
вивчення даної дисципліни є втілення наукових 
знань у практичну площину, що сприятиме 
розвитку раціонального використання ресурсів 
лабораторії; створити базу, яка визначає 
професійну компетентність і загальну 
ерудицію майбутнього здобувача лабораторної 
діагностики; забезпечити здобувача 
лабораторної діагностики новими науковими 
даними, розвити здібності до творчого 
мислення, наукового аналізу явищ та процесів. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

Здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 



обладнання та інші технічні засоби для 

проведення необхідних маніпуляцій під час  

професійної діяльності.  

Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати. 

Програмні результати 

навчання 

Установлювати зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень.  

Розробляти заходи, спрямовані на захист 

населення від хвороб, спільних для тварин і 

людей.  

Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики 

та добробуту тварин.  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин (Денна) 14 (денна) 

Семінарських/практичних  

годин (Денна) 

14 (денна) 

 



 

Назва дисципліни Сучасні методи контролю транскордонних 

інфекцій тварин, птиці та людей 

Назва дисципліни (англ.) Modern methods of control of cross-border 

infections of animals, birds and humans 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра епізоотології, внутрішніх хвороб та 

ветеринарно-санітарної експертизи, 

Наливайко Людмила Іванівна  

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Мета даної дисципліни – формування уявлень 

про теоретичні основи у практичних знаннях з 

транскордонних інфекційних хвороб 

сільськогосподарських тварин та птиці, знати 

про епізоотологічні закономірності 

виникнення, прояви і поширення 

транскордонних хвороб тварин, лабораторні 

методі діагностики емерджентних 

захворювань, що виникли і отримали 

поширення в світі за останній час. 

Дана дисципліна охвачує основні інфекційні 

захворювання всіх видів 

сільськогосподарських 

тварин, птиці.  Наведено відомості про перебіг 

та заходи боротьби з інфекціями тропічних 

країн, що за умови існуючих міжнародних 

зв’язків становлять велику загрозу для 

європейських країн.  Дисципліна включає 

коротку історію, ступінь поширення, міру 

екологічної та економічної 

безпеки,  характеристику збудника, патогенез, 

клінічні ознаки   і особливості перебігу хворо-

би, патологоанатомічні зміни, діагностику й 

диференціальну діагностику 

хвороби, лікування тварин. 

 Особливу увагу приділено рекомендаціям 

ефективних і економічно обґрунтованих 

засобів профілактики та ліквідації 

транскордонних інфекційних захворювань за 

умов різнобічного ведення тваринництва, а 

також сучасних лікарських і дезінфекційних 

препаратів. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні 

Здатність використовувати інструментарій, 



спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для 

проведення необхідних маніпуляцій під час  

професійної діяльності.  

Здатність дотримуватися правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час фахової 

діяльності.  

Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати.  

Здатність оберігати довкілля від забруднення 

відходами тваринництва, а також матеріалами 

та засобами ветеринарного призначення.  

Програмні результати 

навчання 

Розуміти сутність процесів виготовлення, 

зберігання та переробки біологічної сировини.  

Знати правила зберігання різних 

фармацевтичних засобів та біопрепаратів, 

шляхів їх ентерального чи парентерального 

застосування, розуміти механізм їх дії, 

взаємодії та комплексної дії на організм 

тварин.  

Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики 

та добробуту тварин.  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин (Денна) 14 (денна) 

Семінарських/практичних  

годин (Денна) 

14 (денна) 

 



 

Назва дисципліни Ветеринарна фармакологія 

Назва дисципліни (англ.) Veterinary pharmacology 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра епізоотології, внутрішніх хвороб та 

ветеринарно-санітарної експертизи, 

Наливайко Людмила Іванівна 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Фармакологія – експериментальна наука, яка 

вивчає зміни в живому організмі під впливом 

лікарських засобів для використання їх у 

практиці ветеринарної медицини та пошуку 

нових ефективних лікарських засобів. Основна 

мета дисципліни – засвоїти фармакодинаміку 

основних лікарських засобів, тобто реакцію 

живого організму на їх вплив при відсутності 

захворювань; набути знань з фармакокінетики 

– розділу фармакології про основні 

закономірності всмоктування, розподілу, 

біотрансформації та екскреції лікарських 

речовин з організму, а також з ряду 

фармацевтичних дисциплін – фармакогнозії, 

фармацевтичної хімії, технології виготовлення 

лікарських форм і рецептури. Весь об'єм цих 

знань необхідний для кінцевої мети дисципліни 

в системі підготовки здобувача  ветеринарної 

медицини – фармакотерапії, 

фармакопрофілактики і фармако-стимуляції, 

що дасть змогу спеціалісту з великої кількості 

лікарських засобів вибрати найбільш необхідні 

для ефективного лікування тварин, для 

профілактики захворювань, стимуляції 

фізіологічних функцій. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

Здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для 

проведення необхідних маніпуляцій під час  

професійної діяльності.  

Здатність дотримуватися правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час фахової 

діяльності.  

Здатність планувати, організовувати та 

реалізовувати заходи з лікування тварин різних 

класів і видів, хворих на незаразні, інфекційні 



та інвазійні хвороби.  

Здатність розробляти стратегії профілактики 

хвороб різної етіології.  

Програмні результати 

навчання 

Знати і грамотно використовувати 

термінологію ветеринарної медицини.  

Визначати суть фізико-хімічних і біологічних 

процесів, які відбуваються в організмі тварин у 

нормі та за патології.  

Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, 

методи терапії, профілактики, діагностики та 

лікування хвороб різної етіології.  

Знати правила зберігання різних 

фармацевтичних засобів та біопрепаратів, 

шляхів їх ентерального чи парентерального 

застосування, розуміти механізм їх дії, 

взаємодії та комплексної дії на організм 

тварин.  

Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики 

та добробуту тварин.  

Здійснювати облікову звітність під час фахової 

діяльності.  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Денна/Заочна) 

14 (денна) 

Семінарських/практичних  

годин (Денна/Заочна) 

14 (денна) 

 



 

Назва дисципліни Превентивні технології у ветеринарній 

медицині 

Назва дисципліни (англ.) Preventive technologies in veterinary medicine 

Кафедра, ПІБ викладача 

(викладачів) 

Кафедра епізоотології, внутрішніх хвороб та 

ветеринарно-санітарної експертизи, 

Наливайко Людмила Іванівна 

Анотація до дисципліни 

(до 200 слів) 

Мета навчальної дисципліни полягає у 

поглибленні у здобувачів теоретичних знань з 

діагностики, лікування та профілактики 

інфекційних хвороб конкретних видів тварин 

(свиней,, кроликів, собак чи котів, птиці), 

набуття ним практичних навиків лабораторної 

діагностики та підготовці до самостійної 

наукової й практичної роботи. 

Дисципліна навчає оволодівати сучасними 

методами діагностики, лікування та 

профілактики інфекційних хвороб тварин; 

проводити наукові експерименти, здійснювати 

їх статистичну та математичну обробку, 

формувати оцінку ризиків щодо захворювань; 

отримати навики та теоретичну підготовку із 

загальної епізоотології, навчитись аналізувати 

епізоотичну ситуацію на прикладі інфекційних 

хвороб тварин;  опрацювати наукові та 

інформаційні джерела із сфери державних та 

міжнародних епізоотичних організацій 

(Міжнародне епізоотичне бюро, Продовольча 

та сільськогосподарська організація ООН, 

Всесвітній фонд дикої природи, Світова 

організація торгівлі тощо). 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність використовувати інструментарій, 

спеціальні пристрої, прилади, лабораторне 

обладнання та інші технічні засоби для 

проведення необхідних маніпуляцій під час  

професійної діяльності.  

Здатність дотримуватися правил охорони 

праці, асептики та антисептики під час фахової 

діяльності.  

Здатність застосовувати методи і методики 

патологоанатомічної діагностики хвороб 



тварин для встановлення остаточного діагнозу 

та причин їх загибелі 

Здатність організовувати і проводити 

лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати.  

Здатність застосовувати знання з біобезпеки, 

біоетики та добробуту тварин у професійній 

діяльності.  

Здатність розробляти та реалізовувати заходи, 

спрямовані на захист населення від хвороб, 

спільних для тварин і людей.  

Здатність розробляти стратегії профілактики 

хвороб різної етіології.   

Програмні результати 

навчання 

Збирати анамнестичні дані під час реєстрації та 

обстеження тварин, приймати рішення щодо 

вибору ефективних методів діагностики, 

лікування та профілактики хвороб тварин.  

Установлювати зв’язок між клінічними 

проявами захворювання та результатами 

лабораторних досліджень.  

Розробляти карантинні та оздоровчі заходи, 

методи терапії, профілактики, діагностики та 

лікування хвороб різної етіології.  

Розуміти сутність процесів виготовлення, 

зберігання та переробки біологічної сировини.  

Знати правила зберігання різних 

фармацевтичних засобів та біопрепаратів, 

шляхів їх ентерального чи парентерального 

застосування, розуміти механізм їх дії, 

взаємодії та комплексної дії на організм 

тварин.  

Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики 

та добробуту тварин.  

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин (Денна) 14 (денна) 

Семінарських/практичних  

годин (Денна) 

14 (денна) 

 


