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Каталог вибіркових навчальних дисциплін формується для можливості реалізації 

здобувачами права на вільний вибір навчальних дисциплін відповідно до розділу Х статті 62 

Закону України «Про вищу освіту».  

Згідно Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» права на вільний вибір навчальних дисциплін (протокол № 6 від 29.06.2016 р.). 

своє право на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачі вищої освіти здійснюють 

шляхом: 1) вибору з варіативної складової навчального плану освітньої програми, на якій 

здобувач вищої освіти навчається; 2) вибору із блоку вибору навчальної програми іншої 

освітньої програми того ж освітнього рівня; 3) вибору із блоку вибору навчального 

структурного підрозділу або блоку обов’язкових навчальних дисциплін іншої освітньої 

програми того ж освітнього рівня; 4) вибору навчальних дисциплін в іншому навчальному 

закладі при реалізації здобувачем вищої освіти права на академічну мобільність; 5) вибору із 

Каталогу вибіркових курсів.  

Каталог вибіркових навчальних дисциплін – перелік дисциплін вільного вибору для 

певного рівня вищої освіти із зазначенням альтернатив на кожну позицію вибору. Вибіркові 

дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю та 

спеціалізацією, що визначає характер майбутньої діяльності; сприяють академічній 

мобільності здобувача та його власним вподобанням; формують компетенції відповідно до 

вимог ринку праці.  

У навчальному плані передбачено дисципліни вільного вибору студента циклу 

загальної і професійної підготовки (60 кредитів ЄКТС). Студенти за допомогою кураторів 

ознайомлюються на веб-сторінці кафедри (жовтень-листопад навчального року, який передує 

року вивчення навчальних дисциплін вільного вибору) з переліком дисциплін вільного 

вибору студента, порядком, термінами та особливостями запису та формування груп та 

пишуть заяви на ім’я декана, де вказують назви дисциплін, які вони обрали і на підставі заяв 

деканат формує групи для вивчення вибіркових дисциплін. В деканаті факультету проводять 

попередній аналіз результатів запису та формують групи для вивчення дисциплін вільного 

вибору, склад яких затверджується деканом факультету. Після формування груп, на основі 

поданих студентами письмових заяв, можливе коригування списків з урахуванням вимог для 

мінімального набору (15 осіб). Студентам, вибір яких не може бути задоволений з 

відповідних причин, повідомляється про відмову (із зазначенням причини) і пропонується 

зробити вибір із скорегованого переліку. Далі проводиться повторний запис студентів на 

вивчення навчальних дисциплін, остаточно опрацьовуються заяви студентів кафедрами, 

приймаються рішення про формування груп, перевірка контингенту. Після початку навчання 

зміна дисципліни не можлива. Дисципліни вільного вибору є професійно-орієнтованими, 

дозволяють здійснити більш глибоку професійну підготовку майбутніх фахівців, 

відповідають реальним запитам практики й рекомендовані роботодавцями. Випускова 

кафедра моніторить думку здобувачів вищої освіти щодо реалізації їхнього права на вибір 

навчальних дисциплін.



 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА 

Кафедра – загального та германського мовознавства 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – професор Мельник Я. Г. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

–історію створення кирилиці, специфіку інших графічних систем (глаголиці), особливості 

основних графічних систем світу та місце фінікійського фонетичного письма; особливості 

функціонування старокириличної та індійсько-арабської системи чисел; історію 

книгодрукування у Європі та слов'ян зокрема; особливості графічної традиції: заставки, 

літери-ініціали, орнаментування, надрядкові знаки; основні зміни у системі голосних; 

основні зміни у системі приголосних (D 9). 

Студент повинен вміти: 

–розпізнавати редакції текстів на старослов’янській мові, визначати основні хронологічні 

особливості старослов’янських текстів; виявляти історіографічну та культурологічну 

цінність тексту (D 16); 

–орієнтуватися у текстовому просторі; прив’язувати тексти до часового та географічного 

простору; прагнути використовувати набуті знання до міжособистісного спілкування; 

декодувати тексти та виявляти їх культурно-історичну цінність (D 15). 

Тематика 

1. Старослов'янська мова у циклі історичних дисциплін. 

2. Фонетична система старослов’янської мови. 

3. Система ССМ та її еволюція. 

4. Редуковані у системі голосних. 

5. Приголосні у системі старослов’янської та церковнослов'янської мов. 

6. Основні зміни у системі приголосних. 

7. Палаталізації у системі приголосних. 

8. Морфологічна система церковнослов’янської мови та її розвиток. 



 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ЛАТИНСЬКА МОВА 

Кафедра – загального та германського мовознавства 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – доцент Паньків У. Л. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні уміти працювати з матеріалом суміжних 

освітньо-наукових сфер (філософія, політологія, філологія, культурологія, соціологія тощо) 

під час вирішення навчальних і наукових завдань, мати синтетичне мислення D 9;  

розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал з дисципліни «Латинська мова» у вербальній і 

невербальній формах різного обсягу й складності, знати і використовувати термінологічний 

апарат дисципліни у науково-освітній сфері, дотримуючись грамотності D 15; 

використовувати іноземну мову на рівні необхідному для професійної діяльності, зокрема в 

навчальних закладах середньої освіти D 16; 

Тематика 

1. Короткий огляд історії латинської мови.. 

2. Характеристика граматичної  системи латинської мови. 

3. Іменник як частина мови. Словникова форма іменника. 

4. Прикметники першої та другої відміни: словникова форма, особливості узгодження та 

відмінювання з іменниками-винятками щодо роду. 

5. Часи системи інфекта активного і пасивного стану: утворення, використання та 

особливості перекладу в оригінальних  текстах. 

6. Третя відміна іменників: словникова форма, особливості утворення практичної основи та 

її використання при засвоєнні українських латинізмів. 

7. Прикметники третьої відміни: розряди за кількістю родових закінчень, особливості 

фіксації словникової форми, визначення основи, узгодження з іменниками різних відмін. 

8. Четверта відміна іменників: особливості утворення (супін, його фіксація у дієслівній 

словниковій формі), відмінювання та засвоєння українською мовою. 

9. Ступені порівняння прикметників: граматична термінологія, загальне правило утворення 

та винятки щодо нього, зіставна характеристика суплетивізму ад’єктивних ступеневих 

форм у європейських мовах. 

10. Часи системи перфекта (минулий, давноминулий та майбутній доконаного виду) в 

активному стані. 

11. Часи системи перфекта (минулий, давноминулий та майбутній доконаного виду) 

пасивного стану. 

12. Розряди займенників. 

13. Числівник як частина мови. 

14. Римський календар і  система римського літочислення. 

15. Українські латинізми. 



 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ОСНОВИ РИТОРИКИ 

Кафедра – загального та германського мовознавства 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 5 

Відповідальний за дисципліну – професор Мельник Я. Г. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

основні періоди розвитку риторики; основний термінологічний апарат дисципліни та 

суміжних гуманітарних наук; основні філософські тенденції у формуванні риторики як 

особливої системи знань;  роль і місце риторики у системі державотворчих процесів; 

характерні особливості для риторики давньогрецького періоду; розвиток видів та жанрів 

публічного слова у епоху Давнього Риму; основи римського права; основні віхи розвитку 

візантійської культури;  публічне слово у Східній Європі у ХІ-ХVІ ст.; вияви європейської 

культури та європейської традиції публічного слова у ХІІІ–ХІХ ст.; риторику епохи 

Відродження; риторику та її види і жанри у ХІХ ст.; прояви публічного слова у ХХ ст.; 

концепцію Дейла Карнегі; відродження риторики у сер. ХХ ст. засади неориторики впродовж 

ХХІ ст.; публічне слово у епоху глобалізації (D 9); 

У результаті оволодіння предметом студенти повинні знати засади гомілетики, вміти 

збирати та синтезувати інформацію; складати план виступу; визначитися з прагматикою та 

пріоритетами у процесі оприлюднення інформації; аналізувати свій виступ та виступи 

політиків чи ін. діячів культури і знаходити необхідний комплекс аргументів для 

формування раціонального інформаційного простору (D 15); 

Виважено вести дискусію на різну тематику; логічно мислити та вибудовувати оповідь, 

даючи можливість коректно висловлюватись опоненту; володіти інформацією щодо проблем 

сучасності і використовувати у якості аргументів у дискусії (D 31). 

Тематика 

1. Історія та теорія риторики. 

2. Антична риторика. 

3. Риторика Давньої Візантії та Середніх Віків. 

4. Риторика Відродження і Просвітництва. 

5. Політична риторика ХІХ-ХХ ст. Риторика політичних рухів. 

6. Відродження риторики. Неориторика другої половини ХХ століття. 

7. Політична риторика ХХІ ст. Новітні етичні засади формування інформаційного простору. 



 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ПРАВОЗНАВСТВО 

Кафедра – теорії та історії держави і права 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Питльована В. П. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 систему державно-правових понять і категорій, у тому числі: поняття держави, типів і 

видів держав, суті і форм держави, функцій, апарату та механізму держави; функції та 

завдання права, його роль серед інших соціальних інструментів D 4; 

 поняття правовідносин, правомірної поведінки, правопорушення і юридичної     

відповідальності тощо D 5; 

  сучасні тенденції та перспективи розвитку державно-правових явищ в Україні та в 

зарубіжних країнах D 22; 

основи цивільного, сімейного, конституційного, трудового та ін. законодавства D 23; 

вміти: діяти відповідно до закону  у складних і часом непередбачуваних професійних і 

життєвих ситуаціях D 29. 

Тематика 

1. Основи теорії  держави. 

2. Основи теорії права. 

3. Основи правової поведінки та юридичної відповідальності. 

4. Основи конституційного права України. 

5. Основи цивільного права України. 

6. Основи сімейного права України. 

7. Основи трудового  права України. 

8. Основи кримінального права України  

9. Основи адміністративного права України. 

.



 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ 

Кафедра – менеджементу і маркетингу 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Копчак Ю. С. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення предмету студенти повинні володіти знаннями: 

Знати і розуміти основи правової та економічної наук D 4; 

володіти глосарієм, понятійним та категоріальним словником, науковою періодизацією 

дисципліни D 5;  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

Застосовувати наукові знання та уміння з дисципліни «Менеджмент і маркетинг» задля 

формування базових навичок підприємницького практикування D 17;  

використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси під час занять з дисципліни 

«Менеджмент і маркетинг» D 20. 

Тематика 

1. Поняття і сутність менеджменту. Управлінські рішення. 

2. Планування в організації 

3. Організація як функція управління 

4. Мотивація 

5. Система і процес контролю 

6. Комунікації 

7. Керівництво та лідерство 

8. Результативність та ефективність системи менеджменту 



 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Кафедра – теоретичної і прикладної економіки 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 6 

Відповідальний за дисципліну – доцент Ціжма Ю. І. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

– особливості функціонування економічної теорії на сучасному етапі розвитку суспільства; 

теоретичні концепції походження економічних явищ і процесів; провідних вчених-

економістів, котрі розглядають певні економічні проблеми, а також їх взаємозв’язок з 

сучасністю; етапи розвитку економічної теорії  в Україні D 4; 

– термінологію та наукову періодизацію фахових предметів та  розуміння нормативно-

правового регулювання економічних процесів у сфері суспільно-економічних відносин D 5; 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Вміти: 

– володіти знаннями із предметної області в умовах роботи вчителем в процесі пошуку, 

самостійного відбору та якісного оброблення та аналізу економічної інформації з різних 

джерел для формування цілісного уявлення про сучасну економічну систему D 17; 

–використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси, володіти методами та 

інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень D 20. 

Тематика 

1. Парадигма економічної науки 

2. Основи функціонування економіки 

3. Ринок в економічній системі суспільства 

4. Домогосподарство в системі ринкових економічних відносин 

5. Підприємництво та конкуренція 

6. Держава в ринковій економічній системі 

7. Закономірності розвитку світового господарства 

8. Глобалізація та інтернаціоналізація 

9. Проблеми сучасної економіки та загальнонаціональні проблеми людства 



 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Кафедра – філософії, соціології та релігієзнавства 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 4 

Відповідальний за дисципліну – доцент Даниляк Р. П. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 зміст найважливіших теоретичних підходів до освітніх явищ; основи наукової 

методології D 5; 

 особливості наукового підходу до вирішення теоретичних та практичних освітніх 

проблем D 7; 

 структуру наукової пізнавальної діяльності та зв’язки між її елементами, застосовувати 

одержані знання у навчальній та професійній діяльності, приймати науково обґрунтовані 

рішення D 17; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

 аналізувати освітні процеси, знати особливості соціокультурної ситуації, в якій 

функціонують освітні інституції, проектувати та здійснювати освітній процес з огляду на 

розуміння сучасної соціокультурної ситуації D 24; 

вести ефективну міжособистісну комунікацію з іншими суб’єктами освітніх процесів, 

критично мислити D 31. 

Тематика 

1. Навчальний заклад як формальна організація Крах європейських імперій і утворення 

незалежних держав. 

2. Освіта та соціальна нерівність. 

3. Суб’єкти освітньої діяльності. 

4. Стан та перспективи розвитку освіти. 

5. Характерні риси ненаукового знання. 

6. Особливості наукового пізнання. 

7. Види наукового знання. 

8. Соціокультурний вплив на наукове знання. 



 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

Кафедра – філософії, соціології і релігієзнавства 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 4 

Відповідальний за дисципліну – доцент Геник Л. Я. 

Форма контролю – залік 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

 основні етапи в розвитку світових релігій, що дасть можливість майбутньому 

вчителю вміти інтегрувати набуті знання з історії культів і обрядів  релігій у процесі 

викладання; знати спільні й відмінні структурні елементи світогляду (догматики) 

світових релігій, які використовують сучасні новітні релігії, секти і культи, що діють 

в Україні і світі (D 17);  

 особливості (догматичної) доктрини і етики світових релігій, які формують у 

студентів, а згодом усіх учнів-старшокласників гуманітарну складову, що 

опирається на християнські засади у ставленні до ближнього (D 5); 

 джерела світових релігій, що лягли в основу релігійних морально-правових 

канонів і законодавства різних країн світу (D 9);  

 культурно-мистецькі і обрядові особливості українських церков та світових 

релігій, знати культурну спадщину українського народу в контексті розвитку 

світової культури (D 30); 

  ідеологічно-світоглядні заборони, застереження, які є небезпечними для 

людини, що інтегрується європейської цивілізації (гендерна ідеологія, лгбт 

мислення) (D 22). 

Тематика 

1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. 

2. Історія світових і національних релігій. 

3. Юдаїзм (іудаїзм) – національна чи світова релігія? 

4. Історія та релігійна філософія християнства. 

5. Іслам – світова релігія. 

6. Історія та релігійна філософія буддизму. 

7. Історія релігій в Україні. 



 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ − БАКАЛАВР  

КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

Кафедра – історії України і методики викладання історії 

Кількість кредитів – 3 

Кількість годин – 90 (лекції – 14, практичні заняття – 16) 

Семестр навчання – 4 

Відповідальний за дисципліну – доцент Єгрешій О. І. 

Форма контролю – залік. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 головні етапи розвитку світової культури: (первісна культура, культура Стародавніх 

Цивілізацій, культура античного світу, культура Середньовіччя, культура доби 

Відродження, культура Нового часу та доби Просвітництва, Новітня культура); 

основні підходи до розуміння феномену культури як предмету культурології, а також 

основні культурологічні парадигми визначення та зміст ключових культурологічних 

понять D 9;  

 багатогранність і багатство здобутків української культури в контексті світової 

культури; цивілізаційні витоки і детермінанти сучасної світової культури D 30; 

 процеси та події, які зумовлювали зміну умонастроїв та перехід від однієї культурної 

епохи до іншої впродовж загальнолюдського поступу, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості D 22; 

 симптоматичні тенденції, які притаманні сучасній культурі: концепція 

«інформаційного суспільства», цивілізаційні процеси глобалізації, теорії «масового 

суспільства», концепції «толерантності» та «міжкультурного діалогу» D 31. 

Студенти повинні вміти: 

 застосовувати набуті знання закономірностей культурного розвитку світового суспільства 

в різні історичні періоди на практиці в школі D 17; 

Тематика 

1. Предмет культурології. Основні підходи до інтерпретації культури. 

2. Форми і типи культур. 

3. Первісна культура. 

4. Культура Стародавнього світу. 

5. Культура Середніх віків. 

6. Культура епохи Відродження та Реформації. 

7. Європейська культура Нового часу. 

8. Модерн і постмодерн у культурі ХХ ст. 

9. Особливості культурологічного процесу ХХІ ст. Цивілізаційні виклики. 


