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1. Затверджено рекомендований перелік обов’язкових дисциплін циклу
загальної підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», що
формують гуманітарну складову і відповідають затвердженим стандартам вищої
освіти для формування загальних компетентностей здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
з історії та культури України, філософії, української мови із загальним
обсягом не менше 12 кредитів ЄКТС,
іноземної мови в обсязі не менше 16 кредитів ЄКТС задля досягнення
випускниками рівня В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти.
Загальні компетентності, такі як
- здатність спілкування іноземною мовою;
- здатність спілкування державною мовою, як усно так і письмово;
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
– навички усного і писемного наукового мовлення, академічної культури і
академічної грамотності;
- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності
і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя;
- здатність щодо ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної
діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил,
а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у
надзвичайних ситуаціях;
Підстава: стандарти вищої освіти України; лист МОН № 1/9-234 від
13.04.2018 р. «Щодо навчання студентів з питань безпеки життєдіяльності»;
«Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих
навчальних закладах», затвердженого наказом МОН від 11.01.2006 р. № 4; лист
МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 р. «Про організацію вивчення гуманітарних
дисциплін; лист МОН № 1/9-454 від 25.09.2015р, «Щодо організації фізичного
виховання у вищих навчальних закладах»; лист МОН № 1/9-97 від 23.02.2016 р.
«Щодо підготовки до проведення щорічного оцінювання фізичної
підготовленості студентів»
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Для підготовки бакалаврів
Перелік обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки
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2. Філософія ............................................................................................................ 5
3. Фахова українська мова та основи ділової комунікації ................................. 6
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5.Безпека життєдіяльності та основи охорони праці.......................................... 8
6. Основи академічного письма ............................................................................ 9
7. Громадянська освіта......................................................................................... 10
8. Фізичне виховання ........................................................................................... 11
2. Затверджено рекомендований перелік обов’язкових дисциплін циклу
загальної підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр», що
створюють умови для вивчення іноземної мови задля досягнення випускниками
рівня В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та
формують у студентів здатність спілкування іноземною мовою як усно так і
письмово;
та здатність до ініціативності, відповідальності та навички до
превентивного і аварійного планування, управління заходами безпеки
професійної діяльності, уміння приймати рішення у складних та
непередбачуваних ситуаціях, лідерські якості та знання міжнародних норм і
законодавства України у сфері безпеки життєдіяльності населення, системи
управління охороною праці та цивільного захисту.
Підстава: стандарти вищої освіти України; лист МОН № 1/9-234 від
13.04.2018 р. «Щодо навчання студентів з питань безпеки життєдіяльності»;

Для підготовки магістрів
Перелік обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки
1. Іноземна мова професійного спрямування .................................................... 12
2. Цивільний захист та охорона праці в галузі .................................................. 13
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Для підготовки бакалаврів

Історія України
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Курс

1 курс

Семестр

1 семестр ( для ННІ МХТТ, ННІ економіки, ННІ ПіСТ, ННІ БПТ)
2 семестр (для ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ)

Обсяг дисципліни
та розподіл годин

4 кредити ЄКТС
Аудиторні: лекції: - 16 годин, семінарські заняття -14 годин
Самостійна робота – 90 годин.

Форма контролю

Екзамен

Мова викладання

Українська

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Кафедра, що
забезпечує

Кафедра філософії та суспільних наук ( для ННІ МХТТ, ННІ
економіки, ННІ БПіТ, ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ)
Кафедра соціальної роботи (для ННІ ПіСТ)

Розділи дисципліни

1. Історія України з найдавніших часів до XVIII ст
2. Історія України XІХ – початку ХХІ ст
3. Україна в контексті європейського історичного процесу

Мета дисципліни

Формування у здобувачів загальної й політичної культури,
національної свідомості, світогляду патріота й громадянина
України

Компетентності

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку;

Результати
навчання

Після вивчення курсу здатні аналізувати і оцінювати явища
розвитку українського суспільства в контексті світової історії,
зіставляти історичні процеси з епохами, застосовувати набуті
знання для аналізу сучасної ситуації й перспектив розвитку України

Інформаційне
забезпечення

https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=5087
https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=2284
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=3752
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Для підготовки бакалаврів

Філософія
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Курс

2 курс

Семестр

3 семестр ( для ННІ МХТТ, ННІ економіки, ННІ ПіСТ, ННІ БПТ)
4 семестр (для ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ)

Обсяг дисципліни
та розподіл годин

4 кредити ЄКТС
Аудиторні: лекції: - 16 годин, семінарські заняття -14 годин
Самостійна робота – 90 годин.

Форма контролю

Екзамен

Мова викладання

Українська

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Кафедра, що
забезпечує

Кафедра філософії та суспільних наук ( для ННІ МХТТ, ННІ
економіки, ННІ БПТ, ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ)
Кафедра соціальної роботи (для ННІ ПіСТ)

Розділи дисципліни

Мета дисципліни

1. Філософія, її походження та предмет. Особливості стародавньої
філософії
2. Філософія Нового та Новітнього часу. Особливості українського
типу філософування
Формування у здобувачів вищої освіти системи знань про
закономірності розвитку природного і соціального світів; на тлі
історико-філософського
матеріалу
навчити
теоретично
обґрунтовувати світоглядну позицію, що спирається на
загальнолюдські цінності; вироблення науково-методологічного
підходу до аналізу предметів та явищ, осмислення дійсності на
абстрактно-логічному рівні
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Компетентності

-

Результати
навчання

Після вивчення курсу здатні обґрунтовувати свою світоглядну та
громадську позиції, застосовувати одержані знання при вирішенні
актуальних проблем, професійних задач, реалізації соціальних
проектів, організації міжособистісних стосунків

Інформаційне
забезпечення

https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=2362
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=2360
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=3772
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=1960
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=1914
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Для підготовки бакалаврів

Фахова українська мова та основи ділової комунікації
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Курс

2 курс ( для ННІ МХТТ, ННІ економіки, ННІ ПіСТ, ННІ БПТ)
3 курс (для ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ)

Семестр

4 семестр ( для ННІ МХТТ, ННІ економіки, ННІ ПіСТ, ННІ БПТ)
5 семестр (для ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ)

Обсяг дисципліни та
розподіл годин

3 кредити ЄКТС
Аудиторні: лекції -16 годин, практичні - 14 годин
Самостійна робота – 60 годин.

Форма контролю

Диференційований залік

Мова викладання

Українська

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Кафедра, що
забезпечує

Кафедра філософії та суспільних наук

Мета дисципліни

Формування у здобувачів вищої освіти умінь і навичок
досконалого володіння українською літературною мовою у
професійній сфері

Компетентності

- здатність спілкування державною мовою, як усно так і
письмово;

Результати
навчання

Після вивчення курсу здатні спілкуватися державною мовою, як
усно так і письмово, володіти різними видами усного спілкування;
готуватися до публічного виступу.

Інформаційне
забезпечення

https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=2760
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=5086
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Для підготовки бакалаврів

Іноземна мова
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Курс

1-4 курс

Семестр

1-8 семестр

Обсяг дисципліни
та розподіл годин

16 кредитів ЄКТС (по 2 кредити на семестр)
Аудиторні: практичні заняття -20 годин щосеместрово
Самостійна робота – 40 годин щосеместрово.

Форма контролю

Диференційований залік (2,4,6,8 семестр)

Мова викладання

Іноземна

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Кафедра, що
забезпечує

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Мета дисципліни

Формування у здобувачів вищої освіти загальних комунікативних
мовленнєвих компетентностей на рівні, достатньому для
здійснення ефективної іншомовної комунікації в академічному та
професійному середовищі

Компетентності

-

Результати
навчання

Інформаційне
забезпечення

здатність спілкування іноземною мовою

Після вивчення курсу здатні сприймати на слух і розуміти
основний зміст автентичних повідомлень, що належать до різних
типів мовлення, вирізняти суттєву інформацію; спілкуватися
іноземною мовою; отримати необхідну інформацію з іншомовних
джерел; здійснювати усну та писемну комунікацію іноземною
мовою в типових ситуаціях.
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=2015
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Для підготовки бакалаврів

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Курс

2 курс

Семестр

3 семестр ( для ННІ МХТТ, ННІ економіки, ННІ ПіСТ, ННІ БПТ)
4 семестр (для ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ)

Обсяг дисципліни
та розподіл годин

3 кредити ЄКТС
Аудиторні: лекції: - 16 годин, практичні заняття або лабораторні
роботи -14 годин. Самостійна робота – 60 годин.

Форма контролю

Диференційований залік

Мова викладання

Українська

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Кафедра, що
забезпечує

Кафедра харчових технологій

Розділи дисципліни

Мета дисципліни

Компетентності

1. Безпека життєдіяльності.
2. Основи охорони праці
Формування у здобувачів вищої освіти умінь і навичок для
здійснення професійної діяльності з урахуванням ризику
виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть
спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих
наслідків на об’єктах господарювання, відповідальності за
особисту та колективну безпеку, усвідомлення необхідності
обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів
гарантування безпеки праці на робочих місцях
- здатність щодо ініціативності, відповідальності та навичок до
безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи,
галузевих норм і правил, а також необхідного рівня
індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних
ситуаціях

Результати
навчання

Після вивчення курсу здатні до вирішення професійних задач
діяльності, пов’язаних з забезпеченням життя, здоров’я і
працездатності під час роботи, оцінити середовище перебування
щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести
моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи
та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в
умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних
ситуацій.

Інформаційне
забезпечення

https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=4234
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=5096
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Для підготовки бакалаврів

Основи академічного письма
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Курс

1 курс

Семестр

2 семестр

Обсяг дисципліни
та розподіл годин

3 кредити ЄКТС
Аудиторні: лекції: - 16 годин, практичні заняття -14 годин
Самостійна робота – 60 годин.

Форма контролю

Диференційований залік

Мова викладання

Українська, англійська

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Кафедра, що
забезпечує

Мета дисципліни

Компетентності

Результати
навчання

Інформаційне
забезпечення

Кафедра публічного управління та менеджменту організацій ( для
ННІ МХТТ)
Кафедра соціальної роботи (ННІ ПіСТ)
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
(для ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ, ННІ БПТ, ННІ економіки)
Формування у здобувачів вищої освіти академічної культури,
академічної грамотності, необхідних практичних навичок усної і
писемної мови у здобувачів вищої освіти, необхідних для
успішного навчання та майбутньої професійної діяльності
- навички усного і писемного наукового мовлення, академічної
культури і академічної грамотності;
Після вивчення курсу здатні користуватися навичками усного і
писемного наукового мовлення, збирати та вивчати факти,
працювати з фаховими текстами, самостійно шукати й
опрацьовувати джерела, виконувати як індивідуальні так і групові
проєкти, планувати свій час, критично оцінювати власну працю і
працю колег
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=2835
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=5009
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=2882
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Для підготовки бакалаврів

Громадянська освіта
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Курс

3 курс

Семестр

5 семестр ( для ННІ МХТТ, ННІ економіки, ННІ ПіСТ, ННІ БПТ)
6 семестр (для ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ)

Обсяг дисципліни
та розподіл годин

3 кредити ЄКТС
Аудиторні: лекції: - 16 годин, семінарські заняття -14 годин
Самостійна робота – 60 годин.

Форма контролю

Диференційований залік

Мова викладання

Українська

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Кафедра, що
забезпечує

Розділи дисципліни

Мета дисципліни

Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових
дисциплін (для ННІ МХТТ, ННІ економіки, ННІ ПіСТ, ННІ БПТ)
Кафедра філософії та суспільних наук (для ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ,
ННІ АДГ)
1. Суспільство. Демократія. Держава.
2. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін
3. Громадянське суспільство та реалізація громадянської
ініціативи.
Формування у здобувачів вищої освіти активної громадянської
позиції, особистості громадянина України, якому притаманні
патріотизм, демократична громадянська культура, усвідомлення
цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до
компетентної участі у громадському житті.

Компетентності

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлення цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні;

Результати
навчання

Вивчення курсу формує у здобувачів вищої освіти активну
громадянську позицію, риси патріота і громадянина
України, здатність критично мислити та аналізувати інформацію,
розробляти
та
реалізовувати
плани
громадянських
дій, спрямованих на вирішення суспільних проблем; розуміння
значення права, усвідомлення своїх прав та обов’язків, вміння
реалізовувати свої права та захищати їх, допомагати іншим людям
у захисті їхніх прав, активно цікавитися суспільним, політичним
та економічним життям.

Інформаційне
забезпечення

https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=5512
https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=5535
https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=5533
https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=5534
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Для підготовки бакалаврів

Фізичне виховання
Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Курс

1-2 курс

Семестр

1-4 семестр

Форма контролю

12 кредити ЄКТС
(з 1-го по 4-й семестр по 3 кредити)
Аудиторні: 4 години на тиждень ( 1,3 семестр - лекцій 8 год.
практичні – всі інші години з розрахунку 4 години на тиждень; 2,4
семестр – практичні)
Залік

Мова викладання

Українська

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Кафедра, що
забезпечує

Кафедра фізичної реабілітації

Мета дисципліни

Формування у здобувачів вищої освіти оздоровчо-фізкультурного
світогляду особистості, фізичних здібностей та уміння
реалізовувати їх у соціально-професійній та фізкультурноспортивній діяльності

Компетентності

- здатність використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя

Результати
навчання

Після вивчення курсу здатні використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя з метою збереження та зміцнення власного
здоров’я; дотримуватись гігієнічних вимог у процесі оздоровлення
і тренувань; використовувати природні чинники з метою
зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та стійкості до
захворювань.

Обсяг дисципліни
та розподіл годин

Інформаційне
забезпечення

https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=4899
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Для підготовки магістрів

Іноземна мова професійного спрямування
Рівень вищої
освіти

Другий (магістерський)

Курс

1 курс

Семестр

1 і 2 семестр

Форма контролю

4 кредити ЄКТС
Аудиторні: практичні заняття – 40 годин : 20 годин (1 семестр) і 20
годин (2 семестр)
Самостійна робота – 80 годин : 40 годин (1 семестр) і 40 годин (2
семестр)
Диференційований залік (2 семестр)

Мова викладання

Іноземна

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Кафедра, що
забезпечує

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Мета дисципліни

Формування у здобувачів вищої освіти професійно орієнтованих
комунікативних
мовленнєвих
компетентностей
на
рівні,
достатньому для здійснення ефективної іншомовної комунікації в
академічному та професійному середовищі

Компетентності

-

Результати
навчання

Після вивчення курсу здатні спілкуватися іноземною мовою як усно
так і письмово, отримати необхідну інформацію з іншомовних
джерел професійної тематики; здійснювати усну та писемну
комунікацію іноземною мовою в типових ситуаціях професійного
спілкування

Обсяг дисципліни
та розподіл годин

Інформаційне
забезпечення

здатність спілкування іноземною мовою як усно так і письмово

https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=3290
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Для підготовки магістрів

Цивільний захист та охорона праці в галузі
Рівень вищої
освіти

Другий (магістерський)

Курс

1 курс

Семестр

Форма контролю

1 семестр ( для ННІ МХТТ, ННІ економіки, ННІ ПіСТ, ННІ БПТ)
2 семестр (для ННІ ЕІТ, ННІ МІТТ, ННІ АДГ)
3 кредити ЄКТС
Аудиторні: лекції: - 14 годин, семінарські заняття -16 годин
Самостійна робота – 60 годин.
Диференційований залік

Мова викладання

Українська

Орієнтована на
спеціальності

Для всіх спеціальностей

Обсяг дисципліни
та розподіл годин

Кафедра, що
забезпечує
Розділи дисципліни

Мета дисципліни

Кафедра харчових технологій (для ННІ економіки, ННІ ЕІТ, ННІ
МІТТ, ННІ АДГ, ННІ ПіСТ, ННІ МХТТ (ХТ,ПТ))
Кафедра аграрних технологій та лісового господарства (ННІ БПТ,
ННІ МХТТ)
1. Цивільний захист
2. Охорона праці в галузі
Формування у здобувачів вищої освіти навичок, умінь та
компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною
праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науковотехнічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в
усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності
з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці

Компетентності

- здатність до ініціативності, відповідальності та навички до
превентивного і аварійного планування, управління заходами
безпеки професійної діяльності, уміння приймати рішення у
складних та непередбачуваних ситуаціях, лідерські якості та знання
міжнародних норм і законодавства України у сфері безпеки
життєдіяльності населення, системи управління охороною праці та
цивільного захисту

Результати
навчання

Після вивчення курсу здатні забезпечувати гарантії збереження
здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах через
ефективне управління охороною праці та формування
відповідальності за колективну та власну безпеку; використовувати
методи превентивного та аварійного планування, керувати
заходами з безпеки професійної діяльності, приймати рішення у
складних та непередбачуваних ситуаціях, вирішувати професійні
завдання з урахуванням вимог цивільного захисту та охорони праці

Інформаційне
забезпечення

https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=4332
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=2743
https://eln.stu.cn.ua/enrol/index.php?id=4988
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Для підготовки магістрів
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