Викладач, який буде
викладати дисципліну

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
галузей
знань /
спеціальн
ість, для
яких
пропонує
ться
дисциплі
на

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

Обмеження щодо семестру
вивчення

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2022/2023 н.р.
Дисципліни суспільно-гуманітарного профілю третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

д.юр.н.,
професор
Манжула А.А.

д.юр.н.,
професор
Манжула А.А.

- здатність забезпечувати належний
рівень якості наукових/науковометодичних продуктів, послуг чи
процесів у сфері публічного
управління;
- здатність формувати, науково
обґрунтовувати
та
критично
оцінювати стратегічні
напрями
розвитку
системи
публічного
управління
на
загальнодержавному,
місцевому
рівні;
здатність
ініціювати,
організовувати
та
керувати
інноваційними
та
науководослідними проектами на різних
рівнях публічного управління;
- здатність розробляти та проводити
комунікативні
заходи
задля
забезпечення
громадської
підтримки прийняття управлінських
рішень на всіх рівнях публічного
управління та адміністрування;
-здатність до розробки науково
обґрунтованих рекомендацій щодо
вдосконалення
публічного
управління

- знати
наукові
концепції
(теорії),
термінологію, історію розвитку та сучасний
стан
наукових
знань,
ідентифікувати
теоретичні й практичні проблеми з
публічного управління;
- знати та дотримуватися основних засад
академічної доброчесності у науковій і
освітній (педагогічній) діяльності;
- знати та уміти застосовувати загальні та
спеціальні методи наукового пізнання,
закони, закономірності та принципи
управління для розв'язання проблем
публічного управління;
- уміти застосовувати сучасні інформаційні
технології, маркетингові та соціологічні
дослідження та інструменти в науковій,
освітній
(педагогічній)
і
професійній
діяльності;
уміти адаптувати й застосовувати
сучасні моделі/підходи до управління, а
також
міжнародний
досвід
при
проектуванні організаційних
структур
управління на різних рівнях публічного
управління;
здатність виявляти проблеми, визначити
наукові завдання у сфері публічного
управління та обирати методи для їх
розв’язання

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста

4 семестр

Сучасні тенденції реформування публічного управління http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2476
Права та
правоохоронної
діяльності

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Результати навчання

Перелік
галузей
знань /
спеціальн
ість, для
яких
пропонує
ться
дисциплі
на

Актуальні проблеми публічного адміністрування http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2477
Права та
правоохоронної
діяльності

д.юр.н.,
професор
Манжула А.А.

д.юр.н.,
професор
Манжула А.А.

- здатність до абстрактного, логічного,
критичного мислення, аналізу та синтезу,
узагальнення та систематизації;
- здатність до пошуку інформації з різних
джерел, її оброблення та використання;
- здатність спілкуватися державною та
іноземною мовами усно та письмово;
- здатність генерувати ідеї, формувати
обґрунтовані судження, здійснювати вибір,
приймати неупереджені й умотивовані
рішення, брати участь в аргументованій
дискусії;
- здатність працювати в команді, спільно
вирішувати складні завдання, брати на себе
відповідальність, організовувати роботу
інших, лідерські навички;
- здатність планувати та організовувати
діяльність, розподіляти час, розуміти
важливість
дедлайнів,
працювати
самостійно/ автономно, дисципліновано,
добросовісно, пунктуально, відповідально,
безпечно;
- здатність адаптуватися та діяти в
різних/нових ситуаціях, бути стресостійким,
критичним і самокритичним, визнавати й
виправляти власні помилки;
- здатність до безперервного саморозвитку
та самовдосконалення в особистісній та
професійній сферах

- знати актуальні концепції і доктринальні
положення
адміністративного
права,
адміністративно-деліктного права, засади
діяльності
органів
публічної
влади,
публічного адміністрування;
використовувати теоретичні наукові
положення для підвищення ефективності
практичної діяльності органів публічної
адміністрації;
- збирати інформацію з різних джерел,
проводити її критичний аналіз та відбирати
матеріали, необхідні для виконання
завдань
дослідження,
професійної
діяльності;
- використовувати сучасні програмні продукти
у сфері правничих технологій, інтегровані
бази даних у галузі права;
- брати участь у науковій дискусії,
використовувати глибокі знання про
предмет
дослідження,
а
також
міждисциплінарні знання, для належного
обґрунтування
й
переконливого
аргументування власної наукової позиції;
- критично оцінювати особисті досягнення у
науковій,
професійній,
педагогічній
діяльності,
рефлексувати
та
використовувати відповідні результати для
подальшого самовдосконалення й розвитку

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста

Обмеження щодо семестру
вивчення

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

4 семестр

Викладач, який буде
викладати дисципліну

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
галузей
знань /
спеціальн
ість, для
яких
пропонує
ться
дисциплі
на

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

к.юр. н.,
доцент
Окопник О.М

к.юр. н.,
доцент
Окопник О.М

-здатність до абстрактного, логічного та
мислення під час розгляду особливостей
діяльності судових та правоохоронних
органів;
- здатність застосовувати знання з діяльності
судових та правоохоронних органів в
професійній діяльності у стандартних та
окремих нестандартних ситуаціях;
-здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово, добре володіти
правничоютермінологією;
-мати навички збору і аналізу інформації з
національних і міжнародних джерел,
оцінюватиїх достовірності;
-здатність проведення досліджень щодо
діяльності та організації судових та
правоохоронних органів, уміння грамотно і
точно формулювати та висловлювати свої
позиції, належним чином їх обґрунтовувати;
здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями з організації та діяльності судових
таправоохоронних органів;
-здатність бути критичним і самокритичним,
визнавати та виправляти власні помилки;
- вміння працювати та вивчати організацію
судових та правоохоронних органів,
самостійно, проявляти
добросовісність,
пунктуальність та відповідальність;
- здатність приймати неупереджені і
мотивовані рішення, визначати інтереси і
мотиви поведінки інших осіб, примирювати
сторони з протилежними інтересами;
- повинні мати здатність виявляти проблеми
правового регулювання і пропонувати
способи їх вирішення, включаючи подолання
юридичної невизначеності;
- здатність до критичного та системного
аналізу правових явищ і застосування
набутих знань у професійній діяльності

- здійснювати синтез відповідних концепцій і
доктринальних положень діяльності судових та
правоохоронних органів у контексті аналізованої
проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її
розв’язання;
- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з
різних джерел національного і міжнародного права
щодо діяльності судових та правоохоронних органів;
- формулювати власні обґрунтовані судження на
основі аналізу проблем організації судових та
правоохоронних органів;
- вміння проводити науково-правові дослідження з
проблематики
організації
судових
та
правоохоронних органів;
- вільно володіти письмовою та усною державною
мовою, правильно вживаючи правничу термінологію;
- демонструвати знання з організації діяльності
судових та правоохоронних органів і розуміння щодо
визначення основних сучасних правових доктрин,
цінностей та принципів функціонування національної
правової системи;
- демонструвати необхідні знання та розуміння суті
та змісту основних правових інститутів та норм
судових та правоохоронних органів;
- застосовувати набуті знання з організації судових
та правоохоронних органів у різних правових
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і
формувати обґрунтовані правові висновки;
- надавати консультації щодо можливих способів
захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових
ситуаціях

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста,
для
успішного
опрацювання
курсу
необхідні
знання з
курсу судових
та
правоохорон
них органів
України

4 семестр

Сучасні парадигми діяльності правоохоронних органів http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2478
Права та
правоохоронної
діяльності

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Семінарські|
практичні/
лабораторні

лекції

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
галузей
знань /
спеціальніс
ть, для
яких
пропонуєть
ся
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

Права та
правоохоронної
діяльності

к.юр. н.,
доцент
Окопник О.М

к.юр. н.,
доцент
Окопник О.М

- здатність до абстрактного, логічного мислення під
час розгляду особливостей діяльності публічної
служби;
-здатність застосовувати знання з діяльності
публічної служби в професійній діяльності у
стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;
- здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово, добре володіти правничою
термінологією;
- мати навички збору і аналізу інформації з
національних і міжнародних джерел, оцінювати їх
достовірності;
- здатність проведення досліджень щодо діяльності
та організації публічної служби, уміння грамотно і
точно формулювати та висловлювати свої позиції,
належним чином їх обґрунтовувати;
- здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями з організації та діяльності публічної
служби;
- здатність бути критичним і самокритичним,
визнавати та виправляти власні помилки;
- вміння працювати та вивчати організацію
публічної служби, самостійно, проявляти
добросовісність,
пунктуальність
та
відповідальність;
- здатність приймати неупереджені і мотивовані
рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки
інших осіб, примирювати сторони з протилежними
інтересами;
- здатність виявляти проблеми правового
регулювання і пропонувати способи їх вирішення,
включаючи подолання юридичної невизначеності;
-здатність до критичного та системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань у
професійній діяльності.
- здатність кваліфіковано здійснювати наукові
дослідження в публічній службіі

- здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень
діяльності публічної служби у контексті аналізованої проблеми і
демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;
- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел
національного і міжнародного права щодо діяльності публічної служби;
- формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу проблем
публічної служби;
- давати короткий висновок щодо окремих проблем з організації та діяльності
публічної служби з достатньою обґрунтованістю;
- вміння проводити науково-правові дослідження з проблематики організації
діяльності публічної служби;
- вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно
вживаючи правничу термінологію;
- демонструвати знання з організації діяльності публічної служби і розуміння
щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та
принципів функціонування національної правової системи;
- демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних
правових інститутів та норм публічної служби;
- застосовувати набуті знання з організації публічної служби у різних правових
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати
обґрунтовані правові висновки;
- надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів
клієнтів у різних правових ситуаціях

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста,
для
успішного
опрацюванн
я курсу
необхідні
знання про
публічну
службу

4 семестр

Актуальні проблеми публічної служби http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2479

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
Вхідні
галузей
вимоги до
знань /
студентів,
спеціальніс які хочуть
ть, для
обрати
яких
дисципліну
пропонуєть
ся
дисципліна

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

Права та
правоохоронної
діяльності

д.юр.н.,
професор
Кондратенко
В.М.

д.юр.н.,
професор
Кондратенко
В.М.

- здатність проводити дослідження з
проблематики
кваліфікації
адміністративних правопорушень,
виявляти актуальні теоретичні і
практичні питання, а також
критично осмислювати й логічно
розв’язувати
складні
адміністративно-правові задачі та
проблеми,
що
потребують
міждисциплінарних підходів;
- здатність
забезпечувати
законність
та
правопорядок,
безпеку особистості, суспільства,
держави в межах виконання своїх
посадових обов’язків;
- здатність виявляти та аналізувати
причини та умови, що сприяють
вчиненню
адміністративних
правопорушень, вживати заходи
для їхнього усунення;
- здатність здійснювати наукові
дослідження щодо структури та
кваліфікації
адміністративних
правопорушень;
- здатність
аналізувати,
оптимізувати й застосовувати
сучасні інформаційні технології під
час оцінки вчиненого суспільно
шкідливого посягання, яке містить
формальні
ознаки
адміністративного правопорушення

- знати наукові концепції, термінологію, сучасний
стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й
практичні проблеми в адміністративно-деліктній
сфері;
- вміння проводити науково-правові дослідження з
проблематики адміністративної відповідальності;
- знати та дотримуватися основних засад
академічної доброчесності у науковій і освітній
діяльності;
- знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні
методи наукового пізнання, закони, закономірності
та принципи управління для розв'язання проблем
кваліфікації адміністративних деліктів;
- уміти застосовувати сучасні інформаційні
технології, маркетингові та соціологічні дослідження
та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і
професійній діяльності

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста,

4 Семестр

Адміністративно-деліктне право http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2480

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Семінарські|
практичні/
лабораторні

лекції

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
Вхідні
галузей
вимоги до
знань /
студентів,
спеціальніс які хочуть
ть, для
обрати
яких
дисципліну
пропонуєть
ся
дисципліна

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

к.юр.н., доцент
Сокуренко О.А.

к.юр.н., доцент
Сокуренко О.А.

- здатність робити науковий аналіз
нормативно-правових актів при розв’язанні
комплексних наукових й практичних
проблем різних інститутів адміністративного
права України так і зарубіжних країн;
- здійснювати самостійні наукові
дослідження через вивчення, опис,
пояснення,
прогнозування
заходів
передбачених в адміністративно-правових
реформах, формулювати, висловлювати й
обґрунтовувати власні наукові позиції;
- здатність критично осмислювати й логічно
розв’язувати проблемні аспекти в
адміністративно-правовій науці та практиці,
що потребують міждисциплінарних підходів,
оновлення та інтеграції знань, часто в
умовах неповної/ недостатньої інформації
та/або суперечливих вимог;
- здатність формувати правові позиції й
належним чином обґрунтовувати їх,
посилаючись на норми адміністративного
законодавства та положення європейського
адміністративного права;
- здатність застосовувати адміністративноправові норми, розуміти правовий характер і
значення адміністративних актів, створювати
й оформлювати різні види адміністративних
актів;
- здатність аналізувати значний обсяг
наукової інформації з різних джерел,
оптимізувати й застосовувати сучасні
інформаційні технології під час вирішення
наукових завдань у сфері адміністративного
права

- знати наукові концепції (теорії), термінологію,
історію розвитку та сучасний стан наукових знань,
ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми у
адміністративно-правовій сфері;
- вміти аналізувати нормативно-правові акти у
відповідних сферах публічного управління та
висловлювати власну позицію щодо їх
систематизації та відповідного структурування
законодавства;
- здатність
аналізувати
сучасний
стан
впровадження організаційно-правових засобів
визначених в адміністративній реформі України та
інших стратегічних та державних програм
розвитку, які стосуються діяльності суб’єктів
публічної адміністрації;
- здатність виявити проблеми та визначити
наукові завдання у адміністративно-правовій
сфері;
- вміння
проводити
науково-правові
дослідження з проблем адміністративного права у
відповідних сферах публічного управління;
- знати та дотримуватися основних засад
академічної доброчесності у науковій і освітній
(педагогічній) діяльності;
- узагальнювати практичні результати роботи і
пропонувати нові рішення, аргументовано їх
пояснювати

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста,
для
успішного
опрацюванн
я курсу
необхідні
знання
порівняльно
го
адміністрат
ивного
права, для
подальшого
вдосконале
ння чинного
законодавс
тва, як
основного
завдання
адміністрат
ивно
-правових
досліджень

4 семестр

Порівняльне адміністративне право http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2481
Права та
правоохоронної
діяльності

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
Вхідні
галузей
вимоги до
знань /
студентів,
спеціальніс які хочуть
ть, для
обрати
яких
дисципліну
пропонуєть
ся
дисципліна

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

Права та
правоохоронної
діяльності

к.юр.н., доцент
Сокуренко О.А.

к.юр.н.,
доцент
Сокуренко
О.А.

- здатність робити науковий аналіз
особливостей, ключових концепцій і
принципів правової системи, включаючи
європейський та міжнародний вимір (в
тому числі інститутів і процедур);здатність
робити науковий аналіз особливостей,
ключових концепцій і принципів правової
системи, включаючи європейський та
міжнародний вимір (в тому числі інститутів і
процедур);
- здатність аналізувати проблеми реалізації
міжнародно-правових стандартів прав
людини і демонструвати власне бачення
шляхів її розв’язання;
- здатність критично осмислювати
проблеми та розв’язувати складні
завдання у сфері публічного управління та
адміністрування;
здатність використовувати нормативноправові акти, що регулюють міжнародні
стандарти прав людини у сфері публічного
управління та адміністрування;
здатність визначати напрями розвитку
систем
на
загальнодержавному,
регіональному,
місцевому
та
організаційному;
здатність використовувати інструменти
електронної демократії в сфері публічного
управління та адміністрування

-

знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію
розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати
теоретичні й практичні проблеми в сфері публічного
управління та адміністрування у контексті міжнародних
стандартів прав людини;
знати та дотримуватися основних засад академічної
доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності;
вміти аналізувати вплив нормативно-правових актів на
процеси публічного адміністрування у межах своєї
компетенції, здійснювати оцінку політико-правових документів
та програм, використовуючи методи економічного та
управлінського аналізу у контексті міжнародних стандартів
прав людини;
знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні
методи наукового пізнання, закони, закономірності та
принципи для розв'язання проблем в сфері публічного
управління та адміністрування у контексті міжнародних
стандартів прав людини;
узагальнювати практичні результати роботи і
пропонувати нові рішення, аргументовано їх пояснювати

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста,
для
успішного
опрацюванн
я курсу
необхідні
знання
міжнародни
х
стандартів
прав
людини, які
охоплюють
сферу
публічного
адмініструв
ання

4 семестр

Міжнародні стандарти прав людини у сфері публічного адміністрування http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2482

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
Вхідні
галузей
вимоги до
знань /
студентів,
спеціальніс які хочуть
ть, для
обрати
яких
дисципліну
пропонуєть
ся
дисципліна

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

д.юр.н., доцент
Юрах В.М.

д.юр.н., доцент
Юрах В.М.

-

здатність забезпечувати належний
рівень якості наукових/науковометодичних продуктів, послуг чи
процесів у сфері фінансової діяльності
держави та органів місцевого
самоврядування;
здатність формувати, науково
обґрунтовувати та критично оцінювати
стратегічні напрями розвитку окремих
елементів фінансової системи та їх
взаємодії
у
сукупності
на
загальнодержавному, місцевому рівні;
здатність ініціювати, організовувати
та керувати інноваційними та науководослідними проектами на різних рівнях
та елементах фінансової системи;
здатність розробляти та проводити
комунікативні
заходи
задля
забезпечення громадського контролю
на всіх рівнях фінансової діяльності
держави та місцевого самоврядування;
здатність до розробки науково
обґрунтованих рекомендацій щодо
вдосконалення правового режиму
фінансової системи в цілому та її
окремих елементів

-

- знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію
розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати
теоретичні й практичні проблем фінансової діяльності та
фінансової системи;
знати та дотримуватися основних засад академічної
доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності;
знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні
методи наукового пізнання, закони, закономірності та
принципи управління для розв'язання проблем у сфері
фінансової діяльності та фінансової системи;
уміти застосовувати сучасні інформаційні технології,
маркетингові та соціологічні дослідження та інструменти в
науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності;
уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи
до управління фінансами, а також міжнародний досвід при
проектуванні організаційних структур управління на різних
рівнях фінансової системи;
здатність виявляти проблеми, визначити наукові
завдання у сфері фінансової діяльності та фінансової системи
держави та обирати методи для їх розв’язання

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста.

4 семестр

Актуальні проблеми правового режиму фінансової системи http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2483
Права та
правоохоронної
діяльності

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
Вхідні
галузей
вимоги до
знань /
студентів,
спеціальніс які хочуть
ть, для
обрати
яких
дисципліну
пропонуєть
ся
дисципліна

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

д.юр.н.,
професор
Кондратенко
В.М.

д.юр.н.,
професор
Кондратенко
В.М.

-

- здатність проводити дослідження
з проблематики адміністративнопроцесуального права, виявляти
актуальні теоретичні і практичні
питання, а також критично
осмислювати й логічно розв’язувати
складні адміністративно-правові задачі
та проблеми, що потребують
міждисциплінарних підходів;
- уміння застосовувати набуті
знання, вміння й навички на практиці,
здатність брати участь у розробленні та
кваліфіковано
застосовувати
нормативно-правові та індивідуальні
акти в сфері окремих проваджень
адміністративного
процесу,
реалізовувати норми матеріального й
процесуального права в професійній
діяльності;
- здатність виявляти та аналізувати
причини та умови, що сприяють
порушенню
адміністративнопроцесуального статусу, вживати
заходи для їхнього усунення;
- здатність здійснювати наукові
дослідження щодо реалізації положень
адміністративнопроцесуального
права;
здатність
аналізувати,
оптимізувати й застосовувати сучасні
інформаційні технології під час
здійснення адміністративного процесу.

-

знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію
розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати
теоретичні й практичні проблеми в адміністративно-деліктній
сфері;
знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні
методи наукового пізнання, закони, закономірності та
принципи адміністративно- процесуальної діяльності для
розв’язання проблем у сфері адміністративного процесу;
вміти здійснювати наукові дослідження в сфері окремих
адміністративних проваджень
знати та дотримуватися основних засад академічної
доброчесності у науковій і освітній діяльності;
знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні
методи наукового пізнання, закони, закономірності та
принципи управління для розв'язання проблематики у сфері
адміністративного процесу;
уміти застосовувати сучасні інформаційні технології,
маркетингові та соціологічні дослідження та інструменти в
науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності
-

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста.

4 семестр

Адміністративно-процесуальне право http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2484
Права та
правоохоронної
діяльності

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Семінарські|
практичні/
лабораторні

лекції

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
галузей
знань /
спеціальніс
ть, для
яких
пропонуєть
ся
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

Права та
правоохоронної
діяльності

д.юр.н.,
професор
Соболь Є.Ю.

д.юр.н., професор
Соболь Є.Ю.

-

-здатність до абстрактного,
логічного, критичного мислення,
аналізу та синтезу, узагальнення та
систематизації;
-здатність до пошуку інформації з
різних джерел, її оброблення та
використання;
- здатність генерувати ідеї,
формувати обґрунтовані судження,
здійснювати
вибір,
приймати
неупереджені й умотивовані рішення,
брати участь в аргументованій дискусії.

-

- знати актуальні концепції і доктринальні положення
адміністративного права, адміністративно-деліктного права,
засади діяльності органів публічної влади, публічного
адміністрування;
- поглиблювати й переоцінювати вже існуючі знання і
професійну практику, інтерпретувати ці знання у контексті
досліджуваної проблеми та репрезентувати власне бачення
шляхів її розв’язання;
- проводити аналіз нормативно-правових актів, надавати
рекомендації щодо їх удосконалення, розробляти проекти
нормативно-правових актів при проведенні наукового
дослідження, у професійній діяльності;
- використовувати сучасні програмні продукти,
інтегровані бази даних у галузі права;
- знати та доцільно професійно використовувати
категоріально-понятійний апарат сучасної юридичної науки

Інтерактивні
лекції;
Аналіз
конкретних
ситуацій
(Casestudy);
Дискусії;
Проблемний
семінар;
Мозковий
штурм;
Обмін
думками

081 Право

підготовка
рівня
магістра/
спеціаліста.

4 семестр

Адміністративна діяльність органів публічної влади http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2485

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
галузей
знань /
спеціальніс
ть, для
яких
пропонуєть
ся
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

Джерелознавство: практика роботи з історичними документами http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2966
Кафедра
історії України
та всесвітньої
історії

к.іст.н. доц.
Чорний О.В.

к.іст.н. доц.
Чорний О.В.

Здатність до абстрактного та
аналітичного мислення й
генерування нових ідей
(креативність) під час вирішення
дослідницьких і практичних
завдань, в тому числі і в
міждисциплінарних галузях;
Здатність знаходити, обробляти
та критично аналізувати
інформацію з різних джерел;
Здатність визначати ступінь
об’єктивності фактологічної
основи минулих подій в різних
видах джерел, встановлювати
та оцінювати достовірність та
репрезентативність джерельної
інформації;
Здатність до популяризації
науково-історичного знання.

Здатність до пошуку, аналізу та
самостійної класифікації сукупності
джерел, достатньої для реалізації
дисертаційного дослідження;
Здатність використовувати сучасні
інформаційні та комунікаційні
технології в процесі пошуку,
локалізації, збирання, опрацювання та
аналізу історичних та історіографічних
джерел.

Лекції,
семінарські
заняття,
проектна
робота

Галузь
знань:
03
Гуманітарні
науки
Спеціальніс
ть:
032 Історія
та
археологія

Другий
(магістерськ
ий ) рівень
вищої освіти

Почина
ючи з
другого
семест
ру

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
галузей
знань /
спеціальніс
ть, для
яких
пропонуєть
ся
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

032. Історія
та
археологія

Другий
(магістерсь
кий ) рівень
вищої
освіти

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

Сучасні історіографічні студії http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2967
Історії України
та всесвітньої
історії

здатність до критичного
к.іст.н., доц.
к.іст.н., доц.
Ковальков О.Л. Ковальков О.Л. аналізу й оцінки сучасних

наукових досліджень,
генерування нових ідей під
час вирішення
дослідницьких і практичних
завдань, комплексних та
інноваційних проблем;
– володіння найбільш
передовими,
концептуальними та
методологічними знаннями,
уміння застосовувати їх у
власних дослідженнях;
– готовність до професійної
діяльності, з урахуванням
особливостей фаху
історика та актуальних
проблем сучасної
гуманітаристики.

– розуміти загальні та специфічні риси
сучасного історіографічного процесу
різних країнах і регіонах Західної
Європи, США, держав Сходу;
– вміти пов’язати головні його
тенденції з особливостями розвитку
української історіограф

Лекції
Семінарські
заняття
Самостійна
робота

4
семестр

Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання,
які
пропонують
ся (лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проєктна
робота,
проблемні
заняття
тощо)

Перелік
галузей
знань /
спеціальніс
ть, для
яких
пропонуєть
ся
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

Обмеження щодо семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

Державотворчі та самоврядні процеси в історії людства http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2968
Історії України
та всесвітньої
історії

к.іст.н., доц.
Марченко О.М.

к.іст.н., доц.
Марченко О.М.

- усвідомлення взаємозв’язку
між фактами, подіями,
явищами і процесами при
вивченні державотворчих та
самоврядних процесів
людства;
- володіння загальною та
спеціальною методологією
наукового пізнання;
- застосування здобутих
знань у практичній діяльності;
- здатність використовувати в
професійній діяльності
наукові праці та
інформаційно-довідкові
видання, сучасні
інформаційно-пошукові
системи;
- здатність працювати з
історичними текстами й
документами, коментувати,
анотувати їх відповідно до
певних критеріїв;
презентувати й обговорювати
результати наукових
досліджень

- аналізувати державотворчі та самоврядні
процеси в історії людства й оцінювати
ефективність політичного управління в
окремих країнах світу в певні історичні
періоди;
- знати закономірності та етапи
державотворчих і самоврядних процесів в
історії людства;
- знати основні історичні факти, дати, події
та імена історичних і політичних діячів
світової та вітчизняної історії, пов’язаних з
формуванням різних типів держав та
інститутів місцевого самоврядування;
- знати основні теоретичні підходи до
походження держави, типи, форми,
елементи і функції держави, а також
перспективи розвитку інститутів держави;
- вміти моделювати державотворчі та
самоврядні процеси та процедури залежно
від типології країн за формами правління,
державним устроєм, політичними
режимами в різні історичні епохи

Лекції,
семінари,
самостійна
робота

032 Історія Другий
(магістерський
та
археологія ) рівень вищої
освіти

4
семестр

