
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу загальної підготовки 
третього рівня вищої освіти (доктор філософії) 

 

Кафедра, що 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде викладати 

дисципліну 

Загальна 

компетентність, на 

розвиток якої 

спрямована дисципліна 

Результати навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Перелік галузей 

знань / 

cпеціальність, 

для яких про-

понується 

дисципліна 

Максимальна 

кількість 

здобувачів, які 

мо-жуть за-

писатися на 

дисци-пліну 

Вхідні вимоги 

до здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / до 

аудиторії 

Обмеження 

щодо семес-

тру вивче-

ння 
Лекції 

Семінарські та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Відкриті наукові практики  

Кафедра 

маркетингу 

Артюхов А.Є Волк Ю.Ю. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики та 

загального 

культурного 

кругозору. 

Дослідники зможуть розуміти ландшафт 

відкритих практик під час реалізації усіх 

видів наукової діяльності при підготовці 

дисертаційної роботи і наукових 

публікацій. 

Дослідники зможуть описати ключові 

чинники, які впливають на відтворюваність 

дослідження, включаючи розробку 

робочого процесу, управління даними та 

звітність. 

Дослідники зможуть описати етичні, 

правові, соціальні, економічні та 

дослідницькі аргументи за та проти 

відкритої науки. 

Вирішивши, які платформи/інструменти/ 

послуги є найбільш корисними для них 

самих та їх спільноти, дослідники створять 

особистий профіль для демонстрації свого 

дослідницького профілю та результатів. 

Працюючи окремо або зі своєю 

дослідницькою групою, кожен дослідник 

зможе використовувати низку 

комунікаційних каналів, включаючи 

соціальні медіа, для стратегічного 

залучення різних типів аудиторії до своїх 

Лекції-

дискусії,  

практико-

орієнтоване 

навчання, 

аналіз 

конкретних 

ситуацій 

(case-study), 

мозковий 

штурм, 

рольові ігри, 

дилемми 

Для всіх 

галузей 

знань та 

спеціаль-

ностей 

Без обмежень Мультимедій

на аудиторія 

2 семестр 



досліджень. 

Дослідницька доброчесність 

Research Integrity 

Кафедра 

маркетингу 

Артюхов А.Є. Волк Ю.Ю. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

Ознайомлення 

аспіранта з основними 

чеснотами 

дослідницької 

доброчесності, 

набуття аспірантом 

основних 

компетенцій, що 

дозволяють запобігати 

проявам 

дослідницької 

недоброчесності та 

забезпечують 

здійснення аспірантом 

наукової роботи на 

високому рівні 

академічної та 

наукової 

доброчесності. 

Вміти розрізняти та запобігати проявам 

дослідницької недоброчесності, виділяти 

«сірі» практики та протидіяти 

недоброчесним практикам суб’єктів 

наукової діяльності. Вести роз’яснювальну 

роботу стосовно проявів дослідницької 

недоброчесності серед здобувачів вищої 

освіти нижчіх рівнів та всередині наукових 

груп, вміти боротися з проявами 

недоброчесності всередині авторських 

колективів. Застосовувати концепції 

дослідницької доброчесності у власній 

науковій діяльності, протидіяти 

недоброчесним практикам з боку видань та 

конференцій. 

Інтерактивні 

лекції 

Аналіз 

конкретних 

ситуацій (Case-

study) 

Дослідницька 

робота 

Лекції-дискусії 

Мозковий 

штурм 

Рольова гра 

Для всіх 

спеціальнос-

тей 

Без обмежень Без обмежень / 

мультимедійне 

забезпечення 

2 семестр 

Department of 

Marketing 

Iurii Volk  Iurii Volk Ability to think 

ethically. 

To equip PhD student 

with understanding of 

main Research 

Integrity virtues, 

provide competencies 

that allow to prevent 

RI misconduct and 

ensure high level of 

academic and research 

integrity in scientific 

activity. 

 

 

 

 

 

To be able to distinguish and prevent RI 

misconduct, reveal shady practices and 

counteract RI violations.  

Coach lower educational level students about 

research integrity and act within scientific 

group, be able to battle RI violations within 

author groups. 

Apply RI concepts in scientific activity and 

prevent bad practices coming from publishers 

and conferences. 

Interactive 

Lectures 

Case Study 

Research 

Discussional 

Lectures 

Brainstorming 

Role-playing 

Game 

For all 

specialities 

No 

restricitions 

English 

independent 

user (B1, B2) 

2nd term 



Наукова бібліографія: практикум 

Кафедра 

журналістики та 

філології 

Сушкова О.М. Сушкова О.М. Здатність до 

саморозвитку, 

абстрактного 

мислення, аналізу й 

синтезу, формування 

системного 

наукового 

світогляду, 

професійної етики, 

загального 

культурного 

кругозору. 

Здатність до пошуку, 

критичного аналізу 

та опрацювання 

інформації, 

проведення наукових 

досліджень та 

продукування нових 

наукових ідей. 

Знати внутрішню структуру та властивості 

бібліографічної інформації як посередника 

у системі соціальних комунікацій; розуміти 

основні процеси бібліографічної діяльності, 

форми інформаційно-бібліографічного 

обслуговування. 

Уміти збирати та систематизувати 

бібліографічну інформацію з певної теми, 

користуватися інформаційно-

бібліографічними ресурсами. 

працьовувати інформацію, здійснювати 

відбір джерел, обирати спосіб групування 

бібліографічних записів у списку 

використаних джерел відповідно до обраної 

теми. 

Лекції-

візуалізації із 

використан-

ням 

мультимедій-

них 

технологій.  

Практичні 

заняття у 

комп’ютерно

му класі. 

Частково-

пошуковий 

метод - 

пошук 

розв'язання 

висунутих 

викладачем 

пізнавальних 

завдань у 

рамках 

підготовки 

виступів. 

Для всіх 

галузей 

знань та 

спеціаль-

ностей 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

2 семестр 

Психологічні основи професійних комунікацій та лідерство 

Кафедра 

психології, 

політології та 

соціокультурних 

технологій 

Улунова Г.Є., 

доктор 

психологічних 

наук, доцент 

Улунова Г.Є. Здатність працювати в 

команді. 

Здатність 

реалізовувати 

ефективну професійну 

комунікацію. 

Здатність 

організовувати 

ефективну взаємодію 

членів професійної 

групи. 

Формування 

системного наукового 

світогляду, 

професійної етики та 

загального 

культурного 

кругозору. 

Демонструвати розуміння сутності, 

психологічних механізмів, 

закономірностей професійної комунікації 

та лідерства. 

Здійснювати психологічний аналіз 

особливостей професійної комунікації 

представників різних гендерних та вікових 

груп. 

Здійснювати психологічний аналіз систем 

керівництва та лідерства в різних 

професійних групах. 

Демонструвати відповідальне ставлення 

до саморозвитку власної компетентності у 

професійній комунікації. 

Усвідомлено розвивати та використовувати 

лідерські якості у власній професійній 

діяльності. 

Презентацій-

ні матеріали; 

інтерактивні 

практичні 

заняття з 

використан-

ням 

платформи 

Mix СумДУ; 

наукова 

дискусія; 

мозковий 

штурм; 

командна 

робота 

Для усіх 

галузей 

знань та 

спеціальнос-

тей 

Без обмежень Без обмежень 2 семестр 



Сучасні технології медіатизації наукової діяльності 
Кафедра 

журналістики та  

філології 

Садівничий В.О. Садівничий В.О. / 

Гаврилюк І.Л. 
Здатність до 

саморозвитку, 

абстрактного 

мислення, аналізу й 

синтезу, формування 

системного наукового 

світогляду, 

професійної етики, 

загального 

культурного 

кругозору. 

Критично аналізувати поведінку суб’єктів 

науки в процесах медіатизації діяльності; 

володіти технологіями медіатизації 

наукової діяльності у комунікаційному 

середовищі; репрезентувати результати 

власного наукового дослідження 

Інтерактивні, 

мультимедій-

ні лекції. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Практико-

орієнтовані 

заняття 

(кейси) 

Наукові 

дискусії. 

Електронне 

навчання в 

системі 

Google Meet. 

Для всіх 

галузей 

знань та 

спеціальнос-

тей 

Без обмежень Без обмежень 2 семестр 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Англійська мова міжнародного спілкування (С1) 

English for International Communication (C1) 
Кафедра 

іноземних мов 

 Андрейко Л.В.  Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою. 

Демонструвати адекватну мовну поведінку 

у сферах професійного спілкування 

англійською мовою на тлі високого рівня 

крос культурної толерантності. 

Розширити арсенал термінології 

професійного спрямування. Розуміти та 

інтерпретувати англомовні тексти 

професійного спрямування. 

Вести базову ділову кореспонденцію, 

типову в ситуаціях ділового спілкування на 

міжнародному рівні. 

Інтерактивні 

практикуми  

Рольові ігри  

Проєктна 

робота 

Проблемні 

заняття  

Дискусії та 

дебати 

Для всього 

контингенту  

здобувачів, 

окрім 

спеціальнос-

ті 035 

Філологія 

Без обмежень Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

високий 

(B2+, С1) 

2 семестр 

Department of 

Foreign Languages 

 Andreiko L.V.  Ability to communicate 

in a foreign language 

Demonstrate adequate language behavior in 

areas of professional communication in 

English against the background of a high level 

of cross-cultural tolerance. 

Expand the arsenal of professional 

terminology. 

Understand and interpret English-language 

professional texts. 

Conduct basic business correspondence, 

typical in business communication situations 

at the international level. 

 

Interactive 

workshops 

Role games 

Project work 

Problematic 

occupation 

Discussions 

and 

debate 

Except for the 

specialty 035 

Philology 

Без обмежень Entry level of 

English – high 

(B2+, C1)  

2nd term 



Англійська мова науки і техніки (С1) 

English for Science and Technology (C1) 

Кафедра 

іноземних  мов 

 Андрейко Л.В. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою. 

Вміти спілкуватися на теми, пов’язані зі 

сферою професійного та академічного 

спілкування.  

Вміти вести пошук, аналізувати та 

представляти інформацію 

загальнотехнічного характеру. 

Вдосконалити вміння спілкуватися в 

ситуаціях, що вимагають простого та 

прямого обміну інформацією на знайомі, 

побутові теми.  

Практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

змішане 

навчання 

Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

окрім 

спеціальнос-

ті 035 

Філологія 

Без 

обмежень 

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

високий 

(B2+, C1) 

2 семестр 

Department of 

Foreign Languages 

 Andreiko L.V. Ability to communicate 

in a foreign language 

Demonstrate adequate language behavior in 

areas of professional and academic 

communication in English. 

Be able to search for, analyse and present 

information of technical texts. 

Expand the arsenal of professional 

terminology. 

Understand and interpret English-language 

professional texts. 

Practical 

classes, 

team work, 

mixed learning 

Except for 

the 

specialty 

035 

Philology 

Без 

обмежень 

Entry level of 

English – high 

(B2+, C1) 

2nd term 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІТ ПРОФІЛЮ 

Інформаційні технології в науці 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Авраменко В.В. Авраменко В.В., 

Боровик В.О. 

Назаренко Л.Д. 

Здатність знаходити  

способи і методи 

застосування 

комп’ютерної техніки  

для збирання, 

зберігання, обробки, 

передачі і 

використання даних 

при розв’язанні задач. 

Здатність побудувати математичну модель , 

розробити  алгоритм і створити 

комп’ютерну програму або використати 

готовий пакет для  розв’язання задачі. 

 

Лекції,  

практичні 

заняття 

Для всіх 

спеціальностей 

Без 

обмежень 

Курс 

програмування 

в об’ємі 

програм  

вищої школи 

2 семестр 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПРАВОВОГО ПРОФІЛЮ 

Інтелектуальна власність та трансфер технологій 

Кафедра 

кримінально-

правових 

дисциплін та 

судочинства 

Грибачова І.П. Грибачова І.П Здатність 

спілкуватися з 

експертами з інших 

галузей 

Застосовувати знання про інтелектуальну 

власність та трансфер технологій. 

Застосовувати вміння вчиняти правочини 

та захищати права в сфері інтелектуальної 

власності. 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проблемні 

заняття 

Для всіх 

спеціальнос-

тей, окрім 

спеціальнос-

ті «Право» 

Без обмежень Без обмежень 2 семестр 

 


