
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану

освітньо-професійної програми ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

                 (назва)

Освітнього рівня   ____________бакалавр____________________________

Спеціальності        _______________074 (281) Публічне управління та адміністрування _________________________

Галузь знань          _______________________ 074 Управління та адміністрування (28 Публічне управління та 

адміністрування)

1. Назва освітньої компоненти   ___________Соціальна психологія __                     

2. Тип  основна  , вибіркова (вказати)                                                                                                                                                         

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 30 30 30
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Історія та теорія публічного управління
2. Теорії соціально-економічних систем держави

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Групова динаміка та комунікації
2. Менеджмент кадрових ресурсів
3. Організація діяльності державного службовця
4. Психологічні методи налагодження взаємодії з громадськістю 
5. Профілактика і запобігання соціальних конфліктів

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

Знати Вміти
1. методологічні  основи  сучасної  вітчизняної  і  зарубіжної  соціальної 1. вільно  володіти  системою  теоретичних  знань  з  основних  розділів



психології соціальної психології
2. понятійно-категоріальний апарат соціальної психології 2. організовувати й проводити соціально-психологічне дослідження

3. методи вивчення особистості в різних соціокультурних традиціях
3. аналізувати соціально-психологічні явища на мікро- і макро рівнях; 
визначати динаміку  та основні проблеми соціально-психологічних 
процесів у групі 

4. особливості  соціального  мислення,  соціальної  поведінки  та
соціальних відносин

4. аналізувати умови використання оптимального стилю поведінки і дій 
у процесі спілкування і соціальної взаємодії

5. закономірності спілкування і способи управління індивідом і групою
5. використовувати сучасні соціально-психологічні методи і методики 
для надання послуг у формуванні сприятливого соціально-
психологічного клімату і поведінкової культури працівників організацій

6. соціально-психологічні механізми групоутворення і групової 
динаміки

6. визначити сутність соціально-психологічних закономірностей 
спілкування і взаємодії людей, розкрити механізм і типи соціальної 
взаємодії, визначити способи взаємодії особистості і соціуму, способи 
управління індивідом і групою

7. знати методи соціально-психологічних досліджень.
7. вільно користуватись набутими знаннями при аналізі соціально-
психологічної  реальності, застосовувати здобуті знання для 
прогнозування суспільних та політичних процесів

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
1.  Механізми  формування  сприятливого  соціально-психологічного
клімату в організації

1. Організовувати працю в первинних робочих групах з метою 
досягнення цілей організації 

2. Механізми та психологічні методи впливу на громадську свідомість 2.Проводити соціально-психологічні дослідження у соціальній групі 

3. Закономірності спілкування і способи управління індивідом і групою 3.Вміти вирішувати конфлікти в малих соціальних групах 
4.  Знати  особливості  соціального  мислення,  соціальної  поведінки  та
соціальних відносин

4.Формувати соціально-психологічний клімат в організації 

6. Результати навчання відповідно до ОПП
1. Здатність організувати свою діяльність, працювати автономно та у команді
2. Здатність здійснювати комунікацію, виходячи з цілей спілкування та конкретної ситуації
3. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва та розв’язання конфліктів 

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Модуль 1
Соціальна

Лекція 1 Тема: Предмет, основні 
поняття соціальної 

1.Знати  понятійно-
категоріальний  апарат

MOODL
http://dl.d

MOODL
http://dl.dut.e

2

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/


психологія
особистості

психології

соціальної  психології,
включаючи  психологічну  та
управлінську термінологію, 
2.Знати основи спілкування з
експертами з  інших  галузей
для  забезпечення
результативної  професійної
діяльності.

ut.edu.ua/ du.ua/

Лекція 2
Тема: Історія формування
та розвитку соціально-
психологічних ідей 

1.Знати  історію  формування
та  розвитки  соціально-
психологічних ідей 

.
MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Лекція 3
Тема: Соціально-
психологічні проблеми 
особистості 

Знати  методи
соціального  навчання  і
виховання; Мати високий
рівень  емпатичності  й
комунікативної культури;
здатність  розуміти  і
враховувати  соціально-
психологічні аспекти, що
впливають  на
формування
управлінських  рішень  в
процесі  соціальної
діяльності

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Лекція 4
Тема: Соціалізація 
особистості

Знати  як  налагодити
ефективну  комунікацію  між
суспільством   та  органами
державної влади і  місцевого
самоврядування

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Лекція 5
Тема: Лідерство як 
соціально-психологічний 
феномен

Знати  як  корегувати
діяльність  у  випадку  зміни
вихідних умов

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Лекція 6 Тема: Соціально-
психологічна 
характеристика процесу 
спілкування в суспільстві

Знати  як  використовувати
знання  з  історичних,
культурних,  політичних,
соціальних,  економічних

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/
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засад розвитку суспільства

Лекція 7
Тема: Міжособистісна 
комунікація

Знати  як  використовувати
технології  вироблення,
прийняття  та  реалізації
управлінських рішень

Семінар 1
Тема:  Предмет,  основні
поняття  соціальної
психології

1.Знати  понятійно-
категоріальний  апарат
соціальної  психології,
включаючи  психологічну  та
управлінську термінологію, 
2.Знати основи спілкування з
експертами з  інших  галузей
для  забезпечення
результативної  професійної
діяльності.

1.  Вмити  використовувати
знання  понятійно-
категоріальний  апарат
соціальної  психології,
включаючи  психологічну
та  управлінську
термінологію у своєї праці

2.  Вмити  організовувати
спілкування з експертами з
інших  галузей  для
забезпечення
результативної професійної
діяльності

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Семінар 2

Тема: Історія формування
та  розвитку  соціально-
психологічних ідей

Знати історію формування та
розвитки  соціально-
психологічних ідей

1.  Вмити  використовувати
знання історію формування
та  розвитки  соціально-
психологічних ідей

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Семінар 3 Тема:  Соціально-
психологічні  проблеми
особистості

Знати  методи
соціального  навчання  і
виховання; Мати високий
рівень  емпатичності  й
комунікативної культури;
здатність  розуміти  і
враховувати  соціально-
психологічні аспекти, що
впливають  на
формування
управлінських  рішень  в
процесі  соціальної
діяльності

Вмити  використовувати
методи  соціального
навчання  і  виховання;
високий  рівень
емпатичності  й
комунікативної
культури;  здатність
розуміти  і  враховувати
соціально-психологічні
аспекти, що впливають
на  формування
управлінських рішень в
процесі  соціальної

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

4
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діяльності

Семінар 4
Тема:  Соціалізація
особистості

Знати  як  налагодити
ефективну  комунікацію  між
суспільством   та  органами
державної влади і  місцевого
самоврядування

Вмити  налагоджувати
ефективну  комунікацію
між  суспільством   та
органами  державної  влади
і  місцевого
самоврядування

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Семінар 5
Тема: Лідерство  як
соціально-психологічний
феномен 

Знати  як  корегувати
діяльність  у  випадку  зміни
вихідних умов

Вмити  корегувати
діяльність у випадку зміни
вихідних умов

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Семінар 6

Тема:  Соціально-
психологічна
характеристика  процесу
спілкування в суспільстві

Знати  як  використовувати
знання  з  історичних,
культурних,  політичних,
соціальних,  економічних
засад розвитку суспільства

Вмити  використовувати
знання  з  історичних,
культурних,  політичних,
соціальних,  економічних
засад розвитку суспільства

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Семінар 7
Тема:  Міжособистісна
комунікація

Знати  як  використовувати
технології  вироблення,
прийняття  та  реалізації
управлінських рішень

Вмити  використовувати
технології  вироблення,
прийняття  та  реалізації
управлінських рішень

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Самостійна
робота

Тема: Предмет,  основні
поняття  соціальної
психології 

1.Знати  понятійно-
категоріальний  апарат
соціальної  психології,
включаючи  психологічну  та
управлінську термінологію, 
2.Знати основи спілкування з
експертами з  інших  галузей
для  забезпечення
результативної  професійної
діяльності.

1.  Вмити  використовувати
знання  понятійно-
категоріальний  апарат
соціальної  психології,
включаючи  психологічну
та  управлінську
термінологію у своєї праці

2.  Вмити  організовувати
спілкування з експертами з
інших  галузей  для
забезпечення
результативної професійної
діяльності

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Самостійна
робота

Тема: Історія формування
та  розвитку  соціально-
психологічних ідей

Знати історію формування та
розвитки  соціально-

Вмити  використовувати
знання історію формування
та  розвитки  соціально-

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/
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психологічних ідей психологічних ідей

Самостійна
робота

Тема:  Соціально-
психологічні  проблеми
особистості

Знати  методи
соціального  навчання  і
виховання; Мати високий
рівень  емпатичності  й
комунікативної культури;
здатність  розуміти  і
враховувати  соціально-
психологічні аспекти, що
впливають  на
формування
управлінських  рішень  в
процесі  соціальної
діяльності

Вмити  використовувати
методи  соціального
навчання  і  виховання;
високий  рівень
емпатичності  й
комунікативної
культури;  здатність
розуміти  і  враховувати
соціально-психологічні
аспекти, що впливають
на  формування
управлінських рішень в
процесі  соціальної
діяльності

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Самостійна
робота

Тема:  Соціалізація
особистості

Знати  як  налагодити
ефективну  комунікацію  між
суспільством   та  органами
державної влади і  місцевого
самоврядування

Вмити  налагоджувати
ефективну  комунікацію
між  суспільством   та
органами  державної  влади
і  місцевого
самоврядування

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Самостійна
робота

Тема:  Лідерство  як
соціально-психологічний
феномен

Знати  як  корегувати
діяльність  у  випадку  зміни
вихідних умов

Вмити  корегувати
діяльність у випадку зміни
вихідних умов

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Самостійна
робота

Тема:  Соціально-
психологічна
характеристика  процесу
спілкування в суспільстві

Знати  як  використовувати
знання  з  історичних,
культурних,  політичних,
соціальних,  економічних
засад розвитку суспільства

Вмити  використовувати
знання  з  історичних,
культурних,  політичних,
соціальних,  економічних
засад розвитку суспільства

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Самостійна
робота

Тема:  :  Міжособистісна
комунікація

Знати  як  використовувати
технології  вироблення,
прийняття  та  реалізації
управлінських рішень

Вмити  використовувати
технології  вироблення,
прийняття  та  реалізації
управлінських рішень

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Модуль 2.
Соціальна
психологія

Лекція 8 Тема:  Проблема  малої
групи  в  соціальній
психології

Знати  стандарти,  принципи
та норми діяльності  у сфері
публічного  управлення  та

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/
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груп  та
масових
психічних
явищ 

адміністрування

Лекція 9
Тема:  Динамічні  процеси
в малій групі

Знати  як  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Лекція 10
Тема:  Соціальна
психологія  сім’і  і
сімейного виховання

Знати  як  корегувати
діяльність  у  випадку  зміни
вихідних умов

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Лекція 11

Тема:  Соціально-
психологічна
характеристика  великих
соціальних  груп.
Соціальні класи.

Знати  як  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Лекція 12
Тема: Соціальна
психологія етнічних груп.

Знати  як  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Лекція 13
Тема: Соціальна
психологія конфліктів 

Знати  як  застосовувати
механізми  соціальної
взаємодії  до  співробницва й
розв’язання конфліктів

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Лекція 14
Тема:  Особливості
психологічного впливу

Знати  як  впливати  на
громадську  свідомість,
використовуючи інструменти
риторики,  спичрайтінгу  та
технології  психологічного
впливу  на  громадську
свідомість 

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Лекція 15 Тема:  Особливості
прикладного

Знати  як  використовувати
дані  статистичної  звітності,

MOODL
http://dl.d

MOODL
http://dl.dut.e
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дослідження в соціальній
психології

обліку  та  спеціальних
досліджень  у  професійній
діяльності

ut.edu.ua/ du.ua/

Семінар 8
Тема:  Проблема  малої
групи  в  соціальній
психології

Знати  стандарти,  принципи
та норми діяльності  у сфері
публічного  управлення  та
адміністрування

Вмити  використовувати
стандарти,  принципи  та
норми  діяльності  у  сфері
публічного  управлення  та
адміністрування

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Семінар 9
Тема:  Динамічні  процеси
в малій групі

Знати  як  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

Вмити  . ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Семінар 10
Тема:  Соціальна
психологія  сім’і  і
сімейного виховання

Знати  як  корегувати
діяльність  у  випадку  зміни
вихідних умов

Вмити корегувати 
діяльність у випадку зміни 
вихідних умов

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Семінар 11

Тема:  Соціально-
психологічна
характеристика  великих
соціальних  груп.
Соціальні класи.

Знати  як  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

Вмити  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Семінар 12
Тема:  Соціальна
психологія етнічних груп.

Знати  як  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

Вмити  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Семінар 13
Тема:  Соціальна
психологія конфліктів

Знати  як  застосовувати
механізми  соціальної
взаємодії  до  співробницва й
розв’язання конфліктів

Вмити  застосовувати
механізми  соціальної
взаємодії  до  співробницва
й розв’язання конфліктів

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Семінар 14 Тема: Особливості Знати  як  впливати  на Вмити  впливати  на MOODL MOODL
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психологічного впливу

громадську  свідомість,
використовуючи інструменти
риторики,  спичрайтінгу  та
технології  психологічного
впливу  на  громадську
свідомість

громадську  свідомість,
використовуючи
інструменти   риторики,
спичрайтінгу та  технології
психологічного  впливу  на
громадську свідомість

http://dl.d
ut.edu.ua/

http://dl.dut.e
du.ua/

Семінар 15

Тема:  Особливості
прикладного
дослідження в соціальній
психології

Знати  як  використовувати
дані  статистичної  звітності,
обліку  та  спеціальних
досліджень  у  професійній
діяльності

Вмити  використовувати
дані  статистичної
звітності,  обліку  та
спеціальних  досліджень  у
професійній діяльності

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Самостійна
робота

Тема: Проблема  малої
групи  в  соціальній
психології

Знати  стандарти,  принципи
та норми діяльності  у сфері
публічного  управлення  та
адміністрування

Вмити  використовувати
стандарти,  принципи  та
норми  діяльності  у  сфері
публічного  управлення  та
адміністрування

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Самостійна
робота

Тема:  Динамічні  процеси
в малій групі

Знати  як  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

Вмити  . ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Самостійна
робота

Тема:  Соціальна
психологія  сім’і  і
сімейного виховання

Знати  як  корегувати
діяльність  у  випадку  зміни
вихідних умов

Вмити  корегувати
діяльність у випадку зміни
вихідних умов

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Самостійна
робота

Тема:  Соціально-
психологічна
характеристика  великих
соціальних  груп.
Соціальні класи.

Знати  як  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

Вмити  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в
професійній  діяльності
публічного управління

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/

Самостійна
робота

Тема:  Соціальна
психологія етнічних груп.

Знати  як  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в

Вмити  ефективно
застосовувати  технології
стратегічного  управління
людськими  ресурсами  в

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e

du.ua/
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професійній  діяльності
публічного управління

професійній  діяльності
публічного управління

Самостійна
робота

Тема:  Соціальна
психологія конфліктів

Знати  як  застосовувати
механізми  соціальної
взаємодії  до  співробницва й
розв’язання конфліктів

Вмити  застосовувати
механізми  соціальної
взаємодії  до  співробницва
й розв’язання конфліктів

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Самостійна
робота

Тема: Особливості
психологічного впливу

Знати  як  впливати  на
громадську  свідомість,
використовуючи інструменти
риторики,  спичрайтінгу  та
технології  психологічного
впливу  на  громадську
свідомість

Вмити  впливати  на
громадську  свідомість,
використовуючи
інструменти   риторики,
спичрайтінгу та  технології
психологічного  впливу  на
громадську свідомість

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

Самостійна
робота

Тема: Особливості
прикладного
дослідження в соціальній
психології

Знати  як  використовувати
дані  статистичної  звітності,
обліку  та  спеціальних
досліджень  у  професійній
діяльності

Вмити  використовувати
дані  статистичної
звітності,  обліку  та
спеціальних  досліджень  у
професійній діяльності

MOODL
http://dl.d
ut.edu.ua/

MOODL
http://dl.dut.e
du.ua/

8. Мова вивчення освітньої компоненти
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)

Українська
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці
на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – 5-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 365 с.
2. Битянова М. Р.  Социальная психология: Учебное пособие. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011 – 368 с.
3. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування /Пер. З англ.. В. Хомика. – К.:Вид. дім «КМ Академія», 2013.– 288 с. 
4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 2010. – 304 с.
5. Майерс Д. Социальная психология. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 794 с. 
6. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 448 с. 
7. Москаленко В.В. Соціальна психологія. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 624 с.
8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.2. – Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія – К.: Либідь, 2016. – 560 с. 
9. Практикум із соціальної психології. Навч. метод, посібник // Долинська Л. (ред.), Абрамян Н., Артемчук О. та ін. – К., 2011. –155 с.

Інформаційні ресурси

1. http://socioline.ru/book/vt-krysko-sotsialnaya-psihologiya

2. http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/129935509028734225/Default.aspx
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3. http://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M2/file/5.pdf
4. http://i-soc.com.ua/ua/institute/dep/soc-ps 
5. www.socis.isras.ru   
6.http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm   
7. www.isras.ru   
8.www.useps.org

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентною
( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

екзамен
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

сучасне комп’ютерне обладнання 
інтерактивна дошка «GAOKE GK-880H/82S-Z»

мультимедійний проектор «Optoma Х341+»

Інформаційний  пакет  освітньої  компоненти,  яка  викладається  англійською  мовою,  додатково  розміщується  на  сторінці
кафедри на англійській мові
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