
Карпатський інститут підприємництва та Карпатський коледж 
Каталог дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки 

№ з/п Вибіркова дисципліна Загальний 

обсяг годин  

Кількість 

кредитів 
ЄКТС 

Електронний 
навчальний 

курс у системі 

Moodle 

Анотація 

дисципліни 

Робоча 

програма 
навчальної 

дисципліни в 

системі 
Moodle 

ПІБ, 

науковий 
ступінь, 

вчене 

звання 
викладача 

Кафедра 

Відмітка 

про 

вибір (В, 

якщо 
дисциплі

ну 

вибрано) 
1 Іноземна мова 120 4 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course
/view.php?id=2
356  

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/ino
zemna_mova  

http://vo.ukra
ine.edu.ua/m
od/resource/v
iew.php?id=1
3426  

Рокосовик 

Н.В.,к.пед.

н.,доцент 

Кафедра 

соціальної 

роботи 

 

2 Комерційна діяльність 

 

180 6 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=7
27  

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/ko
mertsiina_diy
alnist  

http://vo.ukra
ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=727  

Фетько 

С.В. 
Кафедра 

економіки і 

менеджменту 

 

3 Міжнародні стандарти 

менеджменту 
150 5 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course
/view.php?id=1
2024 
 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/mi
zhnarodni_sta
ndarti_mened
zhmentu 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=12024 
 

Долинськи

й 

С.В.,к.е.н.,

доцент 

Кафедра 

економіки і 

менеджменту 

 

4 Міжнародна економіка 

 

90 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=7
97  

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/mi
zhnarodna_ek
onomika  

http://vo.ukra
ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=3591 

Долинськи

й 
С.В.,к.е.н.,

доцент 

Кафедра 

економіки і 

менеджменту 

 

5 Етика державного 90 3 http://vo.ukrain http://vo.ukra http://vo.ukra Головчук Кафедра  

http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=2356
http://vo.ukraine.edu.ua/course/view.php?id=2356
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службовця 

 

e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0021 

ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=10021 

ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=10021 

О.В.,к.полі

т.н. 
соціальної 

роботи 

6 Комерціалізація 

стартаппроєктів 
180 6 http://vo.ukrain

e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0629 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/ko
mertsializatsi
ya_startap_pr
oektiv 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=10629 
 

Долинськи

й 

С.В.,к.е.н. 

Кафедра 

економіки і 

менеджменту 

 

7 Педагогіка 90 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0480 

https://ab.uu.

edu.ua/edu-

discipline/ped

agogy_cp 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=10480 

Рокосовик 

Н.В.  
к.п.н., 

доцент 

Кафедра 

соціальної 

роботи 

 

8 Соціологія 150 5 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=2
368 

https://ab.uu.

edu.ua/edu-

discipline/sotsi

ologiya 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/en
rol/index.php
?id=2368 

Ньорба Л.І. Кафедра 

соціальної 

роботи 

 

9 Психологія 150 5 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=2
535 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/psih
ologiya 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/en
rol/index.php
?id=2535 

Пригара 

О.В. 
Кафедра 

соціальної 

роботи 

 

10 Права людини в 

інформаційному 

суспільстві 

150 5 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0480 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/prav
a_lyudini_v_in
form_suspilstv
i_mag 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=10480 

Роман В.П 
к.ю.н. 

Циклова 

комісія з 

правознавства 

 

11 Рекламний менеджмент  
(рекламний креатив) 

90 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=1
0628 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/rekl
amnii_menedz

http://vo.ukra
ine.edu.ua/en
rol/index.php
?id=10628 

Костіна 

Т.Ю. 
 

Кафедра 

економіки і 

менеджменту 
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https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/reklamnii_menedzhment
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https://ab.uu.edu.ua/edu-discipline/reklamnii_menedzhment
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hment 
12 Культура ділового 

спілкування 
90 3 http://vo.ukrain

e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=1
2028 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/kult
ura_dilovogo_
spilkuvannya 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/en
rol/index.php
?id=12028 

Шинкар 

І.П. к.філ.н 
Кафедра 

соціальної 

роботи 

 

13 Політологія 90 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=3
631 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/polit
ologiya 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/en
rol/index.php
?id=3631 

Головчук 

О.В.,к.полі

т.н. 

Кафедра 

соціальної 

роботи 

 

14 Етика та естетика 90 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=9
198 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/etik
a_i_estetika 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/en
rol/index.php
?id=9198 

Шинкар 

І.П. к.філ.н 
Кафедра 

соціальної 

роботи 

 

15 Сімейне право України 90 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=4
856 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/sime
ine_pravo 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/en
rol/index.php
?id=4856 

Роман В.П 
к.ю.н. 

Циклова 

комісія з 

правознавства 

 

16 Анатомія, фізіологія, 

патологія дітей із 

основами валеології 

150 5 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=1
1062 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/anat
omiya_fiziologi
ya_patologiya
_ditei_z_osnov
ami_valeologiy
i 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/en
rol/index.php
?id=11062 

Вакансія  Кафедра 

соціальної 

роботи 

 

17 Валеологія 150 5 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course
/view.php?id=1
0279 

https://ab.uu.
edu.ua/edu-
discipline/vale
ologiya_rekrea
logiya_ta_sana
torno_kurortn
e_likuvannya 

http://vo.ukra
ine.edu.ua/co
urse/view.php
?id=10279 

Вакансія  Кафедра 

соціальної 

роботи 
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