Факультет соціології та управління
(назва факультету)

Організація вивчення навчальних дисциплін
професійного циклу за вибором студентів
на 2020-2021 навчальний рік
Спеціальність,
назва освітньої
програми
231 Соціальна робота
ОПП Соціальна
робота

шифр
академічної
групи

Семестр (-и), в
якому дисципліна
викладатиметься

6.2319-ср

3-8

Кількість
дисциплін,
яку потрібно
обрати

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

Назва дисципліни (блоки з назвами дисциплін), які передбачені
відповідною освітньою програмою

Спеціалізація «Управління соціальними процесами»
Теорія управління соціальними процесами
Соціальне лідерство
Місцеве самоврядування та соціальна робота
Соціальна профілактика
Організація волонтерського руху
Управління якістю соціальних послуг
Адміністративне управління в системі соціальних служб
Соціальне партнерство
Соцальна робота з мігрантами
Спеціалізація «Управління персоналом соціальної сфери»
Організація груп самодопомоги
Управління персоналом соціальної служби
Психологія управління в соціальній роботі
Комунікація в соціальній службі
Формування команди соціального проєкту
Кар`єрний дизайн у соціальній сфері
Соціальна робота на підприємстві
Управління організаційною поведінкою соціальних працівників
Професійний відбір в соціальній роботі

6.2318-ср

6.2317-ср

8.2319-ср

5

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

6

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

7

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

8

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

3

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

Спеціалізація «Соціальне підприємництво»
Теорія соціального підприємництва
Кадрове діловодство у соціальній службі
Маркетинг соціальної сфери
Планування розвитку персоналу соціальної служби
Мотивація і оцінка персоналу соціальної служби
Методика організації тренінгів
Соціальна відповідальність бізнесу
Соціальна робота в креативних індустріях
Планування розвитку персоналу соціальної служби
Спеціалізація «Управління соціальними процесами»
Соціальна профілактика
Спеціалізація «Управління персоналом соціальної сфери»
Комунікація в соціальній службі
Спеціалізація «Управління соціальними процесами»
Організація волонтерського руху
Спеціалізація «Управління персоналом соціальної сфери»
Формування команди соціального проєкту
Спеціалізація «Управління соціальними процесами»
Адміністративне управління в системі соціальних служб
Спеціалізація «Управління персоналом соціальної сфери»
Кар`єрний дизайн у соціальній сфері
Спеціалізація «Управління соціальними процесами»
Соціальне партнерство
Соцальна робота з мігрантами
Спеціалізація «Управління персоналом соціальної сфери»
Управління організаційною поведінкою соціальних працівників
Професійний відбір в соціальній роботі
Спеціалізація «Управління соціальними процесами»
Методологія досліджень систем управління соціальними процесами
Зв’язки з громадськістю у соціальній роботі
Стиль управління в системі соціальної роботи
Філософія наукової свідомості
Державні служби у соціальній сфері України

033 Філософія
ОПП Європейські
філософські студії і
креативні індустрії

6.0339

3

1

1

6.0338

4

1

5

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

Управління регіональними та галузевими структурами у соціальній
сфері
Спеціалізація «Управління персоналом соціальної сфери»
Організація самокерованої групової роботи
Комунікації в системі соціального управління
Управлінська культура соціального працівника
Філософія управлінської свідомості
Ігрові та інтерактивні технології у соціальній роботі
Супервізія у соціальній роботі
Спеціалізація «Проєктна діяльність у соціальній сфері»
Організація та проєктування соціальних служб в зонах посткатастроф
Управління інноваційною діяльністю у соціальній сфері
Проектування та програмування соціального розвитку територій
Прикладні дослідження у соціальній сфері
Якісні методи соціального прогнозування
Соціальна діагностика
Адвокація креативних ідей
Креативна урбаністика
Креативний потенціал територіальної громади
Світоглядні засади діалогу арабської та європейської культур
Філософія креативного туризму
Філософія креативної економіки
Герменевтика і творчість
Синергетика і творчість
Філософські проблеми сучасності
Спеціалізація «Філософія релігієзнавства»
Історія релігії
Релігійна антропологія
Спеціалізація «Філософія управління»
Корпоративна етика
Філософські засади стратегічного мислення
Спеціалізація «Філософія інформаційної діяльності»
Формування інформаційного простору
Досвід читання як герменевтична проблема

6.0337

033 Філософія
ОПП Філософія

8.0339

6

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

7

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

8

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

3

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

Спеціалізація «Філософія релігієзнавства»
Психологія релігій
Спеціалізація «Філософія управління»
Теорія мас
Спеціалізація «Філософія інформаційної діяльності»
Соціологія масових комунікацій
Спеціалізація «Філософія релігієзнавства»
Державно-релігійні відносини
Спеціалізація «Філософія управління»
Філософія проектної свідомості
Спеціалізація «Філософія інформаційної діяльності»
Філософія іміджелогії
Спеціалізація «Філософія релігієзнавства»
Релігійні практики
Церковні управлінські традиції
Спеціалізація «Філософія управління»
Онтологічні засади сталого людського розвитку
Формування творчої команди
Спеціалізація «Філософія інформаційної діяльності»
Міфологія реклами
Філософські засади соціальної памяті
Спеціалізація «Філософія управління»
Історія та логіка ідеологій
Філософська аналітика міського простору
Філософія управління персоналом
Філософські засади теорії прийняття рішень
Теорія управління соціокультурними процесами
Світоглядні засади державотворення у сучасній Україні
Спеціалізація «Філософія інформаційної діяльності»
Методологія філософського дослідження інформаційної діяльності
Філософські теорії комунікації
Філософські засади креативності
Сучасні візуальні практики та комунікація
Філософія мови

281 Публічне
управління та
адміністрування
ОПП Публічне
управління та
адміністрування

6.2819

3-8

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

Філософська аналітика інформаційного простору
Спеціалізація «Філософія релігієзнавства»
Методологія релієзнавчих досліджень
Феноменологія релігій
Проблеми розуміння та інтерпретації релігійних текстів
Філософська аналітика релігійного простору
Сучасні світові релігії
Технології організації міжконфесійної комунікації
Спеціалізація «Державна служба»
Основи державної служби
Лідерство і керівництво на державній службі
Державна служба в зарубіжних країнах
Кар`єрний дизайн у державній службі
Управління державними регіональними та галузевими структурами
Міжнародне співробітництво в галузі державної служби
Діловодство та аудит у державних установах
Управління державними проєктами
Інформаційні ресурси державного управління
Спеціалізація «Служба в органах місцевого самоврядування»
Основи служби в органах місцевого самоврядування
Соціальна робота в громаді
Служба в органах місцевого самоврядування зарубіжних країн
Основи муніципального планування
Муніципальний менеджмент
Основи муніципальної дипломатії
Муніципальне діловодство та аудит
Управління муніципальними проектами
Інформаційні ресурси місцевого самоврядування
Спеціалізація 3
Медіація в публічному управлінні
Адміністративна діяльність у громадських та політичних організаціях
Бенчмаркінг публічного врядування
Антикорупційні технології у державному управлінні
Івентивний менеджмент у публічному управлінні

6.2818

6.2817

8.2819

5

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

6

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

7

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

8

1 блок
дисциплін
спеціаліза
цій

3

1

1

1

Інформаційна аналітика в державному управлінні
Ризик-менеджмент в управлінні територією
Нормотворча техніка в державному управлінні
Основи соціальної відповідальності
Спеціалізація «Державна служба»
Кар`єрний дизайн у державній службі
Спеціалізація «Служба в органах місцевого самоврядування»
Основи муніципального планування
Спеціалізація «Державна служба»
Управління державними регіональними та галузевими структурами
Спеціалізація «Служба в органах місцевого самоврядування»
Муніципальний менеджмент
Спеціалізація «Державна служба»
Міжнародне співробітництво в галузі державної служби
Діловодство та аудит у державних установах
Спеціалізація «Служба в органах місцевого самоврядування»
Основи муніципальної дипломатії
Муніципальне діловодство та аудит
Спеціалізація «Державна служба»
Управління державними проєктами
Інформаційні ресурси державного управління
Спеціалізація «Служба в органах місцевого самоврядування»
Управління муніципальними проектами
Інформаційні ресурси місцевого самоврядування
Антикризове публічне управління та адміністрування
Зв’язки з громадськістю у публічній службі
Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека
Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси
публічної служби
Лідерство та керівництво на публічній службі
Економіка
Управління організаційною поведінкою державних службовців та
посадовців місцевого самоврядування
Управлінська культура державного службовця

1

1

1

Соціальна і гуманітарна політика
Управління ресурсами
Організація надання адміністративних послуг
Методологія системного підходу наукових досліджень
Політичний менеджмент територіального управління та місцевого
самоврядування
Технології державотворчої діяльності
Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах
Медіаторні технології у державному управлінні
Філософія управлінської свідомості
Апарати державного управління

