
ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 2 КУРСУ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Кафедра, що 

викладає 

дисципліну 

Пропонується для ОП 

Анатомія і фізіологія 

людини 
3 3 залік   

"Комп'ютерні науки в медицині" 

Біомеханіка 3 4 залік Тех. механіка  
"Комп'ютерні науки", "Комп'ютерні науки в 

медицині", "Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології" 

Героїчні особистості в 

Україні 
4 3 залік Філософія 

"Галузеве машинобудування", "Прикладна 

механіка",  "Металургія", "Комп'ютерні науки", 

"Комп'ютерні науки в медицині", "Комп'ютерні 

системи та мережі", "Інтелектуальні системи 

прийняття рішень",  "Інформаційні системи, 

технології та web-дизайн", "Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка", 

"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології" 

Договірне право 4 3,5 залік Менеджмент 

"Економіка та бізнес-аналітика",  "Облік і 

оподаткування", "Фінанси, банківська справа та 

страхування", "Менеджмент", "Маркетинг",  

"Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" 

  



Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Кафедра, що 

викладає 

дисципліну 

Пропонується для ОП 

Екологія 3 3 залік 
Хімія та 

охорона праці 
"Фізична культура і спорт" 

Етика та естетика 4 3 залік Філософія 

"Галузеве машинобудування", "Прикладна 

механіка",  "Металургія", "Комп'ютерні науки", 

"Комп'ютерні науки в медицині", "Комп'ютерні 

системи та мережі", "Інтелектуальні системи 

прийняття рішень",  "Інформаційні системи, 

технології та web-дизайн", "Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка", 

"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології", " Політологія" 

Етика та естетика 4а 3 залік Філософія "Фізична культура і спорт" 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3 3 залік 
Мовна 

підготовка 

"Комп'ютерні системи та мережі", 

"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології",  "Комп'ютерні науки", "Фізична 

культура і спорт" 

Іноземна мова 4 3 залік 
Мовна 

підготовка 

"Галузеве машинобудування", "Прикладна 

механіка",  "Металургія",   "Інтелектуальні 

системи прийняття рішень",  "Інформаційні 

системи, технології та web-дизайн", 

"Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

4 3 залік 
Мовна 

підготовка 

"Комп'ютерні системи та мережі", 

"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології",  "Комп'ютерні науки", 

  



Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Кафедра, що 

викладає 

дисципліну 

Пропонується для ОП 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

4а 3 залік 
Мовна 

підготовка 
"Фізична культура і спорт" 

Інформаційні війни 4 3 залік Філософія 

"Галузеве машинобудування", "Прикладна 

механіка", "Металургія", "Інтелектуальні 

системи прийняття рішень",  

"Інформаційні системи, технології та web-

дизайн", "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" 

Історія науки і техніки 4 3 залік Тех. механіка  

"Галузеве машинобудування", "Прикладна 

механіка", "Металургія", "Інтелектуальні 

системи прийняття рішень",  

"Інформаційні системи, технології та web-

дизайн", "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" 

Комп'ютерна логіка 3 4 залік АВП "Комп'ютерні системи та мережі" 

Конституційне право 3 4 екзамен  Менеджмент "Середня освіта (математика)" 

Конституційне право 3 4 залік Менеджмент 

"Економіка та бізнес-аналітика",  

"Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська 

справа та страхування", "Менеджмент", 

"Маркетинг",  "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" 

  



Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Кафедра, що 

викладає 

дисципліну 

Пропонується для ОП 

Основи 

адміністративного права 
4 3,5 залік Менеджмент 

"Економіка та бізнес-аналітика", "Облік і 

оподаткування", "Фінанси, банківська справа та 

страхування", "Менеджмент", "Маркетинг",  

"Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" 

Основи біомедичної 

інженерії 
3 4 залік КІТ  "Комп'ютерні науки в медицині" 

Основи економічної 

теорії 
4 3 залік Менеджмент "Політологія" 

Основи інженерних 

розрахунків 
3 4 залік Тех. механіка  "Комп'ютерні науки" 

Основи медичної 

термінології (Іноземна 

мова за проф. 

спрямуванням) 

4 3 залік 
Мовна 

підготовка 
"Комп'ютерні науки в медицині" 

Політологія 4 3,5 залік Філософія "Середня освіта (математика)" 

Політологія 3 3 залік Філософія "Фізична культура і спорт" 

Правознавство 3 3 залік Менеджмент 

"Комп'ютерні науки", "Комп'ютерні науки в 

медицині", ""Автоматизація та комп'ютерно- 

інтегровані технології", "Комп'ютерні системи 

та мережі", "Фізична культура і спорт" 

  



Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Кафедра, що 

викладає 

дисципліну 

Пропонується для ОП 

Професійна етика 4 3,5 залік 

Математика 

та 

моделювання 

"Середня освіта (математика)" 

Психологія 3 3 залік Менеджмент 

"Комп'ютерні науки", "Комп'ютерні науки в 

медицині", ""Автоматизація та комп'ютерно- 

інтегровані технології", "Комп'ютерні системи 

та мережі", "Фізична культура і спорт" 

Релігієзнавство 4 3 залік Філософія 

"Галузеве машинобудування", "Прикладна 

механіка", "Металургія", "Інтелектуальні 

системи прийняття рішень",  

"Інформаційні системи, технології та web-

дизайн", "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" 

Соціологія 4 3 залік Менеджмент 

"Галузеве машинобудування", "Прикладна 

механіка", "Металургія", "Інтелектуальні 

системи прийняття рішень",  

"Інформаційні системи, технології та web-

дизайн", "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка" 

Соціологія 4а 3 залік Менеджмент "Фізична культура і спорт" 

Теоретична механіка 3 4 залік Тех. механіка  
"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології" 

Технічна механіка 3 4 залік Тех. механіка  
"Комп'ютерні науки", "Комп'ютерні науки в 

медицині", "Комп'ютерні системи та мережі" 

  



Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Кафедра, що 

викладає 

дисципліну 

Пропонується для ОП 

Технології психічної 

саморегуляції та 

взаємодії 

4а 3 залік Менеджмент "Фізична культура і спорт" 

Трудове право 3 4 екзамен Менеджмент "Середня освіта (математика)" 

Трудове право 3 4 залік Менеджмент 

"Економіка та бізнес-аналітика",  

"Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська 

справа та страхування", "Менеджмент", 

"Маркетинг",  "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" 

Управління проектами 3 4 залік 
Економіка 

підприємства 
"Комп'ютерні системи та мережі" 

Хімія 4 3 залік 
Хімія та 

охорона праці 

"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології", "Комп'ютерні науки", "Комп'ютерні 

науки в медицині", "Комп'ютерні системи та 

мережі" 

Чисельні методи і 

моделювання на ЕОМ 
3 4 залік 

Інформатика 

та інж. 

графіка 

"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології" 

 


