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С
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Електронни

й 

навчальний 

курс у 

системі 

Moodle 

Анотація 

дисципліни 

Робоча 

програма 

навчальної 

дисципліни в 

системі 

Moodle 

ПІБ, науковий 

ступінь, вчене 

звання 

викладача 

Кафедра 

Відміт

ка про 

вибір 

(В, 

якщо 

дисци

пліну 

вибра

но) 

Освітня програма «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

ІІ курс (інформація з навчального плану 2018-2019 н.р.) 

Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін циклу загальної 

підготовки 

1.2.1 
Економічна 

теорія 
3 4 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cour
se/view.php?id
=5248 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/econom

ichna_teoriya_his

t 

http://vo.ukraine.
edu.ua/course/vi
ew.php?id=5248 

к.е.н. 

Васюк І. В. 
обліку і фінансів – 

1.2.1 Соціологія 3 4 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=1292 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/sotsiolo

giya 

http://vo.ukraine

.edu.ua/mod/res

ource/view.php?

id=87506  

Ничипорук О.А. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

1.2.1 Логіка 3 4 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cour
se/view.php?id
=4192 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/logika 

http://vo.ukraine.
edu.ua/course/vi
ew.php?id=4192 

Осійський Ю. О. 

Кафедра 

соціальних 

технологій 

 

– 

1.2.2 Правознавство 3 4 
http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

http://vo.ukraine

.edu.ua/enrol/ind

к.ю.н. 

Вишковська В. І. 
кафедра права В 
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ol/index.php?i

d=11442 

(курс 

перебуває в 

розробці) 

discipline/pravoz

navstvo 

ex.php?id=1144

2 

1.2.2 Менеджмент 3 4 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/cou

rse/view.php?

id=1469 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/menedz

hment 

http://vo.ukraine

.edu.ua/mod/res

ource/view.php?

id=11953  

Ничипорук О.А. 
Кафедра обліку і 

фінансів 
– 

1.2.3 Психологія 3 4 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=1288 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/psikhol

ogiya 

http://vo.ukraine

.edu.ua/mod/res

ource/view.php?

id=125627  

Ничипорук О.А. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

1.3.1 
Інвалідність і 

суспільство 
 4 

http://vo.ukrai

ne.edu.ua/enr

ol/index.php?i

d=1277 

https://ab.uu.edu.

ua/edu-

discipline/invalid

nist_i_suspilstvo 

http://vo.ukraine

.edu.ua/mod/res

ource/view.php?

id=9606  

Письмак О.С. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 

3.2.6 

Стилістика 

ділового мовлення 

та редагування 

службових 

документів 

4 4 

http://vo.ukra

ine.edu.ua/co

urse/view.php

?id=11193 

(курс 

перебуває в 

розробці) 

https://ab.uu.edu.u

a/edu-

discipline/stilistika

_dilovogo_movlen

nya_ta_redaguvan

nya_sluzhbovikh_

dokumentiv 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

1193 

к.п.н. 

Орлова О.П. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

3.2.6 Конфліктологія 4 4 

http://vo.ukra

ine.edu.ua/co

urse/view.php

?id=1281 

https://ab.uu.edu.u

a/edu-

discipline/konflikt

ologiya 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

281 

Ничипорук О.А. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

– 

3.2.7 
Ділова іноземна 

мова 
6 4 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=1542 

https://ab.uu.edu.u

a/edu-

discipline/dilova_i

nozemna_mova_g

rs 

http://vo.ukraine
.edu.ua/course/v
iew.php?id=1542 

к.п.н.  

Орлова О.П. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 
– 
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3.2.7 
Друга іноземна 

мова 
6 4 

http://vo.ukra

ine.edu.ua/co

urse/view.php

?id=11191 

https://ab.uu.edu.u

a/edu-

discipline/druga_i

nozemna_mova_g

rs 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

1191  

к.п.н.  

Орлова О.П. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

3.2.9 

Довідково-

інформаційні 

фонди та їх 

формування 

4 3 

http://vo.ukra

ine.edu.ua/co

urse/view.php

?id=9114 

https://ab.uu.edu.u

a/edu-

discipline/dovidko

vo_informatsiini_f

ondi_ta_yikh_for

muvannya 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=9

114 

к.н. з соц. ком. 

Постельжук О.М. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

3.2.9 Стенографія 4 3 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=12225  

(курс 

перебуває в 

розробці) 

https://ab.uu.edu.u

a/edu-

discipline/stenogra

fiya 

http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=1222

5 

к.н. з соц. ком. 

Постельжук О.М. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

– 

ІІІ курс (інформація з навчального плану 2017-2018 н.р.) 

Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку дисциплін циклу загальної 

підготовки 

1.2.3 Політологія 3 6 

http://vo.ukra

ine.edu.ua/co

urse/view.php

?id=1284 

https://ab.uu.edu.u

a/edu-

discipline/politolo

giya 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course

/view.php?id=1

284 

Ничипорук О.А. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

– 

1.2.3 Соціологія 3 6 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?i
d=1292 

https://ab.uu.edu.u

a/edu-

discipline/psikholo

giya 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/mod/re

source/view.ph

p?id=87506  

Ничипорук О.А. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

– 

1.2.3 Менеджмент 3 6 

http://vo.ukra

ine.edu.ua/co

urse/view.php

?id=1469 

https://ab.uu.edu.u

a/edu-

discipline/menedz

hment 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/mod/re

source/view.ph

p?id=11953  

Ничипорук О.А. 
кафедра обліку і 

фінансів 
В 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
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3.2.7 
Ділова іноземна 

мова 
6 5,6 

http://vo.ukraine.e
du.ua/course/view.
php?id=1542 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/dilo

va_inozemna_

mova_grs 

http://vo.ukraine
.edu.ua/course/v
iew.php?id=1542 

к.п.н.  

Орлова О.П. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 
– 

3.2.7 
Друга іноземна 

мова 
6 5,6 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view

.php?id=11191 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/dru

ga_inozemna_

mova_grs 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/mod/re

source/view.ph

p?id=128669  

к.п.н. 

Орлова О.П. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

3.2.12 
Захист інформації в 

документознавстві 
4 5 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view

.php?id=11195 

(курс перебуває 

в розробці) 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/zak

hist_informats

iyi_v_dokume

ntoznavstvi 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course/

view.php?id=11

195 

к.н.з соц.ком. 

Постельжук О.М. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

3.2.12 
Видавнича справа 

та редагування 
4 5 

http://vo.ukraine.e
du.ua/course/view.
php?id=12227 

(курс перебуває 

в розробці) 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/vid

avnicha_sprav

a 

http://vo.ukraine
.edu.ua/course/v
iew.php?id=1222
7 

к.н.з соц.ком. 

Постельжук О.М. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

– 

3.2.13 Патентознавство 4 6 

http://vo.ukraine.e
du.ua/course/view.
php?id=12228 

(курс перебуває 

в розробці) 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/pate

ntoznavstvo 

http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=1222

8 

к.т.н. 

Цикалюк Ю.О. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

– 

3.2.13 
Управління 

персоналом 
4 6 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view

.php?id=1485 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/upr

avlinnya_pers

onalom 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course/

view.php?id=14

85 

Адамський Ю. В. обліку і фінансів В 

ІV курс (інформація з навчального плану 2016-2017 н.р.) 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 

3.2.1 Іміджелогія 3 8 
http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course/
Ничипорук О.А. 

інформаційних та 

комп’ютерних 
В 
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.php?id=6893 

(курс перебуває 

в розробці) 

discipline/imi

dzhelogiya 

view.php?id=68

93 

 

технологій 

3.2.1 

Економіка 

планування та 

організація 

діяльності 

підприємства 

3 8 

http://vo.ukraine.e
du.ua/enrol/index.
php?id=9341 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/eko

nomika_organ

izatsiya_i_pla

nuvannya_diy

alnosti_pidpri

emstv 

http://vo.ukraine
.edu.ua/enrol/in
dex.php?id=9341 

Малаховський 

Ю.В. 

кафедра права та 

соціально-

економічних 

відносин 

– 

3.2.4 Господарське право 3 7 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view

.php?id=7514 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/gos

podarske_pra

vo 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/mod/re

source/view.ph

p?id=59441  

к.ю.н.,доц. 

Попов А. А. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

3.2.4 Міжнародне право 3 7 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view.

php?id=7524 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/mizh

narodne_pravo 

http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=7524 

к.ю.н.,доц. 

Попов А. А. 
кафедра права – 

3.2.5 Трудове право 3 7 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view

.php?id=7119 

(курс перебуває 

в розробці) 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/trud

ove_pravo 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/mod/re

source/view.ph

p?id=120966  

к.ю.н. 

Вишковська В. І. 
кафедра права В 

3.2.5 
Адміністративне 

право 
3 7 

http://vo.ukraine.e
du.ua/course/view.
php?id=7513 

(курс перебуває 

в розробці) 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/ad

ministrativne_

pravo 

http://vo.ukraine
.edu.ua/course/v
iew.php?id=7513 

к.ю.н. 

Вишковська В. І. 
кафедра права – 

3.2.8 
Інформаційний 

менеджмент 
4 7 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view

.php?id=7099 

(курс перебуває 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/inn

ovatsiinii_me

http://vo.ukrain

e.edu.ua/course/

view.php?id=70

99 

Ничипорук О.А. 
кафедра обліку і 

фінансів 
В 
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в розробці) nedzhment 

3.2.8 

Автоматизовані 

технології науково-

технічного 

перекладу 

4 7 

http://vo.ukraine.e
du.ua/enrol/index.
php?id=9443 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/avt

omatizovani_t

ekhnologiyi_n

aukovo_tekhn

ichnogo_pere

kladu 

http://vo.ukraine

.edu.ua/enrol/in

dex.php?id=9443 
Константінова С. 

Кфедра правових 

та інформаційних 

технологій 

– 

3.2.14 Референтна справа 2 8 

http://vo.ukraine.e

du.ua/course/view

.php?id=1310 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/refe

rentna_sprava 

http://vo.ukrain

e.edu.ua/mod/re

source/view.ph

p?id=34983  

к.п.н. 

Орлова О.П. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

В 

3.2.14 Коректура 2 8 

http://vo.ukraine.e
du.ua/course/view.
php?id=6202&lang
=uk 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/kor

ektura 

http://vo.ukraine

.edu.ua/course/v

iew.php?id=6202

&lang=uk 

к.філол.н., доц. 

Адамчук Н.В. 

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій 

– 
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