
Інформаційний пакет ЄКТС спеціальності 024 «Хореографія» 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

     Робота кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  зорієнтована на : 

- формування у здобувачів поваги до історії та традицій своєї держави, 

громадянської відповідальності; 

- формування гнучкості і системності мислення в активному освоєнні 

національно-культурних традицій, новітніх процесів і тенденцій; 

- вміння демонструвати соціально-гуманітарну ерудованість, дослідницькі 

навички, комунікацію, професійну самоорганізацію; 

- філософсько-духовні проблеми української ментальності; 

- соціальні проблеми українського студентства; 

- розвиток креативного мислення студента, а також творчих навичок до 

самонавчання. 

      Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її 

багатопрофільність. Викладачі кафедри працюють зі студентами всіх 

напрямів, спеціальностей та форм навчання. 

        На кафедрі викладають: 

- Вербова Роксолана Миколаївна,  завідувач  кафедри, кандидат філософських 

наук; 

- Кузнецова Т.В., викладач, доктор психологічних наук, професор; 

- Романова Олена Миколаївна, викладач, кандидат історичних наук; 

- Годз Оксана Володимирівна, викладач, кандидат філологічних наук; 

- Кайгородова Галина Миколаївна, викладач, Заслужений працівник 

культури України; 

- Кудінова Ірина Михайлівна, викладач; 

- Куклєв Анатолій Арнольдович, викладач;  

- Бистрова Олена Володимирівна, викладач. 

Підготовка  фахівців  здійснюється  за освітнім  ступенем  бакалавр  

денною та заочною формами навчання. Кафедра забезпечує викладання 

таких навчальних  дисциплін освітнього ступеня «Бакалавр»: 
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1 Історія України 3 90 45 20 25 45 

Романова Олена 

Миколаївна, викладач, 

кандидат історичних 

наук 

2 Історія української культури 3 90 30 20 10 60 

Вербова Роксолана 

Миколаївна, викладач, 

завідувач кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін, кандидат 

філософських наук 

3 
Українська мова(за 

професійним спрямуванням 
3 90 45 20 25 45 

Годз Оксана 

Володимирівна, 

кандидат філологічних 

наук, викладач 

4 
Іноземна мова(англійська 

мова) 
8 240 120 

 
120 120 

Кудінова Ірина 

Михайлівна, викладач 

5 Філософія  3 90 45 20 25 45 

Вербова Роксолана 

Миколаївна, викладач, 

завідувач кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін, кандидат 

філософських наук 

6 Психологія і педагогіка 3 90 27 10 17 63 

Кузнецова Т.В., доктор 

психологічних наук, 

професор, викладач  

7 Культурологія 3 90 30 20 10 60 

Вербова Роксолана 

Миколаївна, викладач, 

завідувач кафедри 

соціально-



гуманітарних 

дисциплін ,кандидат 

філософських наук 

8 
БЖД та охорона праці 

хореографа 
3 90 45 20 25 45 

Бистрова Олена 

Володимирівна, 

викладач 

9 Культура української мови 3 90 30 20 10 60 

Годз Оксана 

Володимирівна, 

кандидат філологічних 

наук, викладач 

10 Цикл професійної підготовки: 
      

 

А) 
Історія хореографічного 

мистецтва 
3 90 45 30 15 45 

Кайгородова Галина 

Миколаївна, викладач, 

Заслужений працівник 

культури України 

11 
Цикл дисциплін вільного 

вибору: 

 

 

 

 

     

 

 

А) Іноземна 

мова за професійним 

спрямуванням(англійська) 

Б) Іноземна 

мова за професійним 

спрямуванням (французька) 

 

 

 

 

 

 

 

8 240 114 
 

114 126 

Кудінова Ірина 

Михайлівна, викладач/ 

Куклєв Анатолій 

Арнольдович, викладач 

        
  



 

В) Соціологія 

Г)Основи економіки і 

демографії 

Д)Правознавство 

інтелектуальної власності 

 

2 60 30 20 10 30 

Вербова Роксолана 

Миколаївна, викладач, 

завідувач кафедри 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін, кандидат 

філософських наук / 

Кузнецова Т.В., доктор 

психологічних наук, 

викладач/ Вербова 

Роксолана Миколаївна, 

викладач, завідувач 

кафедри соціально-

гуманітарних 

дисциплін, кандидат 

філософських наук 

 

 

      Метою освітньої діяльності кафедри є  формування наукового 

світогляду здобувачів вищої освіти, методологічної культури їх мислення 

і діяльності, гуманізму.  

 

 

 

 

 

 

Підготувала, 

завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, кандидат філософських наук                               Вербова Р. М. 

 

 


