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НПП, що забезпечують викладання 
 

Викладач  
доктор соціологічних наук Кутуєв Павло Володимирович  

Контактні телефони та посилання 
на соціальні мережі НПП 

 
380 50 775 09 49 (Telegram), (063) 510-85-15 (Viber) 

 

https://www.facebook.com/pavlo.kutuev 
 

Короткий опис дисципліни 
(програмні цілі) 

Успішне працевлаштування студентства у світі глобальних зв’язків, 

конфліктного розвитку та системних та позасистемних ризиків, що важко 

передбачаються і  ще важче підлягають контролю, значною мірою залежить від 

їх засадничих компетенцій щодо бачення варіативності функціонування 

суспільств, уміння налагоджувати успішну комунікацію із представниками різних 

країн, спільнот та об’єднань, здатності  критично сприймати та вивчати 

інформацію щодо успішних і неуспішних прикладів динамічного розвитку. 

Дослідження країн Азійського регіону, зокрема, з огляду на приналежність до 

нього Японії, Китаю та «чотирьох азійських тигрів» (Сінгапур, Південна Корея, 

Гонконг, Тайвань), надає можливості вивчення різноманітного досвіду цих 

країн. 

 Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми азійських спільнот» 

полягає у формуванні у студентів низки компетентностей, що допоможуть ним 

вирішувати завдання, що постають перед ними як перед фахівцями та 

громадянами, у суспільній практиці повсякденного життя. Студенти будуть 

удосконалювати свої здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Вони зможуть 

приймати обґрунтовані рішення, дізнаючись про досвід інших країн та спільнот. 

Форми та технології навчання 
Лекційний матеріал здобувачі отримуватимуть через засоби 
телекомунікаційного зв’язку в синхронному щодо розкладу форматі. 
Практичні заняття відбуватимуться шляхом виконання завдань, 
передбачених робочою програмою (силабусом), переважно асинхронно і 
обговорюватимуться онлайн в синхронному щодо розкладу форматі.   

Посилання на робочу програму 
(силабус) та РСО 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUxNjkzMDM5MDQ4 

Посилання на ресурс, де розміщені 
навчальні матеріали 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUxNjkzMDM5MDQ4 
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Викладач Василець Ольга Іванівна  

Контактні телефони та посилання 
на соціальні мережі НПП 

(063-) 872 26 19 (Telegram),  (Viber), +38 098 42 946 73   
 

https://www.facebook.com/ovasilec 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070270430649 

Короткий опис дисципліни 
(програмні цілі) 

Успішне працевлаштування студентства у світі глобальних зв’язків, 

конфліктного розвитку та системних та позасистемних ризиків, що важко 

передбачаються і  ще важче підлягають контролю, значною мірою залежить від 

їх засадничих компетенцій щодо бачення варіативності функціонування 

суспільств, уміння налагоджувати успішну комунікацію із представниками різних 

країн, спільнот та об’єднань, здатності  критично сприймати та вивчати 

інформацію щодо успішних і неуспішних прикладів динамічного розвитку. 

Дослідження країн Азійського регіону, зокрема, з огляду на приналежність до 

нього Японії, Китаю та «чотирьох азійських тигрів» (Сінгапур, Південна Корея, 

Гонконг, Тайвань), надає можливості вивчення різноманітного досвіду цих 

країн. 

 Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми азійських спільнот» 

полягає у формуванні у студентів низки компетентностей, що допоможуть ним 

вирішувати завдання, що постають перед ними як перед фахівцями та 

громадянами, у суспільній практиці повсякденного життя. Студенти будуть 

удосконалювати свої здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Вони зможуть 

приймати обґрунтовані рішення, дізнаючись про досвід інших країн та спільнот. 

Форми та технології навчання 

 Лекційний матеріал здобувачі отримуватимуть через засоби 
телекомунікаційного зв’язку в синхронному щодо розкладу форматі. 
Практичні заняття відбуватимуться шляхом виконання завдань, 
передбачених робочою програмою (силабусом), переважно асинхронно і 
обговорюватимуться  онлайн в синхронному щодо розкладу форматі.   

Посилання на робочу програму 
(силабус) та РСО 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUxNjkzMDM5MDQ4 

Посилання на ресурс, де розміщені 
навчальні матеріали 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUxNjkzMDM5MDQ4 
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Викладач Казьмірова Оксана Миколаївна 

 

Контактні телефони та посилання 
на соціальні мережі НПП 

(Telegram),  (Viber), 380 97 841 16 27 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004140645160 

Короткий опис дисципліни 
(програмні цілі) 

Успішне працевлаштування студентства у світі глобальних зв’язків, 

конфліктного розвитку та системних та позасистемних ризиків, що важко 

передбачаються і  ще важче підлягають контролю, значною мірою залежить від 

їх засадничих компетенцій щодо бачення варіативності функціонування 

суспільств, уміння налагоджувати успішну комунікацію із представниками різних 

країн, спільнот та об’єднань, здатності  критично сприймати та вивчати 

інформацію щодо успішних і неуспішних прикладів динамічного розвитку. 

Дослідження країн Азійського регіону, зокрема, з огляду на приналежність до 

нього Японії, Китаю та «чотирьох азійських тигрів» (Сінгапур, Південна Корея, 

Гонконг, Тайвань), надає можливості вивчення різноманітного досвіду цих 

країн. 

 Метою навчальної дисципліни «Актуальні проблеми азійських спільнот» 

полягає у формуванні у студентів низки компетентностей, що допоможуть ним 

вирішувати завдання, що постають перед ними як перед фахівцями та 

громадянами, у суспільній практиці повсякденного життя. Студенти будуть 

удосконалювати свої здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Вони зможуть 

приймати обґрунтовані рішення, дізнаючись про досвід інших країн та спільнот. 

Форми та технології навчання 

Лекційний матеріал здобувачі отримуватимуть через засоби 
телекомунікаційного зв’язку в синхронному щодо розкладу форматі. 
Практичні заняття відбуватимуться шляхом виконання завдань, 

передбачених робочою програмою (силабусом), переважно асинхронно і 

обговорюватимуться  онлайн в синхронному щодо розкладу форматі.   

Посилання на робочу програму 
(силабус) та РСО 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUxNjkzMDM5MDQ4  

Посилання на ресурс, де розміщені 
навчальні матеріали 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTUxNjkzMDM5MDQ4  
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