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технології (на повітряному транспорті)» 

 

 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення є етнокультурні аспекти формування 

особистості, її світоглядні переконання та норми поведінки як 

елементи комунікативної культури суспільства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Знання теоретичних основ дисципліни «Етнокультара та особистість» 

дозволять майбутнім фахівцям орієнтуватися у світі моральних 

цінностей та світоглядних особливостей представників різних 

етнічних груп і народностей, вміти здійснювати комунікацію та 

успішно співпрацювати з ними. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Визначати основні тенденції розвитку етнокультур ХХІ ст., вплив 

техногенної цивілізації на формування особистості в межах цих 

культурних осередків, нові підходи у визначенні ролі матеріальних та 

духовних цінностей людства. Сприяє розширенню свідомості 

майбутніх бакалаврів для успішної професійної діяльності на 

повітряному транспорті. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

1). загальні компетентності: 

 володіння культурою мислення, здатністю до узагальнення і 

систематизації інформації, постановки мети і вибору оптимальних 

шляхів і методів їх досягнення; 

– здатність до ефективної міжкультурної комунікації, представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі, усно та письмово 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології та 

відповідний понятійно-категоріальний апарат. 

2). фахові компетентності: 

  здатність дтримуватись системи цінностей у взаємовідносинах між 

працівниками та пасажирами; 

  здатність працювати у колективі, толерантно сприймаючи 

соціальні, етнічні, релігійно-конфесіональні та культурні 

відмінності поліконфесійного суспільства; 

  дотримання етичних стандартів, принципів професійної чемності 

при виконанні службових обов’язків сервісної діяльності; 

врахування можливого впливу професійної діяльності на загальний 

імідж та менеджмент авіакомпаній, аеропортів, загальну соціальну 

культуру. 

3). компетентності з навчальної дисципліни: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 розуміння і здатність аналізувати світоглядні та особистісно 

значимі питання і проблеми; 

 цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Тема 1. Етнокультура в контексті духовної культури особистості.  

Тема 2. Релігія в процесі формування та функціонування етнічної 

культури. 

Тема 3. Етнічна та національна культура. 

Тема 4. Філософія етнокультурної особистості. 

Тема 5. Формування нової соціокультурної дійсності: загрози та перспективи 

для особистості. 

Види занять: лекції – 11 години; практичні заняття – 11 годин; 

самостійна робота – 68 годин. 

Методи навчання: передбачено застосування усних (словесних), 

письмових, наочних, практичних методів навчання; перевага 

віддається проблемним лекціям, у рамках практичних занять –  

розв’язанню логічних ситуаційних завдань, дискусіям та захисту 

доповідей с презентаційними матеріалами, підготовці індивідуальних та 

колективних завдань під час самостійної роботи 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Філософія сталого суспільства», «Психологія», 

«Соціологія». 

Пореквізити Дисципліна «Етнокультура та особистість» є базою для вивчення  

дисциплін, які передбачені для підготовки бакалаврів даної 

спеціальності. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:   

1. Етнокультурологія. Навчальний посібник (за ред. Т.Б. 

Гриценко). – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392с. 

2.  Філософія: підручник /За ред. Л.Г. Дротянко, О. А. Матюхіної, В. І. 

Онопрієнка. – К.: НАУ, 2014. –720 с.  

3.  Лубський В.І, Лубська М. В. Історія релігій: підручник. 2-ге 

видання. – К.: Четверта хвиля, 2014. – 776 с. 

Репозитарій НАУ: http://er.nau.edu/ua/handle/NAU/9112, наукові статті, 

дисертації тощо. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Кафедра філософії ФЛСК, НАУ, корп. 8, к. 8.1015, 

http://filosof.nau.edu.ua 

Для проведення навчальних занять можуть бути використані лекційні 

аудиторії загального призначення та комп’ютерні класи, навчально-

наукова лабораторія, точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

мультимедійне обладнання. Матеріально-технічна база кафедри 

постійно розширюється. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік. При виставленні остаточної оцінки по 

дисципліні враховуються результати поточних перевірок знань: 

тестування, поточного опитування на практичних заняттях, 

модульної контрольної роботи. 

Кафедра «Філософії» 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

http://er.nau.edu/ua/handle/NAU/9112
http://filosof.nau.edu.ua/
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Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс. Озброює інструментами та навичками ефективної 

міжособистісної комунікації в  авіаційній галузі 

Лінк на дисципліну В розробці Google Classroom G Suste: couthot 
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Завідувач кафедри        Л.Г. Дротянко  


