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перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

кафедра хореографії та естетичного виховання 

 Основи та техніка  виконання європейської програми бальних танців 

 Основи та техніка виконання латиноамериканської програми бальних танців 

 Вивчення регіональних особливостей українського народного танцю 

кафедра образотворчого мистецтва та дизайну 

 Філософія мистецтва 

 Кольорознавство 

 Дизайн – мислення для інновацій 

 Міф і міфологія в мистецтві 

 Історія орнаменту 

 Декоративне мистецтво регіону 

кафедра музичного мистецтва та методики музичного виховання 

 Історія західноєвропейської музики класичного періоду 

 Історія західноєвропейської музики романтичного періоду 

 Історія європейської художньої культури 

кафедра біології та методики її викладання 

 Цитологія. Гістологія з основами ембріології  

 Історія біології 

кафедра природничих наук та методики їхнього навчання 

 Розв’язування розрахункових задач з хімії 

 Фізичні основи сучасних технологій 

кафедра географії та геоекології 

 Історична географія  

 Природно-заповідні території 

кафедра теорії і методики фізичного виховання 

 Історія фізичної культури  

 Екологія фізичного виховання 

кафедра теорії і методики олімпійського та професійного спорту 

 Природовідповідні технології сучасних спортивних вправ для всіх 

кафедра всесвітньої історії 

 Теорія та практика історичної науки 

 Сімейно-шлюбні відносини у народів світу: традиції та сучасність 

 Історія державних символів країн світу 

 Всесвітня історія в плакатах і карикатурах  

 Повсякденне життя стародавніх цивілізацій 

кафедра історії України 

 Історія рідного краю 

 Українська культура у цивілізаційному вимірі 

 Історична географія України 

 Золотоординська цивілізація: між заходом і сходом 

 Постаті середньовічної історії України 

кафедра філософії, політології та міжнародних відносин 

 Релігієзнавство 



 Філософія релігії 

 Філософія культури 

 Філософія лідерства 

 Теорія моралі 

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права 

 Організація роботи юридичної клініки 

 Захист права інтелектуальної власності 

 Правові засади міжнародного співробітництва правоохоронних органів 

кафедра методик дошкільної та початкової освіти 

 Анатомія та патологія дітей з основами генетики 

 Комп’ютерні технології у роботі з дітьми 
кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти 

 Методика навчання освітньої галузі «Мовно-літературна» (іншомовна освіта) 
 Теорія і методика музичного виховання 

 Робота вчителя з батьками 

 Методика навчання освітньої галузі «Мовно-літературна» (іншомовна освіта) 

 Соціальна психологія 

 Основи медичних знань та охорони здоров’я з основами валеології 

 Формування комунікативної компетентності в багатомовному середовищі 

кафедра практичної психології 

 Основи психологічних досліджень 

 Психологія сім’ї 

 Основи науково-дослідної роботи 

 Психологія сімейних стосунків 

кафедра англійської мови та методики її викладання 

 Комунікативна граматика англійської мови 

 Англійська для академічної мобільності студентів 

 Комп’ютерні технології навчання іноземних мов 

кафедра німецької мови та методики її викладання 

 Практична граматика німецької мови (Рівень А2) 

 Філологічне читання німецької мови 

 Інфомедійна грамотність у німецькомовному просторі 

кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

 Історія перекладу 

 Основи  перекладу (англійська мова/німецька мова) 

 Усний переклад з англійської/англійської) мови 

кафедра української мови 

 Культура наукової мови 

 Український правопис: історія, інновації, перспективи 

 Національно-культурна специфіка мовленнєвої поведінки 

 Теорія і практика лексикографії 

 Вступ до слов’янської філології 

кафедра української літератури 

 Основи літературної творчості 

 Основи медіаосвіти 

 Риторика вчителя-словесника 

 Основи кінознавства 

 Педагогічна риторика 

 Основи літературознавчих досліджень 

кафедра лінгводидактики та іноземних мов 

 Регіональні студії 



 Основи міжнародного етикету 

 Європейські студії 

 Американські студії 

 Медіа англомовного світу 

кафедра журналістики 

 Реклама та зв’язки з громадськістю 

 Мистецтво публічного виступу 

 Історія регіональної журналістики 

 Книжкові видання 

 кафедра математики 

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчанні математики 

 Стереометричні задачі на побудову переказів многогранників 

 Дискретна математика 

 Методи розв’язування творчих та олімпіадних задач з математики 

 Історія науки і техніки 

кафедра фізики 

 Використання лазера у вивченні природничих дисциплін 

 Вивчення рідких кристалів у шкільному курсі фізики 

 Математичні методи у природничих науках 

 Графічні методи у природничих науках 

 Розвиток творчих здібностей у процесі навчання 

кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 Наукова картина світу 

 Основи рекламної діяльності 

 Технології галузей професійної діяльності в регіоні 

 Мехатроніка 

 Технічна естетика 

 Мультимедійні технології навчання 

кафедра інформатики та інформаційних технологій 

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математики 

 Дискретна математика 

 Організація та обробка електронної інформації 

 Алгоритми та структури даних 

кафедра прикладної математики, статистики та економіки 

 Основи моделювання соціальних явищ та процесів 

 Основи економічних знань 

 Основи підприємництва 

 Статистичні методи в освіті 

 Тестові технології навчання 

 

 
другий (магістерський) рівень вищої освіти 

№ 

з/п 
Назва дисципліни Кафедра 

кафедра хореографії та естетичного виховання 

 Методика викладання хореографічних дисциплін для різних вікових груп 

 Композиційна побудова конкурсних варіацій європейської та латиноамериканської програми 

 Основи та техніка виконання соціальних танців 

кафедра образотворчого мистецтва та дизайну 

 Навчальне відео та візуалізація в освіті 

 Особисті і цифрові медіа 

 Медіаосвіта в професійні технології в освіті 



 Сучасний  ART 

 Виховання свободою в сучасній освіті 

кафедрі музичного мистецтва та методики музичного виховання 

 Естрадне виконавство 

 Світові концепції музично-естетичного виховання 

Кафедра біології та методики її викладання 

 Здоров’я людини 

 Методика позакласної роботи з біології 

 Науково-дослідна робота з біології в старшій школі 

кафедра природничих наук та методики їхнього навчання 

 Концепція сучасного природознавства  

 Моделювання природничих явищ  

 Методи дослідження лікарських препаратів  

 кафедра географії та геоекології 

 Етногеографія 

 Моніторинг природних ресурсів 

 Сакральна географія 

кафедра теорії і методики фізичного виховання 

 Сучасні педагогічні та інноваційні технології у фізичному вихованні 

 Методика здоров’язбереження в освітньому процесі – кафедра теорії і методики фізичного 

виховання 

кафедра теорії і методики олімпійського та професійного спорту 

 Основи менеджменту у фізичному вихованні 

 Методика досліджень у фізичному вихованні та спорті 

кафедра всесвітньої історії 

 Жіноча історія Європи 

 Табу на слово: історія радянської політичної цензури  

 Історія світових воєн 

 Історія країн Латинської Америки (XV- поч. ХХ ст.) 

 Історія та типологія східних цивілізацій 

кафедра історії України 

 Суспільна думка в Україні: історія та сучасність 

 Суспільно-політичні течії та рухи в Україні на рубежі ХІХ - ХХ століть 

 Усна історія: теорія і практика 

 Військово-політична історія України ХVІІІ - початку ХХІ століть 

 Історія українського селянства 

кафедра філософії, політології та міжнародних відносин 

 Інформаційно-правова політики та проблеми інформаційної безпеки 

 Сучасні демократії в умовах нестабільності 

 Соціологія релігії 

 Соціологія сім’ї 

кафедра галузевого права та правоохоронної діяльності 

 Судово-медична експертиза 

 Організація роботи приватної детективної (розшукової) діяльності 

 Проблеми реформування системи правоохоронних органів в Україні 

 Організація охорони публічного порядку 

 Протидія та запобігання корупції 

кафедра педагогіки та менеджменту освіти 

 Освітній менеджмент 

 Дидактичні системи у вищій школі 

 Комунікативні процеси у професійній діяльності 

 Основи наукової міжнародної комунікації 



 Основи професійного становлення особистості 

 Скаутські організації як осередок соціалізації учнівської молоді 

 Основи коучингу в освіті 

 Теорія та практика самореалізації особистості 

кафедра методик дошкільної та початкової освіти 

 Сучасне українське наукове мовлення педагога 

 ТНД екологічного та оздоровчого циклу 

 Технології викладання іноземної мови в початковій школі 

 Теорія й методика музичного виховання в ЗДО 

 Сучасне українське наукове мовлення педагога 

 Основи психолого-педагогічної терапії в роботі з дошкільниками 

кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти 

 Педагогічна конфліктологія 

 Сучасне українське наукове мовлення педагога 

 Імідж сучасного педагога 

 Вибрані питання педагогіки (для студентів без педагогічної освіти) 

 Робота вчителя з батьками 

 Методика виховної роботи 

кафедра практичної психології 

 Психологічна безпека особистості 

 Сучасні технології психологічного консультування 

 Психогенетика 

 Глибинна корекція деструкцій 

 Спецпрактикум з індивідуального консультування 

 Еволюційна психологія 

кафедра англійської мови та методики її викладання 

 Методологія написання наукового дослідження 

 Медіація нехудожнього тексту 

 Критичне читання англійських художніх текстів 

кафедра німецької мови та методики її викладання 

 Порівняльна типологія німецької й української мов 

кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

 Комунікативна граматика  

 Медичний переклад з англійської мови 

кафедра української мови 

 Ономастика 

 Інформаційно-аналітична діяльність 

 Технології змішаного та дистанційного навчання 

 кафедра української літератури 

 Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація 

 Мистецтво аналізу літературного твору 

 Українська література: постколоніальний контекст 

 Сучасні літературознавчі технології аналізу художнього твору 

 Ліна Костенко: життя і творчість на тлі епохи 

кафедра математики 

 Конкретна математика 

 Застосування диференціальних рівнянь 

 Елементи функціонального аналізу 

кафедра фізики 

 Науково-теоретичні основи та ідеї використання сучасного навчального середовища у навчанні 

природничих дисциплін 

 Моделювання у природничих науках 



 Основи розвитку критичного мислення учня 

 Оптичні методи дослідження у природничих науках 

 Теоретичні основи створення сучасного навчального середовища на основі цифрових 

вимірювальних комплексів 

кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 Самоорганізовані системи та кібернетика 

 Педагогічні інновації в технологічній освіті 

 Будова  автомобіля 

 Теоретичні основи дизайну 

 Моделювання і художнє оформлення одягу 

 Харчові технології 

кафедра інформатики та інформаційних технологій 

 Обробка та аналіз великих даних    

 Дослідження, проектування і дизайн інтерфейсів 

 Аналіз вимог до програмного забезпечення 

 Ресурсно-орієнтовані освітні середовища 

кафедра прикладної математики, статистики та економіки 

 Основи розробки мобільних додатків засобами NativeScript 

 Економіка і організація власної справи 

 Самоменеджмент та управління особистою кар’єрою 

 Статистика в педагогічних дослідженнях 

 Аналітика даних та Big Data 

 Статистичні показники гендерної рівності 

 

 


