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Дисципліни 
психолого-

педагогічного 
профілю 

Дисципліни 
філологічного 

профілю 

Дисципліни 
суспільно-

гуманітарного 
профілю 

Дисципліни 
природничо-

математичного 
профілю 

Дисципліни 
естетичного та 

спортивного 
профілів 

Особистість у соціальному 
світі 

Комунікативна граматика 
англійської мови 

Теорія та практика історичної 
науки 

Технічна естетика Основи професійної діяльності 
в спорті 

Психологія розвитку Особливості британської 
вимовної норми 

Сімейно-шлюбні відносини у 
народів світу: традиції та 
сучасність 

Основи технічного 
конструювання 

Природовідповідні технології 
сучасних спортивних вправ для 
всіх 

Психологія індивідуальних 
відмінностей 

Педагогічна фонетика 
англійської мови 

Історія державних символів 
країн світу 

Основи наукових досліджень Інноваційні засоби фітнесу у 
системі підготовки спортсменів 

Психологія адиктивної 
поведінки 

Основи академічного 
писемного мовлення 

Всесвітня історія в плакатах і 
карикатурах 

Народні ремесла Медико-біологічні засоби у 
сучасній підготовці спортсмена 

Психологія агресивної 
поведінки 

Вступ до мовознавства Посвякденне життя 
стародавніх цивілізацій 

Екологічна переробка 
матеріалів 

Основи фізичного самозахисту 

Психологія мотивації 
особистості 

Практична граматика 
німецької мови (Рівень А2) 

Державотворчі та культурологічні 
процеси в країнах Центральної, 
Східної та Південно-Східної 
Європи в епоху Середньовіччя та 
Модерний час 

Історія костюма Тренажери та технічні пристрої 
у спорті 

Історія та теорія соціальної 
політики в Україні 

Філологічне читання 
німецької мови 

Сім’я та сімейні традиції в 
історії людства 

Основи захисту інформації Основи теорії і методики 
спорту 

Тренінг емоційної 
компетентності 

Практична граматика 
німецької мови (Рівень В1.1) 

Історична географія України 
Методи з обслуговування 
офісної техніки 

Історія фізичної культури 

Соціально-педагогічне 
проектування 

Медіація німецькомовного 
художнього тексту 

Історія світових археологічних 
відкриттів 

Мультимедіа, анімація, 
відеомонтаж 

Екологія фізичного виховання 

Гіпнотерапія Основи  перекладу 

(англійська мова)/ 
Історія науки, техніки і освіти в 
Україні 

Професійна робота з 
графічними пакетами 

Загальна теорія здоров’я 

Психолого-педагогічне Основи  перекладу (німецька 
мова) 

Усна історія: теорія і практика Наукова картина світу Сучасні види рухової 



консультування активності 

Основи кризових ситуацій Граматика сучасної 
англійської розмовної мови 

Етнографія України 
Основи композиції Музично-ритмічне виховання у 

фізичній культурі і спорті 

Психологія ефективної 
комунікації 

Граматика сучасної 
німецької розмовної мови 

Історія рідного краю 
Основи рекламної діяльності Організація краєзнавчо-

туристичної діяльності 

Конфліктологія Історія перекладу Кочові народи Північного 
Причорномор’я за доби 
раннього залізного віку 

Засоби доповненої реальності 
в освітньому просторі 

Основи танцювального спорту 

Психологія впевненості Вступ до перекладознавства Міжнародна та європейська 
безпека 

Криптографічні методи 
перетворення інформації 

Основи акробатичного 
мистецтва 

Психологія здоров’я Палітра фонетичних явищ в 
українській мові 

Стратегічне планування і 
національна безпека України 

Ергономіка цифрових 
технологій 

Сучасні ігрові технології у 
фізичній культурі і спорті 

Особистість у сучасному 
інформаційному просторі 

Основи безконфліктної 
професійної комунікації 

Геоекономічні стратегії 
провідних держав світу 

Елементна база електроніки Футбол і міні-футбол. Теорія і 
практика 

Психологія спілкування та 
соціальних взаємодій 

Термінологічна система 
сучасної української мови 

Етика 
Основи технічного дизайну Спортивна адаптологія 

Психологія особистісного 
зростання 

Комунікація як шлях до 
успіху 

Соціологія освіти 
Основи раціонального 
використання матеріалів 

Тренажери у системі 
оздоровчого тренування 

IQ-коефіцієнт інтелекту: 
діагностика та удосконалення 

Теорія та практика 
лексикографії 

Філософія цивілізації і 
культури 

Комп’ютерний дизайн одягу Теорія підтримки 
індивідуального розвитку 

Психологія* Національно-культурна 
специфіка мовленнєвої 
поведінки 

Філософія бізнесу 
Мультимедійні технології 
навчання 

Педагогічно фізкультурно-
спортивне вдосконалення 

Теорія і методика музичного 
виховання 

Український правопис: історія, 
інновації, перспективи Філософія освіти 

Технологія галузей професійної 
діяльності в регіоні 

Комп’ютерна графіка 

Робота вчителя з батьками Культура наукової мови 
Філософія віртуального світу 

Загальна електротехніка в 
технологічній освіті 

Навчальне відео та 
візуалізація в мистецтві 

Методика виховної роботи Вступ до слов’янської 
філології 

Логіка 
Методи з діагностики та 
ремонту ЕОМ 

Станковий живопис та рисунок 

Педагогічна творчість Мистецтво усного та 
писемного мовлення 

Релігієзнавство 
Основи електроніки Медіа-освіта в професійній 

діяльності 

Основи культури мовлення Українська література в 
середніх класах: 
літературознавчий та 
методичний аспекти 

Соціологія 

Основи художньо-
конструкторській діяльності в 
технологічній освіті 

Основи академічного живопису 
та рисунку 

Методика вивчення освітньої 
лінії «Іноземна мова» 

Українська драматургія і театр 
другої половини ХІХ століття Соціологія сім’ї 

Культура харчування Сучасне декоративне 
мистецтво 



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

Психопоетика українського 
модернізму 

Сучасні демократії в умовах 
нестабільності 

Культура гостинності Основи декоративної 
композиції 

Вибрані питання корекційної 
психопедагогіки 

Володимир Винниченко: 
особистість і творчість 

Теорія моралі 
Домашнє господарювання Кольорознавство 

Методика навчання і 
виховання дітей з особливими 
освітніми проблемами 

Основи літературної 
творчості Юридична логіка 

Комп’ютерне моделювання та 
візуалізація 

Моделювання в матеріалі 

Сімейне виховання дітей з 
інтелектуальною 
недостатністю 

Основи медіа-освіти 
Житлове право 

Інструментальні засоби 
створення навчальних програм 

Скульптура та пластична 
анатомія 

Спеціальна методика психолого-
педагогічної роботи із дітьми з 
порушенням інтелекту  

Основи кінознавства Судові та правоохоронні 
органи України 

Хмарні технології Графічний дизайн 

Спеціальна методика навчання 
української мови і читання дітей 
молодшого шкільного віку із 
тяжкими порушеннями мовлення 

Основи літературознавчих 
досліджень. Практикум з 
аналізу/інтерпретація 
художнього твору 

Порівняльне правознавство 

Організація конкурсів в галузі Проєктування 

Основи медичних знань та 
охорони здоров’я 

Історія регіональної 
журналістики 

Організація роботи юридичної 
клініки 

Діловий етикет Історія мистецтва та дизайну 

Основи інклюзивної освіти Книжкові видання  Проєктування колекцій одягу Біоніка 

Вікова фізіологія та 
валеологія* 

Реклама та зв’язки з 
громадськістю 

 
Нові технології та обладнання 
в легкій промисловості 

Робота в матеріалах 

Психологічні основи 
профорієнтаційної роботи 

Мистецтво публічного 
виступу 

 
Математичні методи у 
природничих науках 

Копіювання 

Психологія конфлікту Вибіркові питання підготовки 
до ЗНО з англійської мови 
для вступу в магістратуру 

 
Методи розв’язування 
фізичних задач 

Педагогічна майстерність 
хореографа-балетмейстера 

Робота психолога з батьками  Регіональні студії 
 

Вивчення рідких кристалів Ритмічні малюнки в бальному 
танці 

Технології роботи сімейного 
психолога 

Основи професійної комунікації 
англійською мовою  

Вибрані задачі механіки Історія та практика 
українського побутового танцю 

Етнопсихологія  
 

Елементарна фізика 
(англійською) 

Система виразних засобів 
класичного танцю 

Гендерна психологія та 
психологія статі 

 
 

Основи наукових досліджень Хореологія 

Психологія мовленнєвої 
діяльності 

 
 

Графічні методи у природничих 
науках 

Пластична анатомія 

Читання та письмо для   Основи сферичної та Партерний тренаж 



розвитку критичного мислення практичної астрономії 

Педагогіка*   Вибрані задачі аналізу Сценічний рух 

Розвиток освіти на 
Кіровоградщині 

 
 

Задачі з параметром Народний костюм та сценічне 
оформлення танцю 

Основи педагогічної 
майстерності 

 
 

Рівняння і нерівності  у фаховій 
підготовці вчителя 

Сучасна українська музика 

Організація виховної роботи в 
дитячих оздоровчих таборах 

 
 

Інтеграція у навчанні 
математики 

Шкільний пісенний репертуар 

Соціалізація особистості  
 

Методи зображення фігур в 
геометрії 

Музична культура 
Елисаветградщини – 
Кіровоградщини ХІХ–ХХ століття 

Основи професійного 
становлення особистості 
педагога 

 
 

Історія науки і техніки Художня культура в контексті 
сучасних цивілізаційних процесів 

Педагогіка партнерства  
 

Дискретна математика Історія музики докласичного 
періоду 

Методика організації виховної 
роботи 

 
 

Методи розв’язування творчих і 
олімпіадних задач з математики 

Комп’ютерна інструментовка та 
аранжування 

 
 

 
Розв’язування текстових задач 
з алгебри 

Музика композиторів-класиків 
XVII–XVIII ст.  

   Прикладні задачі алгебри Аналіз музичних форм 

   Вибрані питання геометрії Поліфонія 

   Комбінаторика Шкільний курс «Мистецтво» 

 
 

 
Основи робототехніки Основи звукорежисури та 

комп’ютерного аранжування 

 
 

 
Програмування та веб-
розробка 

 

   Програмування мовою Python   

 
 

 
Організація та обробка 
електронної інформації 

 

   Алгоритми та структури даних  

 
 

 
Обробка зображень та 
мультимедіа 

 

   Мультимедійні технології  

 
 

 
Основи математичної логіки та 
теорія алгоритмів 

 

   Основи фінансової математики  

   Теорія ризиків в економіці  



 
 

 
Застосування математичних 
пакетів до розв’язування задач 

 

 
 

 
Основи мікро- та 
макроекономіки 

 

 
 

 
Автоматизація бухгалтерського 
обліку засобами комп’ютерних 
технологій 

 

   Основи економічних знань  

   Основи підприємництва  

 
 

 
Основи статистичної 
грамотності в соціально-
економічній сфері 

 

 
 

 
Комбінаторні задачі та їх 
застосування 

 

 
 

 
Програмування в пакетах 
символьних обчислень 

 

 
 

 
Математичні методи 
інтелектуального аналізу в 
економіці 

 

 
 

 
Основи математичного 
моделювання 

 

 
 

 
Цитологія. Гістологія з 
основами ембріології 

 

   Історія біології  

   Дендрологія  

   Акваріумістика та аквакультура  

 
 

 
Розв’язування розрахункових 
задач з хімії 

 

 
 

 
Методи розв’язування 
фізичних задач 

 

   Основи наукових досліджень  

   Біонеорганічна хімія  

   Історична географія  

   Природно-заповідні території  

   Біогеографія  

   Метеорологія і кліматологія  

 


