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(другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Дисципліни 
психолого-

педагогічного 
профілю 

Дисципліни 
філологічного 

профілю 

Дисципліни 
суспільно-

гуманітарного 
профілю 

Дисципліни 
природничо-

математичного 
профілю 

Дисципліни 
естетичного та 

спортивного 
профілів 

Актуальні проблеми 
соціальної роботи 

Ономастика Жіноча історія Європи Методика позакласної роботи з 

біології 

Методика викладання хореографії 

для різних вікових груп 

Технології надання 
соціальних послуг 

Інформаційно-аналітична 

діяльність 

Табу на слово: історія 

радянської політичної цензури 

Здоров’я людини Теорія і практика створення 

хореографічного образу 

Інформаційна культура 
сучасного фахівця 

Технології змішаного та 

дистанційного навчання 

Політичні промови ХХ - ХХІ ст. як 

джерело до вивчення актуальних 

проблем світової історії  

Науково-дослідна робота з 

біології в старшій школі 

Колективи та виконавці-лідери 

світової хореографії 

Вибрані питання психології* Організація мовної освіти на 

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

Фітоценологія Арт-менеджмент 

Психологічні особливості 
становлення ментального здоров’я 

Поезія Тараса Шевченка: 

сучасна інтерпретація 

Критичне мислення та його 
роль в освітньому процесі 

Біологічні методи дослідження 

в криміналістиці 

Лінії та техніка у виконанні 
бального танцю 

Тренінг розвитку тренерських 
здібностей 

Мистецтво аналізу 

літературного твору 
Колоніалізм в історії країн 
Сходу 

Вітчизняний та зарубіжний досвід 

профільного навчання з 

біологічних наук 

Презентація та емоційність у 
бальному танці 

Психологія впливу Українська література: 

постколоніальний контекст 
Історія та типологія східних 
цивілізацій 

Концепція сучасного 

природознавства 

Методика викладання хореографії та 
особливості роботи з дітьми 
дошкільного та молодшого шкільного 
віку в закладах дошкільної та 
позашкільної освіти 

Психологія ділового 
спілкування 

Сучасні літературознавчі 

технології аналізу художнього 

твору 

Повсякденне життя народів Західної, 
Центральної та Східної Європи в 
епоху Середньовіччя та Нового часу 

Методи моделювання 

природничих систем і явищ 

Особистість і цифрові медіа 

Тренінг розвитку впевненості 
в собі 

Ліна Костенко: життя і 

творчість на тлі епохи 

Історична трансформація масової 
свідомості в громадських науках 
країн Західної Європи та США 
(друга половина ХІХ - ХХ ст.) 

Біонеорганічна хімія  Дизайн-мислення для 

інновацій 



Основи професійної адаптації Комунікативне мистецтво 

учителя-словесника 

Військово-політична історія 

України ХVІІІ – початку 

ХХІ століть 

Основи астрономії з 

методикою її навчання 

Сучасний ART 

Сучасне українське наукове 
мовлення педагога 

Усний переклад з англійської 

мови 

Україна у Другій світовій війні 

1939-1945 рр. 

Основи фізичної та суспільної 

географії 
Дизайн 

Технології навчальної діяльності 
екологічного та оздоровчого 
циклу 

Усний переклад з німецької  

мови 

Золотоординська цивілізація: 

між Заходом і Сходом 

Етногеографія Основи художнього стилю в 
мистецтві архітектури 

Технології викладання іноземної 
мови в початковій школі 

Медичний переклад 

(англійська мова) 

Українська культура у 

цивілізаційному вимірі 

Моніторинг природних ресурсів Міф і міфологія в мистецтві 

Методика вивчення освітньої 
лінії «Дитина в соціумі» 

Переклад у сфері туризму Історія українського селянства Сакральна географія Сучасні технології 
образотворчого мистецтва 

Дитяча література та виразне 
читання 

Економічний переклад Суспільна думка в Україні: 
історія та сучасність 

Основи територіального 
планування 

Інноваційні методики в 
мистецькій сфері 

Методика навчання освітньої 
галузі «Суспільствознавство» 

Інфомедійна грамотність у 
німецькомовному просторі 

Історіософія українського 
історіографічного процесу 

Шкільне краєзнавство Основи художнього стилю в 
мистецтві 

Методика навчання 
інформатики 

Порівняльна типологія 
німецької й української мов 

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

Сучасний економічний аналіз Мистецтвознавство 

Методика вивчення дитячої 
літератури в початковій школі 

Дидактична компетенція 
вчителя іноземної мови 

Постаті середньовічної історії 

України 

Сучасний фінансовий аналіз Світові концепції художньо-
естетичного виховання молоді 

Педагогічна конфліктологія «Вчимося навчати 
німецької»: DLL 4. Aufgaben, 
Übungen, Interaktion 

Історія видавничої справи в 

Україні в 20-ті роки ХХ століття 

Ймовірнісний аналіз 

фінансових ринків 

Акомпанемент та імпровізація 

Імідж сучасного педагога Німецька мова за 
мистецьким спрямуванням 

Захист права інтелектуальної 
власності 

Економіка і організація власної 

справи 

Методика роботи з 
фольклорними ансамблями 

Вибрані питання педагогіки* Англійська для академічної 

мобільності студентів 

Правові засади міжнародного 
співробітництва правоохоронних 
органів 

Самоменеджмент та управління 

особистою кар’єрою 
Основи композиторської 
майстерності 

Робота вчителя з батьками Тестування та оцінювання з 

англійської мови 
Адміністративна юстиція Тестування з математично-

природничих дисциплін 

Диригентсько-хорова 
педагогіка 

Методика виховної роботи Медіація нехудожнього тексту Сучасні правові системи Основи розробки мобільних 

додатків засобами NativeScript 

Сучасні педагогічні та інноваційні 

технології у фізичному вихованні 

Теорія і методика музичного 

виховання в закладах дошкільної 

освіти 

Основи перекладу для 

профільної школи 

Актуальні проблеми правової 
освіти 

Аналітика даних та Big Data Методика здоров’язбереження 

в освітньому процесі 

Розвиток емоційного інтелекту 

дітей дошкільного віку 

Комунікативні стратегії 

вчителя іноземних мов 

Актуальні проблеми 
адміністративної деліктології 

Фінансові онлайн платформи Основи фітнесу 



Монтессорі-педагогіка Лінгвокраїнознавство Організація роботи приватної 
детективної (розшукової) 
діяльності 

Математичні методи в 
політології та соціології 

Професійна майстерність 

фахівця з фізичної культури і 

спорту 

Основи сценічного мистецтва Академічна дискусія Сучасне корпоративне право Інституційний аудит 
оцінювання якості освітньої 
діяльності 

Інтерактивні технології у 

фізичному вихованні і спорті 

Співпраця дошкільних 

закладів з батьками 

 Адміністративне судочинство Цифрова економіка Нетрадиційні системи 

оздоровлення 

Освіта XX ст.  Сучасні правові аспекти 
європейської інтеграції України 

Зовнішнє незалежне 
оцінювання з математично-
природничих предметів 

Основи менеджменту у 

фізичному вихованні 

Психологічна безпека 

особистості 

 Протидія та забігання корупції   Конкретна математика Антропометричні методи 

дослідження у спорті 

Сучасні технології 

психологічного консультування 
 Сучасні аспекти 

зобов’язальних відносин   
Застосування 

диференціальних рівнянь  

Ергогенні засоби у спорті 

Психогенетика  Організація охорони 
публічного порядку 

Елементи функціонального 

аналізу 

Вимірювання у спорті 

Глибинна корекція деструкцій  Міжнародне право та 
міжнародна безпека 

Елементи різницевого 
числення 

Вікова кінезіологія 

Спецпрактикум з індивідуального 

консультування 
 Соціологія культури Задачі з параметром як 

математичні моделі 

Інструментальні методи 

дослідження у фізичній культурі і 

спорті 

Еволюційна психологія  Соціологія релігії Рівняння і нерівності  в системі 
шкільної математики 

Онтогенез і теорія здоров’я 

Основи психолого-
педагогічної терапії в роботі з 
дошкільниками 

 Філософія особистості 

(англійською мовою) 

Інноваційні ІКТ навчання 
математики у закладах  
загальної середньої освіти  

Сучасні тренди розвитку 

спорту 

Психотерапевтичні практики в 
роботі психолога 

 Філософія лідерства 

(англійською мовою) 

Математика в фінансах та 

економіці 

Основи студентського спорту 

Технології сучасної 
психотерапії 

 Філософія релігії Олімпіаді та творчі задачі з 

математики 

 

Психоекологія  Соціологія міжнародних 

економічних відносин 

Використання  лазера у вивченні 

природничих дисциплін 

 

Екстремальна та кризова 
психологія 

 Економічна дипломатія Моделювання у природничих 

науках 

 

Психологічні основи 
інклюзивної освіти 

 Сучасна система міжнародної 
безпеки 

Олімпіаді задачі з фізики та 

астрономії 

 



Психологія подолання 
життєвих криз 

 Зовнішня політика Росії Оптичні методи дослідження у 

природничих науках 

 

Психологія посттравматичної 
реабілітації 

 Зовнішня політика США Основи розвитку критичного 

мислення учнів 

 

Психопрофілактика і корекція 
дитячих травм 

 Зовнішня політика провідних 
країн ЄС 

Розвиток творчих здібностей 

учнів 

 

Комунікативні процеси у 

професійній діяльності 

 Зовнішня політика КНР Вибрані питання астрофізики  

Скаутські організації як 

осередок соціалізації 

учнівської молоді 

 Філософія мови Теоретичні основи створення 

сучасного навчального 

середовища на основі цифрових 

вимірювальних комплексів 

 

Основи наукової міжнародної 

комунікації 

  Обробка та аналіз великих 

даних    

 

Основи коучингу в освіті   Дослідження, проектування і 

дизайн інтерфейсів 

 

Основи професійного 

становлення особистості 

  Аналіз вимог до програмного 

забезпечення 

 

Теорія та практика 

самореалізації особистості 

  Ресурсно-орієнтовані освітні 

середовища 

 

Вибрані питання педагогіки*   Програмування вбудованих 
систем 

 

Освітні технології у вищій школі   Створення і рефакторинг коду  

Освітній менеджмент   Самоорганізовані системи та 

кібернетика 

 

Тьюторські технології в освіті   Теоретичні основи дизайну  

Управління якістю освіти   Будова  автомобіля  

Теорія і практика проєктної 

діяльності в освіті 

  Педагогічні інновації в 

технологічній освіті 

 

Маркетинг на ринку освітніх 
послуг 

  Правила дорожнього руху  

Дидактичні системи у вищій 
школі 

  Харчові технології  

   Технічний рисунок  

   Основи фізіології та гігієни 

харчування 

 



   Методика навчання 
автосправи 

 

   Методи технічного 
обслуговування автомобіля 

 

   Методика навчання технічного 
дизайну 

 

   Технологічні основи дизайну  

   Методика навчання кулінарної 
справи 

 

   Технології приготування страв  

   Моделювання і художнє 
оформлення одягу 

 

   Методика навчання дизайну 
одягу 

 

   Основи іміджелогії  

   Технології формування стилів  

 


