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Назва освітнього компоненту за навчальним планом

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Філософія науки
21179
Когнітивна психологія і психометрія
Освітні, педагогічні науки
Методологія та організація наукових досліджень
(Освітні вимірювання.
Історія та теорія оцінювання і вимірювання в освіті
Гендерні студії: науковий аспект)
Основи гендерних досліджень
Національні та міжнародні моніторингові дослідження якості освіти
Виробнича "Інформаційно-аналітична практика"
Виробнича практика
Курсова робота
Дипломне проектування
Конструювання, моделювання та параметризація тестів
Кількісні методи у соціально-поведінкових науках та науках про освіту
Теорія і методика навчання освітніх вимірювань
Навчальна практика з конструювання тестів
Виробнича практика
Курсова робота
Дипломне проектування
Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці
Дипломне проектування
Statistical indicators of Gender equality Статистичні показники
гендерної рівності
Дипломне проектування
Курсова робота
Дипломне проектування
Дипломне проектування
Теорія і практика вищої професійної освіти
21180
Педагогічні системи у вищій школі
Освітні, педагогічні науки
Організація управління навчальним процесом вищої школи
(Педагогіка вищої школи)
Методика викладання у вищій школі
Основи міжнародної наукової комунікації
Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця
Актуальні проблеми педагогіки вищої школи
Історія вищої школи
Педагогічна та професійна психологія
Філософія науки
Позашкільна освіта за кордоном
40384
Теорія і методика позашкільної освіти
Освітні, педагогічні науки

(Позашкільна освіта)

012 Дошкільна освіта

25649
Дошкільна освіта
1 рік 10 міс.

Теорія і практика гурткової роботи»
Інноваційні педагогічні технології в позашкільній освіті
Особистісно-професійне становлення педагога в позашкільній освіті
Виробнича практика у закладах позашкільної освіти
Виховна система закладу позашкільної освіти
Основи міжнародної наукової комунікації
Якість позашкільної освіти
Теорія і практика управління позашкільним закладом
Управління якістю освіти
Філософія науки
Дисципліни професійної підготовки
ОК 1 Філософія науки
ОК 2 Методика організації діяльності в мультикультурному
середовищі ЗДО (англійською мовою)
ОК 3 Практикум з дитячої психології
ОК 4 Педагогічна інноватика
ОК 5 Методологія педагогічних досліджень
ОК 6 Технології лінгводидактичного розвитку дітей дошкільного віку
ОК 7 Технології логіко-математичного розвитку дітей дошкільного
віку
ОК 8 Історія дошкільної педагогіки
ОК 9 Технології навчання дітей екологічного та оздоровчого циклу
ОК 10 Імідж сучасного педагога
ОК 11 Менеджмент у галузі освіти
ОК 12 Основи психодіагностики
ОК 13 Педагогіка дошкільна
ОК 14 Методика ознайомлення дошкільників з довкіллям та основи
екології
ОК 15 Дошкільна лінгводидактика
ОК 16 Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти
ОК 17 Теорія та методика формування елементарних математичних
уявлень
ОК 18 Художня праця та образотворча діяльність з методикою
викладання
ОК 19 Інклюзивна освіта
Дисципліни практичної підготовки
ОК 20 Навчальна практика «Навчання через гру»
ОК 21 Навчальна практика «Практика-тренінг «Інформаційнокомунікаційні технології»
ОК 22 Навчальна практика «Ознайомлювальна»
ОК 23 Виробнича практика «Педагогічна практика в закладі
дошкільної освіти»
ОК 24 Виробнича практика «Переддипломна практика»
ОК 25 Переддипломне проєктування

1 рік 4 міс.

23365
Дошкільна освіта та
Початкова освіта

013 Початкова освіта

20045
Початкова освіта та

Дисципліни професійної підготовки
ОК 1 Філософія науки
ОК 2 Методика організації діяльності в мультикультурному
середовищі ЗДО (англійською мовою)
ОК 3 Практикум з дитячої психології
ОК 4 Педагогічна інноватика
ОК 5 Менеджмент у галузі освіти
ОК 6 Технології лінгводидактичного та логіко-математичного
розвитку дітей дошкільного віку
ОК 7 Імідж сучасного педагога
ОК 8 Методологія педагогічних досліджень
ОК 9 Технології інтегрованого навчання дітей дошкільного віку
ОК 10 Актуальні проблеми сучасного дитинства
Дисципліни практичної підготовки
ОК 11 Навчальна практика в ЗДО
ОК 12 Навчальна практика-тренінг «ІКТ в організації освітнього
процесу ЗДО»
ОК 13 Виробнича (педагогічна практика в ЗДО)
ОК 14 Переддипломна практика
ОК 15 Дипломне проєктування
Дисципліни загальної підготовки
ОК 1 Філософія науки
Дисципліни професійної підготовки
ОК 2 Методика організації діяльності в мультикультурному
середовищі ЗДО (англійською мовою)
ОК 3 Практикум з дитячої психології
ОК 4 Педагогічна інноватика
ОК 5 Менеджмент у галузі освіти
ОК 6 Технології лінгводидактичного та логіко-математичного
розвитку дітей дошкільного віку
ОК 7 ТВІК «Я досліджую світ»
ОК 8 Інноваційні технології навчання мовно-літературної та
математичної галузі у ПШ
ОК 9 Імідж сучасного педагога
ОК 10 Методологія педагогічних досліджень
ОК 11 Актуальні проблеми сучасного дитинства
Дисципліни практичної підготовки
ОК 12 Навчальна практика в ЗДО
ОК 13 Навчальна практика «Практика-тренінг «Інформаційнокомунікаційні технології»
ОК 14 Виробнича (педагогічна практика в ЗДО)
ОК 15 Виробнича (педагогічна практика в школі)
Порівняльна педагогіка;
Інноваційні технології початкової освіти;

Психологія (практична психологія)

17391
Початкова освіта та
Дошкільна освіта

3056
Початкова освіта

Атестація;
Методологія наукових педагогічних досліджень;
В/п «Педагогічна практика у школі»;
Філософія науки;
Технології навчання освітніх галузей в початковій школі;
Теорія і практика психокорекції;
В/п «Психокорекційна практика»;
Основи психотерапії;
Робота психолога з педагогічним колективом;
Проективні методи в психології;
Методика публічного виступу педагога;
Н/п-тренінг «Засоби дистанційної освіти»;
Н/п «Психодіагностична практика»;
Порівняльна педагогіка;
Методологія наукових педагогічних досліджень;
Інноваційні технології початкової освіти;
Атестація;
Актуальні проблеми сучасного дитинства;
Інноваційні технології дошкільної освіти;
В/п «Педагогічна практика у закладі дошкільної освіти»;
Н/п «У групах раннього віку»;
Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку;
В/п «Педагогічна практика у школі»;
Філософія науки;
Інноваційні технології навчання мовно-літературної та математичної
галузей у початковій школі;
Технології вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
Психологія дитячої творчості;
Технології навчальної діяльності лінгводидактичного та логікоматематичного розвитку дітей дошкільного віку;
Методика організаційної діяльності в мультикультурному середовищі
закладу дошкільної освіти (анг.мова);
Н/п-тренінг «Засоби дистанційної освіти»;
Порівняльна педагогіка;
Історія початкової освіти;
К/р з педагогіки;
Диференціація навчання в початковій школі;
Організація і управління в початковій освіті;
Імідж сучасного вчителя початкової школи;
Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі;
Методологія наукових педагогічних досліджень;
Педагогічні технології в початковій школі;
В/п «Педагогічна практика у школі»;
Філософія науки;

014.01 Середня освіта
(Українська мова і
література)

17373
Середня освіта (Українська мова і
література та Мова і література
(англійська))

17377
Середня освіта (Українська мова і
література)

14.021 Середня освіта
(Англійська мова і
література)

40005
Середня освіта (Мова і література
(англійська та німецька))

46882
Середня освіта (Мова і література

Комунікативна компетентність педагога;
К/р з методик початкової освіти
Технології навчання освітніх галузей у початковій школі
Вікова та педагогічна психологія
Методика навчання освітньої галузі «Мови і література»;
Методика навчання освітньої галузі «Математика»;
Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»;
Дитяча література;
Методика навчання освітньої галузі «Технології»;
Атестація
Сучасні освітні технології у викладанні української мови
Проблемні аспекти сучасного мовознавства
Сучасні освітні технології у викладанні української літератури
Теорія літератури
Українська літературна критика
Сучасна зарубіжна література та технології її навчання
Філософія науки
Загальне мовознавство
Практика усного та писемного мовлення
Англійська літератури
Теоретичний курс англійської мови
Технології навчання англійської мови
Сучасні освітні технології у викладанні української мови
Проблемні аспекти сучасного мовознавства
Сучасні освітні технології у викладанні української літератури
Теорія літератури
Українська літературна критика
Загальне мовознавство
Технології навчання англійської мови у старшій школі (ІІ фах),
методика навчання англійської мови в старшій школі
Англійська мова за педагогічним спрямуванням, міжкультурна
комунікація для вчителя іноземних мов
Інтерпретація сучасного англомовного художнього тексту
Методологія та організація наукових досліджень з іншомовної
лінгводидактики, англійська мова за педагогічним спрямуванням (ІІ
фах)
Англійська мова за педагогічним спрямуванням (ІІ фах)
Філософія науки
Актуальні напрямки сучасного мовознавства
Методика викладання зарубіжної літератури в старшій школі
Сучасний літературознавчий дискурс
Ключові компетенції для ціложиттєвої освіти
Методологія та організація наукових досліджень з іншомовної
лінгводидактики, англійська мова за педагогічним спрямуванням,

(англійська))

014.022 Середня освіта
(Німецька мова і література)

40006
Середня освіта (Мова і література
(німецька та англійська))

014.03 Середня освіта
(Історія)

17365
Середня освіта (Історія,
Правознавство)

26277
Середня освіта (Історія та Географія)

практична граматика
Міжкультурна комунікація для вчителя іноземних мов
Інтерпретація сучасного англомовного художнього тексту, література
Британії та США: постмодернізм
Технології навчання англійської мови у старшій школі, методика
навчання англійської мови в старшій школі
Загальнотеоретичний курс англійської мови
Філософія науки
Актуальні напрямки сучасного мовознавства
Методика викладання зарубіжної літератури в старшій школі
Історія зарубіжної літератури
Психологія
Педагогіка
Ключові компетенції для ціложиттєвої освіти
Актуальні напрямки сучасного мовознавства
Сучасний літературознавчий дискурс
Методика викладання зарубіжної літератури в старшій школі
Методика навчання німецької мови в старшій школі
Лінгвокраїнознавство
Німецька мова за педагогічним спрямуванням
Німецька мова за педагогічним спрямуванням
Література німецькомовних країн
Технології навчання німецької мови
Німецька мова за педагогічним спрямуванням
Технології навчання англійської мови
Англійська мова за педагогічним спрямуванням
Методологія історії
Історіографія всесвітньої історії
Українська культура у цивілізаційному вимірі;
Сучасні освітні технології у викладанні історії
Актуальні проблеми вітчизняної історії
Військово-політична історія України XVIII-XX століття
Теоретичні проблеми політичної історії ХХ ст.
Актуальні проблеми всесвітньої історії
Сучасні освітні технології у викладанні правознавства
Актуальні проблеми теорії права
Трудове право;
Захист прав інтелектуальної власності
Актуальні проблеми давньої і середньовічної історії України
Філософія науки
Філософія історії
Методологія історії
Історіографія всесвітньої історії
Українська культура у цивілізаційному вимірі;

17366
Середня освіта (Історія)

014.04 Середня освіта
(Математика)

17351
Середня освіта (Математика,
Інформатика та Економіка)

17353
Середня освіта (Математика)

Сучасні освітні технології у викладанні історії
Теоретичні проблеми політичної історії ХХ століття
Актуальні проблеми вітчизняної історії
Філософія науки
Філософія історії
Сучасні освітні технології у викладанні географії;
Політична географія
Регіональна і суспільна географія
Філософія науки
Археологія України
Історія стародавнього світу та середніх віків
Спеціальні історичні дисципліни (з джерелознавством)
Нова і новітня історія країн Європи і Америки
Загальна етнографія
Вступ до історії
Методика викладання історії
Нова і новітня історія Азії і Африки;
Історіографія всесвітньої історії
Актуальні проблеми вітчизняної історії
Історіографія історії України
Історія України (ХІХ – ХХІ )
Сучасні освітні технології у викладанні історії
Методологія історії
Філософія історії
Філософія науки
Цивільний захист
Вибрані питання математики
Вибрані задачі математики
Конструктивна геометрія
Сучасні освітні технології у викладанні математики, інформатики та
економіки
Теоретичні основи створення методичних систем
Methods of teaching mathematics in high school
Методика навчання інформатики в старшій школі
Олімпіадні задачі з інформатики
Методика навчанні економіки в старшій школі
Олімпіадні задачі з економіки
Філософія науки
Цивільний захист
Вибрані питання математики
Вибрані задачі математики
Сучасні освітні технології у викладанні математики
Теоретичні основи створення методичних систем
Конструктивна геометрія

014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини)

23234
Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини, Хімія)

014.07 Середня освіта
(Географія)

17367
Середня освіта (Географія) та
краєзнавчо-туристична робота

Methods of teaching mathematics in high school
Філософія науки
Сучасні освітні технології у викладанні біологічних дисциплін
Методика навчання біології, здоров’я людини та екології у
професійній школі
Біосфорологія Популяційна екологія Паразитологія
Історія формування світогляду в біології (іноземною мовою)
Сучасні методи дослідження речовин Харчова хімія
Методика навчання хімії в профільній школі
Сучасні технології навчання хімії
Філософія науки
Меліоративна географія (Англійською мовою)
Історія та методологія географічної науки
Ландшафтні регіони України
Виробнича практика
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний екзамен/Захист дипломної
(кваліфікаційної) роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
Сучасні освітні технології у викладанні географії
Політична географія
Виробнича практика
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний екзамен/Захист дипломної
(кваліфікаційної) роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу
Державний кваліфікаційний екзамен/Захист дипломної
(кваліфікаційної) роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
Геоурбаністика
Державний кваліфікаційний екзамен/Захист дипломної
(кваліфікаційної) роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
Рекреаційна географія
Дипломне проектування
Туристичні ресурси світу
Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи в старшій школі
Дипломне проектування
Економіка та методика її викладання
Державний кваліфікаційний екзамен/Захист дипломної
(кваліфікаційної) роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти"

014.08 Середня освіта
(Фізика)

40007
Середня освіта (Фізика і математика)

17356
Середня освіта (Фізика)

014.10 Середня освіта
(Трудове навчання та
технології)

17358
Середня освіта (Трудове навчання та
технології)

014.11 Середня освіта
(Фізична культура)

17461
Середня освіта (Фізична культура) та
методика спортивно-масової роботи

Філософія науки
Цивільний захист
Методика навчання фізики в старшій школі
Наукова англійська мова
Шкільний курс та методика навчання астрономії
Сучасні освітні технології
Сучасні питання фізики
Вибрані задачі математики
Вибрані питання математики
Конструктивна геометрія
Методика навчання математики в старшій школі
Філософія науки
Цивільний захист
Теоретична фізика
Методика навчання фізики
Загальна фізика
Астрономія
Математичні методи фізики
Шкільний курс та методика навчання астрономії
Фізика англійською мовою
Сучасні освітні технології у навчанні фізики
Сучасні питання фізики
Методика навчання фізики в старшій школі
Філософія науки
Цивільний захист
Сучасні PR- технології
Охорона праці в галузі
Методологія та методика наукових досліджень
Сучасні конструкційні матеріали та нанотехнології
Методика навчання загальнотехнічних дисциплін (у т.ч. креслення)
САПР в технологічній освіті
Теорія і методика навчання технологій у старшій школі
1.Сучасні освітні технології у викладанні трудового навчання та
технологій
2. Основи інтеграції у проєктній діяльності
Екокультура в технологічній освіті
Філософія науки
Сучасні системи оздоровлення (дисципліна іноземною мовою)
Організація та методика спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої і
туристичної роботи
Педагогіка спортивної діяльності
Інтенсифікація фізичного виховання у закладах освіти
Організація спортивного туризму в рекреаційній діяльності
Маркетинг фізичної культури в системі освіти

17463
Середня освіта (Фізична культура)

Теорія і методика викладання масових видів спорту у закладах
загальної середньої освіти
Дипломне проектування
Фізична реабілітація у фізичному вихованні та спорті
Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного
виховання Дипломне проектування
Основи психологічного супроводу професійної діяльності вчителя
фізичної культури
Теорія і методика організації спортивних свят і видовищ
Теорія і методика викладання фізичної культури у закладах загальної
середньої освіти
Корекційна педагогіка
Виробнича практика (педагогічна практика у школі)
Виробнича практика (педагогічна практика в ЗЗСО з організації
спортивно-масової роботи)
Дипломне проектування
Філософія науки
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Організація та методика спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої і
туристичної роботи
Біохімія фізичного виховання і спорту
Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання і
спорту; Фізична реабілітація у фізичному вихованні та спорті
Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного
виховання
Сучасні системи оздоровлення (дисципліна іноземною мовою)
Педагогіка спортивної діяльності
Корекційна педагогіка
Інтенсифікація фізичного виховання у закладах освіти;
Теорія і методика викладання легкої атлетики
Організація спортивного туризму в рекреаційній діяльності
Теорія і методика викладання масових видів спорту у закладах
загальної середньої освіти
Маркетинг фізичної культури в системі освіти
Основи психологічного супроводу професійної діяльності вчителя
фізичної культури
Теорія і методика організації спортивних свят і видовищ
Теорія і методика викладання фізичної культури у закладах загальної
середньої освіти
Теорія і методика викладання гімнастики
Виробнича практика (педагогічна практика у школі)
Виробнича практика (педагогічна практика в ЗЗСО з організації
спортивно-масової роботи)
Теорія і методика викладання спортивних ігор

014.12 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)

17403
Середня освіта (Образотворче
мистецтво)

014.13 Середня освіта
(Музичне мистецтво)

17400
Середня освіта (Музичне мистецтво та
Художня культура)

17401
Середня освіта (Музичне мистецтво)

Теорія і методика викладання плавання
Дипломне проектування
Теорія та практика рисунку
Теорія та практика живопису
Теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва
Методика викладання мистецтва
Медіакультура
Modern computer technologies in artistic education
Менеджмент в мистецтва
Історія українського образотворчого мистецтва
Філософія науки
Сучасні технології викладання музичного мистецтва в закладі
загальної середньої освіти
Сольний спів
Хорове диригування
1.Хоровий клас
Основний музичний інструмент
Методологія музично-педагогічних дослідженьПедагогіка свободи
Художньо-сценічна культура
Цифрові технології в мистецтві та художній культурі
Основи композиторської майстерності
Сучасне мистецтво
Музично-педагогічна освіта України
Історія європейської художньої культури
Технології викладання художньої культури в закладі загальної
середньої освіти
Філософія науки
Сучасні технології викладання музичного мистецтва в закладі
загальної середньої освіти
Сольний спів
Хорове диригування
Хоровий клас
Основний музичний інструмент
Поліфонія
Гармонія
Аналіз музичних форм
Основний музичний інструмент
Методологія музично-педагогічних досліджень
Педагогіка свободи
Художньо-сценічна культура
Хорознавство та хорове аранжування
Основи композиторської майстерності
Музично-педагогічна освіта України
Історія західноєвропейської музики

014.15 Середня освіта
(Природничі науки)

27668
Середня освіта (Природничі науки)

017 Фізична культура і
спорт

25357
Фізична культура і спорт

Філософія науки
Філософія науки
Modern Educational Technologies in Teaching the Natural Sciences/
Сучасні освітні технології в навчанні природничих наук
Методика навчання природничих наук у старшій школі
Спеціальний фізичний практикум
Сучасні питання фізики
Виробнича (педагогічна практика у школі)
Виробнича (педагогічна практика у школі)(загальне керівництво)
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний екзамен
Захист дипломної (кваліфікаційної) роботи
Теорія еволюції
Популяційна біологія
Сучасні методи дослідження речовини
Державний кваліфікаційний екзамен
Методи синтезу та аналізу біологічно-активних речовин
Modern Educational Technologies in Teaching the Natural Sciences/
Сучасні освітні технології в навчанні природничих наук
Методика навчання природничих наук у старшій школі
Виробнича (педагогічна практика у школі)
Дипломне проектування
Державний кваліфікаційний екзамен
Захист дипломної (кваліфікаційної) роботи
Навчальна практика-тренінг «Засоби дистанційної освіти»
Виробнича (педагогічна практика у школі)
Дипломне проектування
Захист дипломної (кваліфікаційної) роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
Державний кваліфікаційний екзамен
Філософія науки.
Актуальні проблеми підготовки спортсменів.
Спортивний відбір і орієнтація.
Теорія і методика підготовки кваліфікованих спортсменів.
Організаційні засади розвитку сучасного спорту.
Моделювання і прогнозування у системі підготовки спортсменів.
Управління підготовкою юних спортсменів.
Засоби рекреації у фізичній культурі та спорті.
Основи маркетингу і менеджменту у фізичній культурі і спорті.
Соціально-правові основи сучасного спорту.
Методологія та організація наукових досліджень.
Атлетична підготовка в обраному виді спорту(дисципліна іноземною
мовою).
Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі та спорті.

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

3107
Хореографія

03 Гуманітарні науки

035.Філологія 043
Германські мови та
літератури (переклад
включно) перша - німецька

23747
Філологія (Германські мови та
літератури (переклад німецька та
англійська мови включно)

05 Соціальні та
поведінкові науки

052 Політологія

51102
Політологія

053 Психологія

17396

Перетренованість і травматизм спортсменів.
Світовий досвід сучасної хореографії
Традиційні та інноваційні методи роботи балетмейстера у сучасній
хореографії
Музично-хореографічні форми класичного танцю
Інтелектуальна власність
Традиційні та інноваційні методи роботи балетмейстера у сучасній
хореографії
Науково-методична робота у сфері хореографії
Традиційні та інноваційні методи роботи балетмейстера у народній
хореографії
Традиційні та інноваційні методи роботи балетмейстера у бальній
хореографії
Організація роботи концертно-гастрольної діяльності хореографічного
колективу
Філософія науки
Медіація нехудожнього тексту
Методологія сучасного перекладу
Текстова компетенція (німецька мова)
Фаховий переклад (німецька мова)
Технології перекладу та перекладацький менеджмент
Фаховий переклад (економічний переклад)
Текстова компетенція (англійська мова)
Фаховий переклад (юридичний переклад)
Іншомовні фахові дискусії
Філософія науки
Література і переклад
Філософія науки
Теорія політичних конфліктів,
Проблеми ідентичності в умовах глобалізації,
Політична психологія
Актуальні проблеми сучасної політики,
Міжнародна та європейська безпека,
Політичний менеджмент та маркетинг
Методологія і логіка політичних досліджень,
Аналіз та прогнозування державної політики,
Міжнародні системи та глобальний розвиток,
Політичне консультування
Інформаційно-аналітична діяльність в державних і недержавних
структурах,
Політичні інститути та процеси в Україні,
Геополітика і стратегія
Іноземна мова в професійній діяльності політолога
Активне соціально-психологічне пізнання

Психологія (практична психологія)
(1 р. 4 міс.)

1 р. 10 міс.

Актуальні проблеми психологічної науки та практики (Дисципліна
іноземною мовою)
Виробнича практика «Психологічна служба в установах та
організаціях»
Економічна психологія
Захист кваліфікаційної роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
Методологія психологічних досліджень
Позитивна психотерапія
Проективні методи в психології
Психолінгвістика
Психологія впливу
Психологія духовності
Сучасні освітні технології у викладанні психології
Сучасні технології психологічного консультування
Технології роботи практичного психолога
Філософія науки
Юридична психологія
Активне соціально-психологічне пізнання
Актуальні проблеми психологічної науки та практики (Дисципліна
іноземною мовою)
Виробнича практика «Психологічна служба в установах та
організаціях»
Вікова та педагогічна психологія
Економічна психологія
Загальна психологія
Захист кваліфікаційної роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
Методологія психологічних досліджень
Основи психокорекції
Основи психологічного консультування
Основи психотерапії
Позитивна психотерапія
Практикум з психокорекції
Проективні методи в психології
Психодіагностика
Психолінгвістика
Психологія впливу
Психологія духовності
Сучасні освітні технології у викладанні психології
Сучасні технології психологічного консультування
Технології роботи практичного психолога
Філософія науки
Юридична психологія

07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

2373
Управління навчальним закладом

08 Право

081 Право

2346
Право

11 Математика та
статистика

112 Статистика

24170
Статистика (Фінансова, страхова та
комп’ютерна статистика)

12 Інформаційні
технології

122 Комп'ютерні науки

21178
Комп'ютерні науки
(Програмування та адміністрування)

Маркетинг освітніх послуг
Менеджмент в освіті
Управління інформаційними зв’язкам
Управлінська у навчальному закладі
Управління навчальною і виховною діяльністю
Управління фінансово-економічною діяльністю
Філософія науки
Актуальні проблеми конституційного права.
Філософія права.
Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації.
Складання кримінально-процесуальних документів.
Сучасні правові аспекти Європейської інтеграції України.
Актуальні проблеми трудового права.
Актуальні проблеми теорії права.
Стандарти професійної діяльності правника.
Актуальні проблеми адміністративної реформи в Україні.
Актуальні проблеми договірного права.
Складання документів в адміністративних та цивільних справах.
Актуальні проблеми адміністративного судочинства.
Аналіз даних та комп'ютерна статистика
Випадкові процеси та їх застосування
Виробнича практика з комп'ютерної статистики
Виробнича практика у галузі аналізу даних
Дипломне проектування
Експоненціальні статистичні структури
Курсова робота за фахом
Курсовий проект з комп'ютерної статистики
Математика фінансів та страхування
Навчальна практика з сучасних методів обробки даних
Статистичне моделювання та прогнозування
Стохастичне програмування
Сучасні проблеми теорії ймовірності та математичної статистики
Філософія науки
Application of random processes: selected problems / Застосування
випадкових процесів: вибрані питання
Big data/Великі масиви
Modelling of complex systems / Моделювання складних систем
Web-орієнтовані та постреляційні бази даних
Виробнича практика
Дипломне проектування
Інформаційна безпека та криптографія
Курсова робота з комп'ютерних наук
Методи верифікації та оптимізації програм
Навчальна практика з організації командної роботи при розробці

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

17393
Соціальна робота
(cоціальна педагогіка)

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна
діяльність

27693 Правоохоронна діяльність

програмного забезпечення
Системи штучного інтелекту
Сучасні web-технології Мультисервісні мережі
Проектування і створення корпоративних інформаційних систем
Сучасні проблеми прикладної математики
Філософія науки
Хмарні технології
Виробнича практика в установах та організаціях
Дипломне проектування
Методика організації соціально-педагогічної діяльності
Методика проведення соціально-педагогічного тренінгу (іноземною
мовою)
Методологічна культура соціального працівника
Методологія соціально-педагогічних досліджень
Моделювання діяльності фахівця
Організація діяльності соціальних служб
Світові моделі та стандарти підготовки соціального педагога
Соціальна робота в Україні
Теорія таі практика соціально-педагогічної діяльності
Філософія науки
Філософія науки;
Цивільний захист;
Методологія та організація наукових досліджень;
Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної
реформи в Україні;
Актуальні проблеми кримінального права;
Іноземна мова професійного спрямування;
Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції
Порівняльне кримінально-виконавче право;
Кримінологія;
Юридичний механізм захисту прав людини;
Публічне адміністрування;
Актуальні проблеми адміністративного процесу;
Проблеми реформування системи правоохоронних органів в Україні;
Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень;
Актуальні проблеми кримінального процесуального права;
Організація розслідування кримінальних правопорушень;
Інформаційні технології у сфері правоохоронної діяльності;
Управління органами поліції;
Організація охорони публічного порядку;
Актуальні проблеми адміністративної діяльності в поліції;
Правові
засади
тактико-спеціальна
підготовка
працівників
правоохоронних органів;
Виробнича практика у сфері правоохоронної діяльності.

