
   Додаток 1  

    (до наказу 175 від 31.08.2018 р.)  

 

Перелік блоків дисциплін вільного вибору  

циклу професійної підготовки  студентів  ОС «бакалавр»  

денної та заочної форм навчання (зі скороченим строком навчання) 

вступу 2018-2019 н.р. 
 

Факультет іноземних мов  

(денна форма) 
 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови) 

Освітня програма - Середня освіта: мова і література (англійська) 

 

Блок: Англійська мова та література 

1. Ділова англійська мова 

2. Історія англійської мови 

3. Комунікативний курс англійської мови 

4. Краєзнавство англомовних країн 

5. Лінгвістичний аналіз тексту (англійська мова) 

6. Одеська плеяда письменників ХХ ст. 

7. Практикум з мовної комунікації (англійська мова) 

8. Сучасна англійська мова 
 

Факультет української філології та соціальних наук (денна та заочна форма) 

 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література 

Освітня програма: Українська мова і література (денна та заочна форма) 

 

Блок: Українська мова і література 

1. Історія української літератури для дітей та юнацтва 

2. Київські некласики в контексті літературної доби 

3. Лінгвістичний аналіз художнього тексту 

4. Літературне краєзнавство 

5. Морфологія українських південнобессарабських говірок 

6. Основи красномовства 

7. Практикум з української мови 

8. Стилістика і культура української мови 
 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.03 Історія 

Освітня програма - Середня освіта: історія (денна та заочна форма) 

 

Блок: Археологія, етнологія та спеціальні історичні дисципліни 

1. Археологія 

2. Етнологія 

3. Історична географія України 

4. Історія вчень про державу і право 

5. Історія світової культури 

6. Історія українського війська 

7. Українська етнологія 

8. Хронологія 



Педагогічний факультету (денна та заочна форма) 
 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.11 Фізична культура 

Освітня програма - Середня освіта: фізична культура (денна та заочна форма) 
 

Блок: Захист Вітчизни 

1. Військова підготовка  

2. Військово-прикладні види спорту  

3. Допризовна підготовка молоді 

4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях в мирний і воєнний час 

5. Методика навчання шкільного курсу "Захист Вітчизни" 

6. Організація допризовної підготовки 

7. Основи виживання в екстремальних умовах 

8. Основи національної безпеки України 

 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Освітня програма: Початкова освіта (денна та заочна форма) 
 

Блок: Інклюзивна освіта 

1. Інтерактивні дидактичні технології в інклюзивному закладі освіти 

2. Історія української педагогіки 

3. Корекційна педагогіка з основами превентивного виховання 

4. Основи медичних знань та охорони здоровя 

5. Педагогіка сімейного виховання дітей з вадами розвитку 

6. Соціалізація особистості в системі інклюзивної освіти 

7. Теорія і методика виховання дітей з вадами розвитку 

8. Теорія та технологія екологічної освіти молодших школярів 

 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма: Спеціальна освіта (логопедія) (денна форма) 
 

Блок: Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку 

1. Арт-терапія у роботі з дітьми з вадами розвитку 

2. Дошкільна педагогіка  

3. Корекційна педагогіка з основами превентивного виховання 

4. Неврологічні основи логопедії та невропатологія 

5. Педагогіка сімейного виховання дітей з вадами розвитку 

6. Педагогічні основи логопедичної гімнастики 

7. Сучасні технології в дошкільній освіті 

8. Технологія ігрової діяльності з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення 

9.  

Спеціальність 231 Соціальна робота 

Освітня програма: Соціальна робота. Соціальна педагогіка (заочна форма) 
 

Блок: Арт-терапія в соціальній роботі з населенням  

1. Артпедагогігка 

2. Арт-терапія з дітьми та молоддю 

3. Арт-технології в соціальній сфері 

4. Види та форми арт-терапевтичної роботи 

5. Методи арт-терапії у роботі з сім'єю 

6. Психотерапія 

7. Соціальна профілактика делінквентної поведінки 

8. Соціальне партнерство 

 



Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.13 Музичне мистецтво 

Освітня програма - Середня освіта: музичне мистецтво (заочна форма) 
 

Блок: Організація вокально-хорової роботи в закладах освіти 

1. Гармонічне сольфеджіо 

2. Естрадний вокал 

3. Організація концертної діяльності 

4. Постановка голосу у дитячому віці 

5. Практикум з шкільного репертуару 

6. Практичний курс з диригування 

7. Солоспів 

8. Сучасне українське хорове мистецтво 
 

 

 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Освітня програма: Дошкільна освіта (заочна форма) 
 

Блок: Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку 

1. Інноваційні технології в логопедії 

2. Методика логопедичної роботи 

3. Методика ранньої діагностики і корекції розвитку дітей з ППФР 

4. Педагогічні основи логопедичної гімнастики 

5. Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами мовлення 

6. Теорія та спецметодики виховання дітей з вадами розвитку 

7. Технологія ігрової діяльності з дітьми з ТПМ 

8. Форми логопедичної роботи 

 

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

(денна та заочна форма) 
 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології 

Освітня програма - Середня освіта: трудове навчання та технології (денна) 
 

Блок: Трудове навчання 

1. Історія техніки 

2. Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти 

3. Різання та верстати 

4. Стандартизація, управління якістю та сертифікація 

5. Сучасні педагогічні технології навчання технологій 

6. Сучасні технології промисловості 

7. Техніка безпеки за професійним спрямуванням 

8. Хімія за профспрямуванням 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.09 Інформатика 

Освітня програма - Середня освіта: інформатика (заочна форма) 
 

Блок: Програмування 

1. Дискретна математика 

2. Елементарна математика 

3. Комп'ютерна алгебра і геометрія 

4. Комп'ютерне діловодство та електронний документообіг 

5. Математичне моделювання і програмування 

6. Методи оптимізації й дослідження операцій 

7. Сучасні мови програмування 

8. Тестові моделі та технології їх конструювання 
 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та 

управління підприємством  (заочна форма) 
 

Блок: Економіка і управління підприємством 

1. Гроші та кредит 

2. Логістика 

3. Міжнародна економіка 

4. Національна економіка 

5. Управління персоналом 

6. Фінанси 

7. Фінанси підприємства 

8. Проектний аналіз 
 

Спеціальність 242 Туризм 

Освітня програма: Туризм. Туристична діяльність (заочна форма) 
 

Блок: Туризм 

1. Економіка туристичного підприємства 

2. Інфраструктура туризму 

3. Рекреаційні комплекси світу 

4. Спеціалізовані види туризму (подієий, етнографічний, релігійний) 

5. Спеціалізовані види туризму (сільський, зелений, оздоровчий, молодіжний, 

спортивний) 

6. Спеціалізовані туристичні ринки 

7. Страхування і безпека в туризмі 

8. Туристично-екскурсійні маршрути Одещини 
 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Освітня програма - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство 

та інформаційна діяльність (заочна форма) 
 

Блок: Інформаційна діяльність 

1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

2. Економіка інформаційної діяльності 

3. Офісне програмування 

4. Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс) 

5. Статистичні методи в інформаційній діяльності 

6. Інформаційна безпека і захист інформації 

7. Інтернет-технології і ресурси в інформаційній діяльності 

8. Міжнародно-правові норми інформаційної діяльності 


