
   Додаток 2  

    (до наказу 175 від 31.08.2018 р.)  

 

Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки  

студентів  ОС «магістр» денної та заочної форм навчання  

на 2 семестр 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) 
 

1. Методологія сучасних лінгвокогнитивних студій. 

2. Жанри кримінальної літератури 

 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови) 

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

 

1. Особливості перекладу ділової німецької мови  

2. Жанри кримінальної літератури 

 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови) 

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

 

1. Сучасний французький дискурс 

2. Жанри кримінальної літератури 

 

Спеціальність 014 Середня освіта 

предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови) 

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

 
1. Сучасні теорії граматичного значення 

2. Жанри кримінальної літератури 

 

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

 

Спеціальність 035 Філологія 

Спеціалізація 035.01 Українська мова та література 

Освітня програма: Українська мова та література (денна форма) 

1. Літературне краєзнавство 

2. Літературна ономастика 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література 

Освітня програма: Українська мова і література (денна форма) 

 

1. Літературне краєзнавство 

2. Літературна ономастика 



Спеціальність 032 Історія та археологія 

Освітня програма: Історія. Історичне туризмознавство (денна форма) 

1. НАТО в системі євроатлантичної безпеки 

2. Традиційні культури етносів Українського Подунав'я 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.03 Історія 

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

 

1. НАТО в системі євроатлантичної безпеки 

2. Традиційні культури етносів Українського Подунав'я 

Спеціальність 053 Психологія 

Освітня програма:  Психологія (денна та заочна форма) 

 

1. Діагностика властивостей і станів 

2. Сучасна психологія мотивації досягнення 

 

Педагогічний факультету 

Спеціальність 231 Соціальна робота 

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

 

1. Організація і методи соціально-педагогічного тренінгу 

2. Соціальне забезпечення населення 

 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Освітня програма: Початкова освіта. Позашкільна освіта (денна та заочна форма) 

 

1. Методологічні засади соціально-педагогічного проектування 

2. Соціально-педагогічне проектування в закладах дошкільної та початкової освіти 

 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта (денна та заочна форма) 

 

1. Методологічні засади соціально-педагогічного проектування 

2. Соціально-педагогічне проектування в закладах дошкільної та початкової освіти 

 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Освітня програма: Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна  освіта  

(денна) 

 

1. Моніторинг якості дошкільної освіти 

2. Педагогіка толерантності 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Освітня програма: Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна  освіта  

(заочна форма) 

 

1. Методологічні засади соціально-педагогічного проектування 

2. Соціально-педагогічне проектування в закладах дошкільної та початкової освіти 



Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності  

Спеціальність 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології 

Освітня програма - Середня освіта: трудове навчання та технології.  

Технічна і комп'ютерна графіка  

(денна та заочна форма) 

1. Основи електроніки 

2. Технічний дизайн 

 

 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма: Менеджмент. Управління навчальним  закладом 

(денна та заочна форма) 

 

1. Кадровий менеджмент 

2. Корпоративна культура навчального закладу 

 

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма: Економіка та управління підприємством.  

Менеджмент проектів і консалтинг 

(денна форма) 

 

1. Менеджмент інноваційної діяльності 

2. Фінансовий менеджмент 

 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма: Економіка та управління підприємством.  

Менеджмент проектів і консалтинг 

(заочна форма) 

 

1. Управління розвитком компанії 

2. Фінансовий менеджмент 

 

 

 

 

 


