МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
« 12 » лютого 2018 р.

м. Ізмаїл

№ 31

В додаток до наказу по ІДГУ № 107 від 31.08.2017 р.
Відповідно до ухвал вчених рад факультетів іноземної мови (від 22.06.2017 р.),
української філології та соціальних наук (від 23.06.2017 р.), управління, адміністрування та
інформаційної діяльності (від 14.06.2017 р.), педагогічного факультету (від 26.06.2017 р.) з
питання затвердження Переліку вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (за
вільним вибором студентів) навчальних планів ОС «бакалавр» та «магістр» 2017 р.
НАКАЗУЮ:
Ввести в дію:
1. Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки
(за вільним вибором студентів) навчальних планів ОС «бакалавр» 2017 р.:
Факультет іноземних мов
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови)
Освітня програма - Середня освіта: мова і література (англійська)

1.
2.
3.
4.

Країнознавство англомовних країн.
Комунікативний курс англійської мови.
Практикум з мовної комунікації (англійська мова).
Ділова англійська мова.
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови)

1.
2.
3.
4.

Освітня програма - Середня освіта: мова і література (німецька)
Лінгвокраїнознавство Німеччини.
Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн.
Комунікативний курс німецької мови.
Німецька мова в професійній діяльності.
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови)

1.
2.
3.
4.

Освітня програма - Середня освіта: мова і література (російська)
Основи соціолінгвістики.
Активні процеси в російській мові.
Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс ).
Усна народна творчість
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Спеціальність 035 Філологія
Предметна спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))
Освітня програма - Філологія: англійська і німецька мови та літератури
(переклад включно)
1. Лінгвокраїнознавство Великобританії.
2. Комунікативний курс англійської мови.
3. Практикум з мовної комунікації (англійська мова).
4. Граматичні труднощі перекладу англійської мови
5. Лексичні труднощі перекладу англійської мови.

Спеціальність 035 Філологія
Предметна спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно))
Освітня програма - Філологія: німецька і англійська мови та літератури
(переклад включно)
1. Лінгвокраїнознавство Німеччини.
2. Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн.
3. Комунікативний курс німецької мови.
4. Сучасна німецька мова.
5. Міжкультурна комунікація – особливості перекладу (німецька мова).
6. Переклад текстів з історії німецьких колоністів Бессарабії (1814-1940).
Факультет української філології та соціальних наук
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література
Освітня програма - Середня освіта: українська мова і література
1.
2.
3.
4.

Фольклор.
Празька поетична школа.
Практикум з української мови.
Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю.

1.
2.
3.
4.

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.03 Історія
Освітня програма - Середня освіта: історія
Культура та релігія стародавніх цивілізацій.
Історія світової культури.
Історія країн Азії та Африки в середні віки.
Історична географія України.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітня програма - Історія та археологія: історія. Європейські студії
(зі знанням англійської мови)
Культура та релігія стародавніх цивілізацій.
Історія світової культури.
Історія країн Азії та Африки в середні віки.
Історична географія України.
Історія Стародавнього Сходу.
Історія Бессарабії.
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1.
2.
3.
4.

Спеціальність 053 Психологія
Освітня програма - Психологія: практична та реабілітаційна психологія
Психологія саморозвитку та саморегуляції.
Психологія творчості.
Психологія агресивності.
Психологія здоров’я.
Педагогічний факультету

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спеціальність 013 Початкова освіта
Освітня програма: Початкова освіта
Новаторські навчально-виховні заклади в Україні.
Педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми.
Історія української педагогіки.
Педагогіка сімейного виховання.
Дозвіллєзнавство.
Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності у початковій школі.

1.
2.
3.
4.
5.

Спеціальність 016 Спеціальна освіта
Освітня програма: Спеціальна освіта (логопедія)
Педагогіка сімейного виховання дітей з вадами розвитку.
Педагогічні основи логопедичної гімнастики.
Педагогічна деонтологія.
Корекційна педагогіка з основами превентивного виховання.
Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності у дошкільному закладі освіти.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спеціальність 012 Дошкільна освіта
Освітня програма: Дошкільна освіта
Педагогічний імідж вихователя дошкільного закладу освіти.
Превентивна педагогіка.
Сучасні технології навчання та виховання дітей дошкільного віку.
Педагогіка сімейного виховання.
Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників.
Сучасні оздоровчі технології та безпека життєдіяльності у дошкільному закладі освіти.

1.
2.
3.
4.

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.11 Фізична культура
Освітня програма - Середня освіта: фізична культура
Загальна біологія та основи генетики.
Теорія і методика дитячого і юнацького спорту.
Плавання з методикою навчання.
Науково-педагогічні засади здорового способу життя.

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт
Освітня програма - Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність
1. Загальна біологія та основи генетики.
2. Плавання з методикою навчання.
3. Науково-педагогічні засади здорового способу життя.
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1.
2.
3.
4.

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.12 Образотворче мистецтво
Освітня програма - Середня освіта: образотворче мистецтво
Креативність пізнання мови образотворчого мистецтва.
Українське бароко.
Монументальний живопис.
Мистецтво рідного краю.

1.
2.
3.
4.

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.13 Музичне мистецтво
Освітня програма - Середня освіта: музичне мистецтво
Основи професійно-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва.
Гармонічне сольфеджіо.
Основи техніки диригування.
Практикум шкільного репертуару (фортепіанний відділ, народний відділ).

Спеціальність 231 Соціальна робота
Освітні програма: Соціальна робота. Соціальна педагогіка
1. Соціально-медичний патронаж.
2. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах.
Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Освітня програма - Середня освіта: інформатика
1.
2.
3.
4.
5.

Елементарна математика.
Алгебра та теорія чисел.
Комп’ютерна алгебра і геометрія.
Сучасні мови програмування.
Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітня програма - Середня освіта: трудове навчання та технології
Фізичний практикум.
Хімія за профспрямуванням.
Стандартизація, управління якістю та сертифікація.
Історія техніки.
Безпека праці.
Атомна та ядерна фізика.

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Освітня програма - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство та
інформаційна діяльність (зі знанням англійської мови)
1. Джерелознавство.
2. Комунікативні технології в інформаційному суспільстві.
3. Музеєзнавство.
4. Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс).
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5.
6.
7.
8.

Психологія лідерства.
Практикум з конфліктології.
Статистичні методи в інформаційній діяльності.
Основи програмування.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітня програма - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та
управління підприємством (зі знанням англійської мови)
Гроші і кредит.
Національна економіка.
Страхування.
Фінанси.
Інвестування
Фінанси підприємства.

1.
2.
3.
4.
5.

Спеціальність 242 Туризм
Освітня програма: Туризм. Туристична діяльність (зі знанням англійської мови)
Туристично-екскурсійні маршрути Одещини
Спеціалізовані види туризму (сільський, зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний).
Музеєзнавство.
Рекреаційні комплекси світу.
Спеціалізовані види туризму (подієвий, етнографічний, релігійний).

2. Перелік сертифікованих програм навчальних планів ОС «бакалавр» 2017 р.:
1. Англійська мова: практичний курс.
2. Археологія, етнологія та спеціальні історичні дисципліни.
3. Декоративно-прикладна творчість.
4. Інтернет технології та веб-дизайн в освіті.
5. Інформатика та методика її навчання у початковій школі
6. Комунікативний курс французької мови.
7. Математика з методикою навчання.
8. Охорона пам’яток історії та культури.
9. Охорона праці.
10. Редагування спец документації.
11. Румунська мова.
12. Сімейна педагогіка.
13. Сучасна болгарська мова.
14. Сучасне підприємництво.
15. HR-менеджмент (для всіх спеціальностей)
16. "Арт-терапія в соціальній роботі з населенням"
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3. Перелік професійних вибіркових дисциплін (за вільним вибором студентів)
навчальних планів ОС «магістр» 2017 р.:
Факультет іноземних мов
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови)
Освітня програма - Середня освіта: мова і література (англійська)
1. Переклад як форма міжлітературної взаємодії.
2. Історія літературних напряміув і шкіл.
3. Інновації у викладанні світової літератури.
4. Неологія ХХІ ст.
5. Лінгвістична семантика.
6. Стилістичні проблеми перекладу англійської мови.
7. Методологія сучасних лінгвокогнитивних студій.
8. Аналітичне читання (англійська мова).
9. Практикум перекладу англійської ділової мови.
10. Гендерна проблематика в англо-амеріканській літературі.
11. Амбівалентні явища в системі мови.
12. Порівняльна типологія англійської та української мов.
13. Особливості лінгвокультурологічної концептології.
14. Особливості реферування різножанрових англомовних текстів.
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови)
Освітня програма - Середня освіта: мова і література (німецька)
1. Переклад як форма міжлітературної взаємодії.
2. Історія літературних напряміув і шкіл.
3. Інновації у викладанні світової літератури.
4. Неологія ХХІ ст.
5. Лінгвістична семантика.
6. Типологія німецького та українського словотвору.
7. Зіставні аспекти німецької та української фразеології.
8. Мовні аспекти німецької колонізації Бессарабії (1814-1940).
9. Особливості граматичного перекладу.
10. Сучасна література Німеччини.
11. Амбівалентні явища в системі мови.
12. Лінгвістичний аналіз німецького тексту.
13. Сучасний німецький дискурс.
14. Аналітичне читання (німецька мова)

1.
2.
3.
4.
5.

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови)
Освітня програма - Середня освіта: мова і література (французька)
Переклад як форма міжлітературної взаємодії.
Історія літературних напряміув і шкіл.
Інновації у викладанні світової літератури.
Неологія ХХІ ст.
Лінгвістична семантика.
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6. Порівняльна типологія французької та української мов.
7. Компаративна лінгвістика (перекладацькі проблеми лексикології французької мови).
8. Інтерпретація французького художнього тексту.
9. Сучасний французький дискурс.
10. Сучасна література Франції.
11. Амбівалентні явища в системі мови.
12. Лінгвістичний аналіз французького тексту.
13. Теорія та практика перекладу французького тексту.
14. Особливості реферування різножанрових французькомовних текстів
Спеціальність 014 Середня освіта
предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови)
Освітня програма - Середня освіта: мова і література (російська)
1. Переклад як форма міжлітературної взаємодії.
2. Історія літературних напряміув і шкіл.
3. Інновації у викладанні світової літератури.
4. Неологія ХХІ ст.
5. Лінгвістична семантика.
6. Канон і деканонізвція соцреалізму.
7. Комунікативний синтаксис.
8. Срібне століття російської поезії.
9. Основи психолінгвістики.
10. Гендерна проблематика в російській літературі.
11. Амбівалентні явища в системі мови.
12. Сучасні теорії граматичного значення.
13. Художній світ Ф.М.Достоєвського.
14. Культурософія М. Волошина.
Факультет української філології та соціальних наук
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.01 Українська мова та література
Освітня програма: Українська мова та література
1. Українська наукова мова.
2. Літературне краєзнавство.
3. Українська лінгвогеографія.
4. Парадигма сучасного літературознавства.
5. Київські неокласики в контексті доби.
6. Жанрові різновиди художньо-документальної літератури.
7. Мемуарний дискурс в українській літературі ХХ ст.-початку ХХІ ст.
8. Антропологічний дискурс в українській літературі ХХ ст.-початку ХХІ ст.
9. Міфософська лінія в українській літературі ХХ ст.-початку ХХІ ст.
10. Теоретичні проблеми синтаксису.
11. Методи лінгвістичних досліджень.
12. Актуальні питання діалектної грамматики.
13. Типологія говірок Межиріччя Дністра та Дунаю.
14. Актуальні питання теоретичної морфології.
15. Актуальні питання лексикології.
16. Українські південнобесскарабські говірки.
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Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література
Освітня програма: Українська мова і література
1. Українська наукова мова.
2. Літературне краєзнавство.
3. Актуальні проблеми сучасного шкільного літературознавства.
4. Парадигма сучасного літературознавства.
5. Київські неокласики в контексті доби.
6. Жанрові різновиди художньо-документальної літератури.
7. Мемуарний дискурс в українській літературі ХХ ст.-початку ХХІ ст.
8. Антропологічний дискурс в українській літературі ХХ ст.-початку ХХІ ст.
9. Міфософська лінія в українській літературі ХХ ст.-початку ХХІ ст.
10. Теоретичні проблеми синтаксису.
11. Методи лінгвістичних досліджень.
12. Актуальні питання діалектної граматики.
13. Типологія говірок Межиріччя Дністра та Дунаю.
14. Актуальні питання теоретичної морфології.
15. Актуальні питання лексикології.
Спеціальність 053 Психологія
Освітня програма: Психологія. Бізнес-психологія та HR-менеджмент
1. Психологія праці та ергономіка.
2. Актуальні проблеми юридичної психології.
3. Психологія масової поведінки.
4. Сучасна психологія мотивації досягнення: теорія і практика.
5. Психологія стресу.
6. Діагностика властивостей та станів.
7. Спеціальна психологія.
8. Сучасні напрями зарубіжної психології.
9. Психологія кризових ситуацій.
10. Психологічна допомога жертвам насильства та аспекти суїцидології.
11. Психологічна експертиза.
12. Психологія лідерства.
13. Психологія агресивності.
14. Психологія діяльності.
Спеціальність 032 Історія та археологія
Освітня програма: Історія. Історичне туризмознавство
1. Історія пострадянських країн.
2. Бессарабське питання в європейській дипломатії (ХІХ-ХХ ст.).
3. Традиційні культури етносів Українського Подунав’я.
4. Дворянство в історії та культурі України.
5. Етнодемографічні процеси сучасного світу.
6. Світова культура ХХ – початку ХХІ ст.
7. Друга світова війна: проблеми вивчення та інтерпретації.
8. НАТО в системі євроатлантичної безпеки.
9. Політичний тероризм у нові та новітні часи.
10. Макро-, мікро- і мета історія.
11. Історичний туризм в Україні та світі.
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12. Музейний туризм та етнотуризм.
13. Туристичне краєзнавство.
14. Міжнародний туристичний бізнес.
15. Безпека в туризмі.
16. Туристична політика.
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.03 Історія
Освітня програма - Середня освіта: історія, українознавство
1. Історія пострадянських країн.
2. Бессарабське питання в європейській дипломатії (ХІХ-ХХ ст.).
3. Традиційні культури етносів Українського Подунав’я.
4. Дворянство в історії та культурі України.
5. Етнодемографічні процеси сучасного світу.
6. Світова культура ХХ – початку ХХІ ст.
7. Друга світова війна: проблеми вивчення та інтерпретації.
8. НАТО в системі євроатлантичної безпеки.
9. Політичний тероризм у нові та новітні часи.
10. Макро-, мікро- і мета історія.
11. Український фольклор.
12. Природа і екологія України.
13. Історія державної символіки України.
14. Історія української діаспори.
15. Інноваційні технології у навчанні історії.
16. Регіонознавство у шкільних курсах історії.
Педагогічний факультету
Спеціальність 013 Початкова освіта
Освітня програма: Початкова освіта. Позашкільна освіта
1. Організаційно-педагогічні засади зарубіжної позашкільної освіти.
2. Гендерна педагогіка.
3. Формування дослідницької культури дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в
проектній діяльності.
4. Методика організації творчої діяльності дітей з обмеженими можливостями.
5. Інклюзивний підхід до розвитку позашкільних закладів освіти.
6. Арт-терапевтичні технології в інклюзивній освіті.
7. Технології вивчення освітніх галузей початкової школи.
8. Організація й управління в початковій освіті.
9. Актуальні проблеми початкового навчання.
10. Методика проведення занять з народознавства.
11. Методика організації виховної роботи в системі позашкільної освіти.
12. Здоров'язбережувальні технології в інклюзивній освіті.
13. Педагогіка толерантності.
14. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі.
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Сертифікована програма
«Соціально-педагогічне проектування в закладах дошкільної та початкової освіти»
15. Методологічні засади соціально-педагогічного проектування.
16. Соціально-педагогічні проектування в закладах дошкільної освіти
17. Основи соціально-педагогічного проектування в закладах початкової освіти.
18. Проектування інноваційних педагогічних систем у закладах дошкільної та початкової освіти.
19. Організаційно-методичні засади діяльності проектної команди в закладах освіти.
20. Управління соціально-педагогічними проектами в закладах освіти.
21. Професійна підготовка педагогів закладів дошкільної та початкової освіти до проектної
діяльності.
Спеціальність 012 Дошкільна освіта
Освітня програма: Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта
1. Актуальні проблеми дошкільної освіти.
2. Гендерна педагогіка.
3. Організація роботи з оздоровлення і відпочинку в дитячих закладах.
4. Альтернативна дошкільна освіта.
5. Моніторинг якості дошкільної освіти.
6. Методи лікувально-профілактичної допомоги дітям дошкільного віку.
7. Організаційно-педагогічні засади зарубіжної дошкільної освіти.
8. Технології проектування в позашкільних закладах освіти.
9. Методика організації виховної роботи в системі інклюзивної освіти.
10. Інклюзивний підхід до розвитку дошкільних закладів освіти.
11. Формування дослідницької культури дошкільників у проектній діяльності.
12. Методи та моделі інклюзивної освіти дітей дошкільного віку.
13. Педагогіка толерантності.
14. Сенсорне виховання дошкільників з вадами здоров'я.
Сертифікована програма
«Соціально-педагогічне проектування в закладах дошкільної та початкової освіти»
15. Методологічні засади соціально-педагогічного проектування.
16. Соціально-педагогічні проектування в закладах дошкільної освіти
17. Основи соціально-педагогічного проектування в закладах початкової освіти.
18. Проектування інноваційних педагогічних систем у закладах дошкільної та початкової освіти.
19. Організаційно-методичні засади діяльності проектної команди в закладах освіти.
20. Управління соціально-педагогічними проектами в закладах освіти.
21. Професійна підготовка педагогів закладів дошкільної та початкової освіти до проектної
діяльності.
Спеціальність 231 Соціальна робота
Освітня програма: Соціальна робота. Соціальна реабілітація
1. Актуальні соціально-педагогічні проблеми професійної соціалізації
2. Превентивна педагогіка
3. Ресоціалізація неповнолітніх
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4. Соціальна реклама як чинник соціалізації особистості
5. Тренінг самопізнання
6. Супервізорство як соціально-педагогічна проблема сучасності
7. Розвиток соціальної педагогіки в сучасному світі
8. Гуманістичні моделі соціально-педагогічної роботи в сучасному зарубіжжі
9. Технології збереження в соціальній сфері
10. Організація і методи соціально-педагогічного тренінгу
11. Соціальна компетентність
12. Соціальний проект Тюнінг: гармонізація освітніх послуг
13. Сімейна терапія як комплексна модель соціальної роботи
14. Форма соціальної роботи в групах самодопомоги
15. Соціальна педагогіка в постатях
16. Соціальна робота за рубежем
17. Методи і моделі соціальної роботи в громаді
18. Соціальна робота з людьми похилого віку
19. Організація роботи спеціалізованих соціальних служб
20. Соціальна антропологія
21. Гендерна педагогіка
22. Соціально-педагогічна направленість соціальної політики в Україні
23. Інноваційні методи в соціальній роботі
24. Технологізація волонтерського руху в Україні і за рубежем
25. Вулична соціальна робота
Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Спеціальність 073 Менеджмент
Освітня програма: Менеджмент. Управління навчальним закладом
1. Педагогічна компетентність викладача навчального закладу.
2. Корпоративна культура закладу освіти.
3. Кадровий менеджмент.
4. Теорія і менеджмент організації.
5. Управління якістю освітніх послуг у навчальному закладі.
6. Електронний документообіг навчального закладу.
7. Мовленнєва комунікація у фаховій діяльності.
8. Самоменеджемент керівника навчального закладу.
9. Самоменеджмент та управління особистою кар'єрою.
10. Мотиваційний менеджмент.
11. Педагогіка толерантності.
12. Інформаційні системи і технології в управлінні закладами освіти.
13. Аудит і оцінювання в управлінській діяльності.
14. Охорона праці в закладах освіти.
15. Конфліктологія.
16. Управління соціальними закладами.
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Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітня програма: Економіка та управління підприємством.
Менеджмент проектів і консалтинг
1. Стратегічний маркетинг.
2. Фінансовий менеджмент.
3. Фондовий ринок і цінні папери.
4. Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств.
5. Управління фінвнсовою санацією підприємства.
6. Економічна безпека бізнесу.
7. Управління проектною командою.
8. Управління потенціалом підприємства.
9. Менеджмент інноваційної діяльності.
10. Антикризове управління підприємством.
11. Сучасні технології в економіці консалтингу.
12. Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів.
13. Інтелектуальний бізнес.
14. Тренінг-курс: Вирішення ділових ситуацій.
15. Управління розвитком компанії.
16. Біржова діяльність та управління біржовими структурами.
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
1. Теорія та методика профорієнтаційної роботи.
2. Автоматизація технологічних процесів.
3. Технологія громадського харчування.
4. Виробнича ергономіка.
5. Технологія ручної обробки матеріалів з методикою навчання.
6. Різання та верстати.
7. Організація дистанційного навчання у навчальному закладі.
8. Комп’ютерний дизайн.
9. Математичне моделювання процесів та систем механіки.
10. Сучасне матеріалознавство.
11. Технічний дизайн.
12. Стандартизація, управління якістю і сертифікація.
13. Основи домашнього господарювання з методикою навчання.
14. Формування творчого потенціалу викладача інтерактивними методами на уроках технологій.
15. Конструювання засобами комп'ютерної графіки.
Підстава: витяги з протоколів засідань вчених рад факультетів.

Ректор

Я.В. Кічук
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