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Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти 

 третього (освітньо-наукового) рівня  

1 курс 

 

Дисципліни третього (освітньо-наукового) рівня 

 спеціальності 011- Освітні, педагогічні науки 

Дисципліни  Викладач 
Компаративістика вищої школи у 

світовому та вітчизняному  освітніх 

просторах 

Пуховська Л.П., д.пед.н, професор, професор 

кафедри філософії та освіти дорослих 

Розвиток цифрової компетентності вчителя 

Нової української школи 

Гущина Н.І.,  к.пед.н., доцент кафедри 

відкритих освітніх систем та інформаційно-

комунікаційних технологій 

Створення електронного професійного 

портфоліо викладача засобами 

інструментів Google..   

Кондратова Л.Г.,  к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Креативні практики в освіті дорослих.   Ілляхова М.В., к.філос.н., доцент, доцент 

кафедри філософії та освіти дорослих 

Цифрові технології як ефективний 

інструмент організації наукового 

дослідження  

Карташова Л.А., д.пед.н., професор, професор 

кафедри відкритих освітніх систем та 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Дисципліни третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 

281- Публічне управління та адміністрування 

Відкрите врядування: моделі та інструменти Карташов Є.Г., д. держ.упр., доцент, 

завідувач кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту / Шмагун А. В., 

к.держ.упр., доцент кафедри публічного 

управління і проектного менеджменту 

Економічна політика та моделі державного 

регулювання 

Алейнікова О.В., доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри 

публічного управління та проектного 

менеджменту 

Методологія вироблення та прийняття 

управлінських рішень 

Діденко Н.Г., доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри 

публічного управління та проектного 

менеджменту / Алейнікова О.В., д.держ.упр., 

професор, професор кафедри публічного 

управління і проектного менеджменту 
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Публічне управління в сфері європейської 

та євроатлантичної інтеграції 

Діденко Н.Г., доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри 

публічного управління та проектного 

менеджменту 

Антикризовий менеджмент публічного 

управління 

Ковтун О.А., к.держ.упр., доцент, доцент 

кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту 

Сучасні технології державного управління  Шмагун А. В., к.держ.упр., доцент кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджменту 

Теорія та історія публічного управління Діденко Н.Г., д.держ.упр., професор, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту / Букорос Т. О., 

канд. політ. наук, доцент, професор кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджменту 

Філософія публічного управління Діденко Н.Г., д.держ.упр., професор, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту / Букорос Т. О. , 

канд. політ. наук, доцент, професор кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджменту 

Управління міжнародними проектами та 

програмами 

Бережна Г. В., к.е.н., доцент кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджменту 

Методологія системного підходу та 

наукових досліджень у публічному 

управлінні 

Діденко Н.Г., д.держ.упр., професор, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту 

Формування і реалізація публічної політики Діденко Н.Г.,  д.держ.упр., професор, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту 

Соціальна і гуманітарна політика Діденко Н.Г., д.держ.упр., професор, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту / Бережна Г. В., 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджменту 

Психологія управління Івкін В. М., к.психол.н., доцент, доцент 

кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту 

Дисципліни третього (освітньо-наукового) рівня  

Спеціальності 053 - Психологія 

Психологія дорослої людини О.І. Бондарчук, д.психол.н., професор, зав. 

кафедри психології управління 

Актуальні проблеми організаційної та 

економічної психології 

 

Л.М. Карамушка, заступник директора 

Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків, 

дійсний член НАПН України, д.психол.н., 

професор  

Психологія особистісної саморегуляції 

науковця 

А.С. Москальова, к.психол.н., доцент, 

професор кафедри психології управління   
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Дисципліни інших рівнів освіти та інших спеціальностей  

Сучасні психологічні теорії Т. В. Чаусова, канд. психолог. наук, доцент 

кафедри психології та особистісного 

розвитку, доцент 

Сучасні методи дослідження 

особистості  

Л.А. Інжиєвська канд. психол. наук, доцент 

кафедри психології та особистісного 

розвитку 

Історико-філософські засади психології Т. В. Чаусова, канд. психолог. наук, доцент 

кафедри психології та особистісного 

розвитку, доцент 

Психологічний супровід тимчасово 

переселених осіб 

П.В. Лушин, д-р. психол. наук, завідувач 

кафедри психології та особистісного 

розвитку, професор 

Психологічна допомога учасникам 

бойових дій  

П.В. Лушин, д-р. психол. наук, завідувач 

кафедри психології та особистісного 

розвитку, професор 

Психологія професійної кар'єри М.С. Діденко, к. психол. наук, старший 

викладач психології та особистісного 

розвитку 

Психологія особистості у перехідний 

період 

П.В. Лушин, д-р. психол. наук, завідувач 

кафедри психології та особистісного 

розвитку, професор 

Основи медіаграмотності  Т. А. Махиня, канд. пед. наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи 

Маркетингове управління навчальними 

закладами  

З. В. Рябова, д-р. пед. н., професор; кафедри 

педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи 

Управління міжнародними проектами та 

програмами  

Г. В. Бережна, к.е.н., доцент кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджмент 

Інформаційні технології в управлінні 

проектами 

В.В. Іванова, д.е.н., проф., професор кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту 

Основи медіації А. І. Гусєв, канд. психол. наук, доцент 

кафедри психології та особистісного 

розвитку, доцент 

Формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців  

Т. Є. Рожнова, канд. пед. наук, доцент 

кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи 

Управління і керівництво спеціальним 

закладом освіти  

В.А. Гладуш, д-р. пед. н., професор, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи 

Антикризовий менеджмент  Л. Л. Варениченко, канд. екон. наук, доцент 

кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту, доцент 

Маркетингові комунікації закладу вищої 

освіти  

З. В. Рябова, д-р. пед. н., професор; кафедри 

педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи 

Методологія і організація наукових 

досліджень  

Т. А. Махиня, канд. пед. наук, доцент, 
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http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/makhinja-tetjana-anatolijivna


Основи християнської педагогіки  І.Л. Сіданіч, доктор пед. наук, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної робот 

Християнська духовність  І.Л. Сіданіч, доктор пед. наук, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної робот 

Філософські та релігійні засади 

організації психологічної допомоги  

П.В. Лушин, д-р. психол. наук, завідувач 

кафедри психології та особистісного 

розвитку, професор; 

Д.Г. Грищук, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи: 

Л. Я. Мухіна, аспірант, методист вищої 

категорії кафедри психології та особистісного 

розвитку та кафедри економіки, 

підприємництва та менеджменту 

Інформаційні технології навчання в 

спеціальній освіті  

Т. А. Махиня, канд. пед. наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи 

Діяльність навчального закладу в сфері 

зв'язків з громадськістю  

Т. А. Махиня, канд. пед. наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи 

Організаційна діяльність керівника 

закладу освіти  

Г. М. Тимошко, д. пед. наук, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної робот 

Публічне адміністрування  Т. І. Бурлаєнко, канд. пед. наук, завідувач 

кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту, доцент 

Соціальне страхування О. А. Іванилова, канд. екон. наук, доцент 

кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту, доцент 

Методологія і організація наукових 

досліджень  

Т. О. Букорос, канд. політ. наук, доцент 

кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту 

Реабілітологія В.А. Гладуш, д-р. пед. н., професор, професор 

кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи 

 

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D1%85%D1%80.%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8(%D0%92%D0%A15).pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/sidanich-irina-leonidivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D1%85%D1%80.%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8(%D0%92%D0%A15).pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/sidanich-irina-leonidivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_zagal_psuholog/rob_prog/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8_n1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_zagal_psuholog/rob_prog/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8_n1.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kafedra-zpp/sklad/lushin-pavlo-volodimirovich
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/ghrishhuk-dmitro-ghennadijovich
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80_C%D0%9E_I%D0%BD%D1%84_%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87_2019_1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80_C%D0%9E_I%D0%BD%D1%84_%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87_2019_1.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/makhinja-tetjana-anatolijivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80_%D0%A3%D0%9D%D0%97_PR_2019_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%822.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80_%D0%A3%D0%9D%D0%97_PR_2019_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%822.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/makhinja-tetjana-anatolijivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%94%D0%9A_n1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%94%D0%9A_n1.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/timoshko-ghanna-mikolajivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%94%D0%9A_n1.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-ekonomiki-i-uprav-pers/sklad/burlajenko-tetjana-ivanivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_ekonom_uprsv_pers/rob_prog/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202020%20_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-ekonomiki-i-uprav-pers/sklad/ivanilova-oksana-anatolijivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/navch_discipl/%D0%92%D0%A1.1_%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3.i_%D0%BE%D1%80%D0%B3.%D0%BD%D0%B4._%D0%B2%D0%B8%D0%B1i%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_n1.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/navch_discipl/%D0%92%D0%A1.1_%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3.i_%D0%BE%D1%80%D0%B3.%D0%BD%D0%B4._%D0%B2%D0%B8%D0%B1i%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_n1.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/bukoros--tetjana-oleksandrivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/navch_discipl/%D0%92%D0%A1.1_%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3.i_%D0%BE%D1%80%D0%B3.%D0%BD%D0%B4._%D0%B2%D0%B8%D0%B1i%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_n1.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/ghladush-viktor-antonovich
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Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти 

 третього (освітньо-наукового) рівня  

 
2 курс 

Дисципліни третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 011- Освітні, педагогічні науки 

Дисципліни  Викладач 
Інновації та експериментування у навчанні   Скрипник М.І., к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри філософії та освіти дорослих 

Технологія створення валідного тесту 

навчальних досягнень здобувачів освіти на 

засадах компетентністного підходу   

Лукіна Т.О. д. н. з держ.управління, 

професор, професор. кафедри менеджменту 

освіти і права 

Організація електронного документообігу 

в закладах освіти  

Отамась І.Г., к.істор.н., доцент, доцент 

кафедри професійної та вищої освіти 

Самоменеджмент як чинник професійного 

розвитку менеджера в освіті 

Любченко Н.В., к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту освіти і права  

Дисципліни третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 

281- Публічне управління та адміністрування 

Територіальний розвиток та місцеве 

самоврядування  в умовах децентралізації 

Карташов Є.Г., д. держ.упр., доцент, 

завідувач кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту / Шмагун А. В., 

к.держ. упр., доцент, доцент кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджменту 

Антикорупційна політика та запобігання 

корупції в публічному управлінні  

Карташов Є.Г., д. держ.упр., доцент, 

завідувач кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту / Шмагун А. В., 

к.держ.упр., доцент кафедри публічного 

управління і проектного менеджменту 

Демократія та належне врядування  в 

зарубіжних країнах 

Діденко Н.Г., доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри 

публічного управління та проектного 

менеджменту 

Управління інноваціями Діденко Н.Г., д.держ.упр., професор, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту / Алейнікова О.В., 

д.держ.упр., професор, професор кафедри 

http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis/innovaciji-ta-eksperimentuvannja-u-navchanni
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-fod/sklad/skripnik-marina-ivanivna
http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis/tekhnologhija-stvorennja-validnogho-testu-navchaljnikh-dosjaghnenj-zdobuvachiv-osviti-na-zasadakh-kompetentnistnogho-pidkhodu
http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis/tekhnologhija-stvorennja-validnogho-testu-navchaljnikh-dosjaghnenj-zdobuvachiv-osviti-na-zasadakh-kompetentnistnogho-pidkhodu
http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis/tekhnologhija-stvorennja-validnogho-testu-navchaljnikh-dosjaghnenj-zdobuvachiv-osviti-na-zasadakh-kompetentnistnogho-pidkhodu
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby/sklad/lukina-tetjana-oleksandrivna
http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis/orghanizacija-elektronnogho-dokumentoobighu-v-zakladakh--osviti
http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis/orghanizacija-elektronnogho-dokumentoobighu-v-zakladakh--osviti
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop/sklad/1-otamasj-inna-ghrighorivna
http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis/samomenedzhment-jak-chinnik-profesijno-osobistisnogho-rozvitku-menedzhera-v-osviti
http://umo.edu.ua/011---osvitni-pedaghoghichni-nauki-dis/samomenedzhment-jak-chinnik-profesijno-osobistisnogho-rozvitku-menedzhera-v-osviti
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-dergavn-slugby/sklad/ljubchenko-nadija-vasilivna
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/teritorialjnij-rozvitok-ta-misceve-samovrjaduvannja-v-umovakh-decentralizaciji
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/teritorialjnij-rozvitok-ta-misceve-samovrjaduvannja-v-umovakh-decentralizaciji
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/kartashov-jevghen-ghrighorovich
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/shmaghun-antonina-viktorivna
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/antikorupcijna-politika-ta-zapobighannja-korupciji-v-publichnomu-upravlinni
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/antikorupcijna-politika-ta-zapobighannja-korupciji-v-publichnomu-upravlinni
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/kartashov-jevghen-ghrighorovich
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/shmaghun-antonina-viktorivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/РПНД%20ДЕМОКРАТІЯ%20ТА%20НАЛЕЖНЕ%20ВРЯДУВАННЯ%20В%20ЗАРУБІЖНИХ%20КРАЇНАХ.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/РПНД%20ДЕМОКРАТІЯ%20ТА%20НАЛЕЖНЕ%20ВРЯДУВАННЯ%20В%20ЗАРУБІЖНИХ%20КРАЇНАХ.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/didenko-nina-ghrighorivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/РПНД_УПРАВЛІННЯ%20ІННОВАЦІЯМИ_Діденко%20Н.Г.(n).pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/didenko-nina-ghrighorivna
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/alejnikova-olena-volodimirivna


публічного управління і проектного 

менеджменту 

Політологічні аспекти трансформації 

публічного управління 

Букорос Т. О., к.політ.н., доцент, професор 

кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту 

Європейська соціальна політика і моделі 

соціального партнерства 

Букорос Т. О., канд. політ. наук, доцент, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту 

Європейська соціальна і гуманітарна 

політика 

Діденко Н.Г.,  д.держ.упр., професор, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту 

Управління проектами місцевого розвитку Букорос Т. О., канд. політ. наук, професор 

кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту / Бережна Г. В., к.е.н., доцент, 

доцент кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту  

Управління освітніми проектами  Бережна Г. В.,  к.е.н., доцент, доцент кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджменту 

Філософські засади розбудови 

громадянського суспільства 

Діденко Н.Г., д.держ.упр., професор, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту / Букорос Т. О. 

канд. політ. наук, доцент, професор кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджменту 

Управління проектами в публічній сфері Діденко Н.Г.., д.держ.упр., професор, 

професор кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту / Бережна Г. В., 

к.е.н., доцент, доцент кафедри 

публічного управління і проектного 

менеджменту 

Дисципліни третього (освітньо-наукового) рівня  

Спеціальності 053 - Психологія 

Актуальні проблеми соціальної 

психології 

О.І. Бондарчук, д.психол.н., професор, зав. 

кафедри психології управління  

Психологія управління освітніми і 

науковими організаціями 

Л.М. Карамушка, заступник директора 

Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків, 

дійсний член НАПН України, д.психол.н., 

професор  

Психологія наукової діяльності Л.М. Карамушка, заступник директора 

Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків, 

дійсний член НАПН України, д.психол.н., 

професор 

Психологія економічної поведінки 

фахівця  

І.О. Бондаревська, к.психол.н., доцент, 

доцент кафедри психології управління  

Психологія професіоналізму О.І. Бондарчук, д.психол.н., професор, зав. 

кафедри психології управління  

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/РПНД_Політологічні%20аспекти_Букорос%20Т.О.__.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/РПНД_Політологічні%20аспекти_Букорос%20Т.О.__.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/bukoros--tetjana-oleksandrivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/РПНД_Європейська%20соціальна%20політика_Букорос.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/РПНД_Європейська%20соціальна%20політика_Букорос.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/bukoros--tetjana-oleksandrivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/navch_discipl/РПНД_EВРОПЕЙС_КА_СОЦIАЛ_ГУМАН_ПОЛIТИКА_Дiденко..pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/navch_discipl/РПНД_EВРОПЕЙС_КА_СОЦIАЛ_ГУМАН_ПОЛIТИКА_Дiденко..pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/didenko-nina-ghrighorivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/3_РПНД_УПМР_Букорос_Бережна.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/bukoros--tetjana-oleksandrivna
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/berezhna-ghalina-vitalijivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/2_РПНД_УОП_Бережна.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/berezhna-ghalina-vitalijivna
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/filosofsjki-zasadi-rozbudovi-ghromadjansjkogho-suspiljstva
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-kafedri-upzd/filosofsjki-zasadi-rozbudovi-ghromadjansjkogho-suspiljstva
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/didenko-nina-ghrighorivna
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/bukoros--tetjana-oleksandrivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/phd/disc/УППС%20РП.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/didenko-nina-ghrighorivna
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/berezhna-ghalina-vitalijivna
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-asp/aktualjni-problemi-socialjnoji-psikhologhiji
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-asp/aktualjni-problemi-socialjnoji-psikhologhiji
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji/sklad/moskaljova--alla-stepanivna
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-asp/psikhologhija-upravlinnja-osvitnimi-ta-naukovimi-orghanizacijami
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-asp/psikhologhija-upravlinnja-osvitnimi-ta-naukovimi-orghanizacijami
http://umo.edu.ua/zaluchennja-do-auditornikh-zanjatj-profesionaliv-praktikiv-ekspertiv-ghaluzi/karamushka-ljudmila-mikolajivna
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-asp/psikhologhija-naukovoji-dijaljnosti
http://umo.edu.ua/zaluchennja-do-auditornikh-zanjatj-profesionaliv-praktikiv-ekspertiv-ghaluzi/karamushka-ljudmila-mikolajivna
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-asp/psikhologhija-ekonomichnoji-povedinki-suchasnogho-fakhivcja
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-asp/psikhologhija-ekonomichnoji-povedinki-suchasnogho-fakhivcja
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji/sklad/bondarevsjka-irina-oleghivna
http://umo.edu.ua/navchaljni-disciplini-asp/psikhologhija-ekonomichnoji-povedinki-suchasnogho-fakhivcja
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji/sklad/moskaljova--alla-stepanivna


Дисципліни інших рівнів освіти та інших спеціальностей 

Педагогічна майстерність викладача 

вищої школи  

Т. А. Махиня, канд. пед. наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки, 

адміністрування і соціальної роботи 

Методологія тренінгової діяльності  Я.В. Сухенко, к. психол. н., доцент кафедри 

психології та особистісного розвитку 

Основи педагогіки та психології вищої 

школи  

О. В. Брюховецька, д-р. психол. наук, 

професор кафедри психології та 

особистісного розвитку, доцент 

Психологічна допомога сім'ї   Г. М. Бевз, д-р. психол. наук, професор 

кафедри психології та особистісного 

розвитку, професор 

Практикум з попередження та протидії 

домашнього насильства  

Д.Г. Грищук, канд. пед. наук доцент кафедри 

педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи 

Психологія та етика ділового 

спілкування  

Т. Є. Рожнова, канд. пед. наук, доцент 

кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи 

Мотиваційний моніторинг в організації  О. Г. Постоєва, канд. пед. наук, доцент 

кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту, доцент 

Управління освітніми проектами Г. В. Наливайко, к. пед. н., доцент, доцент 

кафедри публічного управління і проектного 

менеджменту 

Медіаграмотність  Н.О. Приходькіна, канд. пед. н., доцент; 

доцент кафедри педагогіки, адміністрування і 

соціальної роботи 

Основи християнської моралі і етики  Д.Г. Грищук, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи 

Теорія християнського навчання і 

виховання  

Д.Г. Грищук, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи 

Методика викладання предметів 

духовно-морального спрямування  

Д.Г. Грищук, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи 

Проектне фінансування  Т. І. Бурлаєнко, канд. пед. наук, завідувач 

кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту, доцент 

Актуальні питання клінічної психології  Л.А. Інжиєвська, канд. психол. наук, доцент 

кафедри психології та особистісного 

розвитку 

Духовно-психологічна допомога 

спільнотам в кризових ситуаціях  

П.В.. Лушин, д-р. психол. наук, завідувач 

кафедри психології та особистісного 

розвитку, професор; 

Д.Г. Грищук, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки, адміністрування і соціальної 

роботи; 

Л. Я. Мухіна, аспірант, методист вищої 

категорії кафедри психології та особистісного 

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82_2019_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82_2019_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/makhinja-tetjana-anatolijivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_zagal_psuholog/rob_prog/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%AF.%20%D0%92._%D0%A0%D0%9F_%D0%9C%D0%A2%D0%94_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kafedra-zpp/sklad/sukhenko-jana-valerijivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_zagal_psuholog/rob_prog/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D0%B0_%D0%9E._%D0%92._%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3ii_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3i%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BEi_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-2020_%D0%B2%D0%B8%D0%B1i%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_zagal_psuholog/rob_prog/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D0%B0_%D0%9E._%D0%92._%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3ii_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3i%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BEi_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-2020_%D0%B2%D0%B8%D0%B1i%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kafedra-zpp/sklad/brjukhovecjka-oleksandra-viktorivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_zagal_psuholog/rob_prog/%D0%91%D0%B5%D0%B2%D0%B7%20%D0%93.%20%D0%9C.%20%D0%A0%D0%9F_%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D1%81%D1%96%D0%BC'%D1%97%202019%20_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kafedra-zpp/sklad/bevz-ghalina-mikhajlivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%9D%20(3).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%A0%D0%9F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%9D%20(3).pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/ghrishhuk-dmitro-ghennadijovich
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.%20%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.%20%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/rozhnova-tetjana-jevghenivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_ekonom_uprsv_pers/rob_prog/%D0%A0%D0%9F__%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86i%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BDi%D0%B7%D0%B0%D1%86ii_2019__%D0%B2%D0%B8%D0%B1i%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-ekonomiki-i-uprav-pers/sklad/shevchik-oljgha-gheorghijivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_proekt/navch_discipl/%D0%A0%D0%9F_%D0%A3%D0%9E%D0%9F_%D0%B2%D0%B8%D0%B1i%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_n1.pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-proekt/sklad/nalivajko-ghalina-volodimirivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/6._%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%9E%20(1)%20(2).pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/prikhodjkina-natalja-oleksijivna
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%85%D1%80.%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D1%96%20%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20(%D0%92%D0%A14).pdf
http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/sklad/ghrishhuk-dmitro-ghennadijovich
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%85%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2.%20(%D0%92%D0%A15)%20(1).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/struktura/kaf_upravl_navch_zakl/navch_discipl/rob_prog/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%85%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2.%20(%D0%92%D0%A15)%20(1).pdf
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