
Перелік вибіркових дисциплін освітнього рівня Магістр

І курс, 1 семестр

Педагогіка інклюзивного навчання

Менеджмент соціальної роботи

Управління і керівництво спеціальним закладом освіти

Управління корпораціями

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців

Професійна компетентність викладача вищої школи*

Розвиток критичного мислення майбутніх фахівців*

Сучасні підходи до надання психологічної допомоги

Актуальні проблеми загальної психології

Основи медіації

Телефонне консультування

Сучасні психологічні теорії

Екзистенціальна психологія

Психологія управління

Теорія фірми

Макроекономіка-ІІ*

І курс, 2 семестр

Інформаційні технології навчання в спеціальній освіті

Реабілітологія

Фізична терапія. Ерготерапія

Антикризовий менеджмент

Тайм-менеджмент

Антикризовий менеджмент на основі християнського світогляду

Інтелектуальний бізнес 

Проектне фінансування

Методика викладання дисциплін морально-духовного спрямування

Інноваційний менеджмент

Комунікаційний менеджмент

Економічна безпека

Економіко-математичні методи в управлінні

Концептуальні засади духовного розвитку особистості та суспільства

Маркетингові комунікації закладу вищої освіти

Маркетинг в освіті*

Оn-line конструювання у маркетингових дослідженнях*

Методологія і організація наукових досліджень

Організація і управління навчально-виховним процесом

Основи християнської педагогіки

Вища освіта і Болонський процес

Християнська духовність

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців

Управління проектами



Методи кваліметрічної оцінки
Тайм-менеджмент

Консолідація фінансової звітності

Управління вартістю підприємства

Психологія управління

Корпоративна культура в управлінні організацією
Професійна культура менеджмента

Міжнародна безпека та державна політика  в сфері євроінтеграції

Міжнародна торгівля*

Психологія розвитку

Актуальні проблеми експериментальної психології

Сучасні методи дослідження особистості

Актуальні проблеми психодіагностики

Історіко-філософські засади психології

Філософські та релігійні засади організації психологічної допомоги

Теоретико-методологічні основи християнського консультування

Психологічні особливості посттравматичного розвитку

Психологія особистості у періходний період

Духовний розвиток особистості

Психологічний супровід тимчасово переселених осіб (ТПО)
Психологічна допомога з використанням ІТ-технологій

Духовно-психологічний супровід особистості у перехідний період

Психологічна допомога учасникам бойових дій

Екофасилітаційна допомога в кризових ситуаціях

Основи християнського світогляду

Психологія професійної кар'єри
Психологія впливу

Психологія особистості у періходний період
Психологія саморегуляції

Методологія тренінгової діяльності

Основи медіаграмотності

Психологічна допомога особистості

Індивідуальне консультування

Управління фандрайзингом

Регіональна політика та місцеве самоврядування

Соціальна та гуманітарна політика

Посередніцтво, переговори та арбітраж

Демократичні механізми та інструменти публічної влади

Регіональна соціально-економічна політика

Демократія та належне врядування в ЄС

Соціальна та гуманітарна політика в ЄС

Психологія та етика ділового спілкування

Діяльність навчального закладу в сфері зв'язків з громадськістю

Маркетингове управління навчальними закладами

Бізнес-планування освітньої організації 

Управління трудовими ресурсами

Соціальне страхування

Управління корпораціями

Маркетинг проектно-орієнтованих організацій



Управління фандрайзингом

Бізнес-планування проектно-орієнтованих організацій

Управління соціальними проектами*

Управління міжнародними проектами та програмами

Політологічні аспекти державного управління*

Інформаційні технології в управлінні проектами

ІІ курс, 3 семестр

Проектна діяльність вчителя спеціальної освіти

Організація супроводу родини, в яких виховуються діти з інвалідністю

Медіаграмотність

Професійна готовність вчителя спеціальної освіти до роботи з дітьми з 

інвалідністю

Психологія управління

Консалтинг

Основи християнської педагогіки та теорія християнського виховання

Корпоративна культура в управлінні організацією

Професійна культура менеджмента

Корпоративна етика в управлінні організацією на основі християнських 

цінностей

Методологія і організація наукових досліджень

Науково-дослідницька культура викладача вищої школи*

Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Технології організації самостійної роботи студентів*

Виробництво освітнього відео-контенту*

Світовий досвід розвитку вищої школи*

Комунікативна культура викладача вищої школи*

Проектний менеджмент

Технологія складання проектів в закладх вищої освіти*

Діяльність ВНЗ у сфері зв'язків з громадськістю*

Основи християнської моралі і етики

Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Теорія християнського навчання і виховання

Інноваційні педагогічні технології 

Методика викладання предметів духовно-морального спрямування

Електронна педагогіка

Управління корпораціями

Тренинг-курс "Створення та управління брендами"
Бренд-менеджмент

Цифрова економіка
Фондовий ринок

Проектне фінансування

Фінансовий контролінг

Актуальні питання клінічної психології

Психологічний супровід соматичних та психічних розладів

Методологія тренінгової діяльності

Організація кризової психологічної служби

Духовно-психологічна допомога спільнотам в кризових ситуаціях



Основи педагогіки та психології вищої школи

Організація психологічної служби

Психологічна допомога сім'ї 

Психологія залежної поведінки

Антикризове управління

Економіко-аналітична діяльність та меркетингові технології в публічному 

управлінні

Управління конфліктами в публічній службі

Управління персоналом та комунікації в проектній діяльності

Децентралізація та розвиток ОТГ

Проектний аналіз та стратегічна екологічна оцінка проектів і програм

Організація ефективних комунікацій в органах публічной влади

Публічний дискурс

Інформаційні технології, ресурси і сервіси в публічному управлінні та 

адмініструванні

Статистичні методи в публічному управлінні

Ділова українська мова*

Практикум з попередження та протидії домашнього насильства

Гендерні аспекти в управлінні навчальним закладом*

Професійна компетентність керівника навчального закладу

Управління освітніми проектами*

Організаційна діяльність керівника навчального закладу

Тайм-менеджмент керівника навчального закладу*

Методологія наукових досліджень

Публічне адміністрування
Управління командами

Мотиваційни моніторинг в організації

Менеджмент персоналу: синергетичний аспект

Професійна культура менеджмента

Аудит персоналу
Атестація та сертифікація персоналу

Психологія управління

Теорія організацій

Експертиза та аудит проектів

Управління освітніми проектами

Моніторинг в організації*

Психологія управління


