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ПЕРЕЛІК
вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти 

освітнього рівня магістр
на 2022/2023 навчальний рік

Назва навчальних дисциплин 

1 Академічний дискурс та академічна доброчесність

2 Актуальні аспекти альтернативної педагогіки

3 Актуальні проблеми соціальної психології  

4
Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки у вищій 

школі

5
Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному 

управлінні

6 Антикризове управління

7 Антикризовий менеджмент в публічному управлінні

8
Волонтерська діяльність в роботі з дітьми з особливими освітніми 

потребами

9 Демографія та соціальна економіка

10 Демократія та належне врядування в зарубіжних країнах

11 Діяльність закладу освіти в сфері зв'язків з громадськістю

12
Духовно-психологічна допомога особистості у перехідний період

13 Економічна безпека

14 Експрес-методи психологічної діагностики 

15
Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства

16 Інформаційні технології в управлінні проектами

17 Історико-філософські засади психології 

18 Корпоративна культура в управлінні організацією

19 Маркетинг проєктно-оргієнтованиї організацій

20 Маркетингове управління закладами освіти

21 Методика навчання персоналу

22 Методологія і організація наукових досліджень

23 Методологія та організація наукового дослідження

24
Міжнародна безпека та державна політика в сфері євроінтеграції

25 Міжнародна трудова міграція

26 Мотиваційні стратегії та спрямованість особистості 

27 Наукові дослідження в управлінні проєктами

28
Нормативно-правові засади психолого-педагогічного супроводу 

осіб з ООП

29 Організаційна діяльність керівника закладу освіти

30 Організація і управління навчально-виховним процесом



31
Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю

32 Основи медіації 

33 Основи християнської моралі і етики

34 Основи християнської педагогіки

35 Педагогічна та професійна психологія

36 Перша психологічна допомога в кризових ситуаціях 

37 Планування і виконання проєктних дій

38 Практикум з попередження та протидії домашнього насильства

39 Практикум з попередження та протидії домашнього насильства

40 Проектування освітньо-професійної траєкторії психологом

41 Проєктне фіінансування

42 Професійна компетентність керівника закладу освіти

43
Професійне та наукове спілкування: державна та іноземна мова

44 Психологічний супровід сімей 

45 Психологія і етика ділового спілкування

46
Психологія перехідного періоду особистості: посттравматичний 

розвиток 

47 Психологія професійної кар’єри 

48 Психологія та етика ділового спілкування

49 Психологія управління

50
Психолого-педагогічне вивчення та проектування моделі 

супроводу розвитку дітей з ООП

51
Публічне управління в сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції

52 Реабілітаційно-відновлювальні практики: арт-терапія 

53 Регуляторна політика та розвиток підприємництва

54
Сучасні модальності психологічної допомоги та професійна 

толерантність  

55 Сучасні підходи до освіти дітей з РАС

56
Сучасні психолого-педагогічні методики супроводу батьків дітей з 

ООП

57 Сучасні технології державного управління

58 Теорія фірми

59 Теорія християнського навчання і виховання

60 Тренінг "Управління проєктами: від SMART до  PMP"

61 Управління змінами та прийняття управлінських рішень

62 Управління міжнародними проектами та програмами

63 Управління проектною командою 

64 Управління фандрейзингом

65
Філософські та релігійні засади організації психологічної допомоги 

66
Формування партнерської взаємодії суб’єктів інклюзивного 

навчання 

67 Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців



Завідувач навчально-

методичного відділу ___________________ О.А. Іванилова


