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УДПУ імені Павла Тичини 

«___» ______ 201__ р., протокол № __ 

Голова НМР ___________Розгон В.В. 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) здобувачів вищої освіти  

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки  

ОС доктор філософії  

Блок № 1  

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Історіографія педагогічних процесів 5/150 екзамен 2 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

2. Компаративна педагогіка 5/150 залік 3 Кафедра теорії та практики іноземних мов  

3. Методика викладання у вищій школі 5/150 екзамен 4 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

Блок № 2 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Методика викладання у вищій школі 5/150 екзамен 4 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

2. Компаративна педагогіка 5/150 залік 3 Кафедра теорії та практики іноземних мов 

3. Методика навчання дисциплін 

математичного циклу у вищій школі 

5/150 екзамен 2 Кафедра вищої математики та методики її навчання  

Блок №3 

1. Сучасні тенденції розвитку теорії і 

методики професійної освіти 

5/150 екзамен 2 Кафедра професійної освіти  

2. Компаративна педагогіка 5/150 залік 3 Кафедра теорії та практики іноземних мов 

3. Методика викладання у вищій школі 5/150 екзамен 4 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

Блок №4 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Сучасні тенденції розвитку теорії і 5/150 екзамен 2 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 



методики виховання 

2. Компаративна педагогіка 5/150 залік 3 Кафедра теорії та практики іноземних мов 

3. Методика викладання у вищій школі 5/150 екзамен 4 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

Блок №5 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Проблеми розвитку дошкільної освіти в 

Україні та зарубіжних країнах 

5/150 екзамен 2 Кафедра дошкільної освіти   

2. Компаративна педагогіка 5/150 залік 3 Кафедра теорії та практики іноземних мов 

3. Методика викладання у вищій школі 5/150 екзамен 4 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні науково-методичної комісії факультету (протокол №2 від 10 жовтня 2019 р.)  

Декан факультету                                                                             Кравченко О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

на засіданні навчально-методичної ради  

УДПУ імені Павла Тичини 

«___» ______ 201__ р., протокол № __ 

Голова НМР ___________Розгон В.В. 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) здобувачів вищої освіти  

Спеціальність: 231 Соціальна робота   

ОС доктор філософії  

 

Блок № 1  

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Проблеми розвитку соціальної роботи в 

Україні та зарубіжних країнах 

5/150 екзамен 2 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи  

2. Теоретико-практичні основи технологій 

соціальної роботи 

5/150 залік 3 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи  

3. Методика викладання у вищій школі 5/150 екзамен 4 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 
 

Блок №2 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Актуальні проблеми теорії і практики 

соціальної роботи: вітчизняний та 

зарубіжний досвід  

5/150 екзамен 2 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 
роботи  

2. Технології соціальної роботи в Україні та 

зарубіжних країнах: теорія і практика 

5/150 залік 3 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи  

3. Теоретико-методичні основи викладання 

у вищій школі 

5/150 екзамен 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи  

Розглянуто та затверджено на засіданні науково-методичної комісії факультету (протокол №2 від 10 жовтня 2019 р.)  

Декан факультету                                                                             Кравченко О.О. 

 

  



 

Затверджено  

на засіданні навчально-методичної ради  

УДПУ імені Павла Тичини 

«___» ______ 201__ р., протокол № __ 

Голова НМР ___________Розгон В.В. 

 
Перелік навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) здобувачів вищої освіти  

Спеціальність: 053 Психологія   

ОС доктор філософії  

 

Блок № 1  

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Сучасні проблеми психологічної теорії і 

практики 

5/150 екзамен 2 Кафедра психології 

2. Методика викладання психологічних 

дисциплін у вищій школі 

5/150 залік 3 Кафедра психології 

3. Теорія і практика надання психологічної 

допомоги суб’єкту 

5/150 екзамен 4 Кафедра психології 

Блок №2 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Актуальні проблеми теорії та практики 

психології: вітчизняний і зарубіжний 

досвід 

5/150 екзамен 2 Кафедра психології 

2. Методика викладання у вищій школі 5/150 залік 3 Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

 

3. Історія психологічних вчень 5/150 екзамен 4 Кафедра психології 

Розглянуто та затверджено на засіданні науково-методичної комісії факультету (протокол №2 від 10 жовтня 2019 р.) 

Декан факультету                                                                             Кравченко О.О. 


