
Графік позааудитного навчання та індивідуальної роботи здобувачів вищої 

освіти на період з 13.03.2020 р. по 03.04.2020 р. 

Психолого-природничий факультет 

К
у

р
с 

 

Спеціальність та 

спеціалізація 

 

Графік 

занять 

Перелік дисциплін для позааудиторного навчання 

Дисципліна Кафедра 

І КУРС (ОС «Бакалавр») 
І 091 Біологія 

Б-11 

13.03. - 

03.04.  

Основи вищої математики Кафедра вищої математики 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Фізика  Кафедра фізики, астрономії та 

методики викладання 

   Зоологія Кафедра біології та здоров’я 

людини    Ботаніка 

   Загальна цитологія та гістологія 

   БЖД Кафедра загально-технічних 

дисциплін, технологій та 

цивільної безпеки 

І 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

СБЗ-11 

13.03. - 

03.04. 

Екологія Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Хімія органічна Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Зоологія Кафедра біології та здоров’я 

людини    Ботаніка 

   Гістологія з основами 

ембріології 

   БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

І 014 Середня освіта 

(Біологія) 

СБ-11 

13.03. - 

03.04. 

Екологія Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Хімія органічна Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Зоологія Кафедра біології та здоров’я 

людини    Ботаніка 

   Гістологія з основами 

ембріології 

І 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

СБЗ-12 (ск.т.н., 2 р. 

10 м.) 

13.03. - 

03.04. 

Хімія органічна Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Ґрунтознавство  

   Екологія Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Зоологія Кафедра біології та здоров’я 

людини    Ботаніка 

   Біогеографія 

І 091 Біологія (ск.т.н. 1 р. 

10 м.)  

Б-13 

13.03. - 

03.04. 

Філософія  Кафедра філософії 



   Фізика і біофізика Кафедра фізики, астрономії та 

методики викладання 

   Хімія органічна і біоорганічна Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Ґрунтознавство Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Зоологія  

Кафедра біології та здоров’я 

людини 
   Ботаніка 

   Радіобіологія 

   Імунологія  

І 227 Фізична терапія та 

ерготерапія  

ФТ-11 

13.03. - 

03.04. 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Філософія Кафедра філософії 

   Нормальна фізіологія людини Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Медична хімія Кафедра екології, географії та 

туризму 

   БЖД та ООП Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Теорія та методика фізичного 

виховання 

 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання    Види оздоровчо-рухової 

активності 

І 053 Психологія 

П-11 

13.03. - 

03.04 

Історія української культури Кафедра культурології 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Математичні методи у 

психології 

 

 

Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 
   Загальна психологія 

   Практикум із загальної 

психології 

   Активне соціально-

психологічне навчання (АСПН) 

   Інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ) 

Кафедра ІКТ та методики 

викладання інформатики 

   Анатомія, еволюція НС та ВНД Кафедра біології та здоров’я 

людини 

І 053 Психологія 

(Практична 

психологія)  

ПП-11 

13.03. - 

03.04 

Історія української культури Кафедра культурології 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Математичні методи у 

психології 

 

Кафедра загальної психології та 

психодіагностики    Загальна психологія 

   Практикум із загальної 

психології 

   Педагогіка  Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи 

   Інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ) 

Кафедра ІКТ та методики 

викладання інформатики 

   Активне соціально-

психологічне навчання (АПН) 

Кафедра практичної психології 

та психотерапії 

І 231 Соціальна робота  

СР-11 

13.03. - 

03.04 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Історія української культури Кафедра культурології 

   Психологія (вікова і пед. 

психологія) 

Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Педагогіка   

Кафедра педагогіки, освітнього    Вступ до спеціальності 



   Волонтерська діяльність менеджменту та соціальної 

роботи    Соціальна педагогіка 

   БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Соціологія Кафедра політології і соціології 

І 231 Соціальна робота 

(ск.т.н., 1 р. 10 м.) 

СР-12 

13.03. - 

03.04 

Філософія  Кафедра філософії 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Теорія соціальної роботи  

Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи 

   Технології соціальної роботи 

   Діяльність громадського 

сектору в соціальній роботі 

   Соціальна робота в громаді 

   Соціально-педагогічна робота в 

закладах освіти 

І 014.07 Середня освіта 

(Географія) 

Г-11 

13.03. - 

03.04 

Інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ) 

Кафедра ІКТ та методики 

викладання інформатики 

   Основи екології  

Кафедра екології, географії та 

туризму 
   Географія ґрунтів з основами 

ґрунтознавства  

   Концепція сучасного 

природознавства 

   Хімія з основами геохімії 

   Філософія освіти Кафедра філософії 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

І 101 Екологія 

Е-11 

13.03. - 

03.04 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Фізика  Кафедра фізики, астрономії та 

методики викладання 

   Урбоекологія  

Кафедра екології, географії та 

туризму 
   Гідрологія 

   Метеорологія і кліматологія 

   Хімія з основами біогеохімії 

   Інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ) 

Кафедра ІКТ та методики 

викладання інформатики 

   Філософія освіти Кафедра філософії 

І 101 Екологія (ск.т.н., 

2 р. 10 м.) 

Е-11 

13.03. - 

03.04 

Санітарно-епідомологічна 

оцінка стану довкілля 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Ґрунтознавство  

   Метеорологія і кліматологія 

   Хімія з основами біогеохімії 

   Гідрологія 

   Філософія освіти Кафедра філософії 

   Фізика Кафедра фізики, астрономії та 

методики викладання 

   Інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ) 

Кафедра ІКТ та методики 

викладання інформатики 

ІІ КУРС 
ІІ 231 Соціальна робота 

СР-21 

13.03. - 

03.04 

Професіограма соціального 

працівника 

Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи    

   Спеціалізовані служби у 

соціальній сфері 

   Деонтологія  

   Курсова робота з теорії 

соціальної роботи 

   Філософія  Кафедра філософії 

   Психологія (Соціальна Кафедра вікової та педагогічної 



психологія) психології 

   Соціальне страхування Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи 
   Теорія соціальної роботи 

ІІ 053 Психологія 

(Практична 

психологія) 

ПП-21 

13.03. - 

03.04 

Диференційна психологія  

 

Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Соціальна психологія 

   Психологія праці 

   Практикум із соціальної 

психології 

   Експериментальна психологія Кафедра загальної психології та 

психодіагностики    Порівняльна психологія 

   Психолого-педагогічна 

експертиза 

   Економіка Кафедра економічної теорії 

ІІ 091 Біологія 

Б-21 

13.03. - 

03.04 

Математичні методи в біології Кафедра вищої математики 

   Біологія індивідуального 

розвитку 

 

Кафедра біології та здоров’я 

людини    Ботаніка  

   Фізіологія людини і тварин 

   Зоологія  

   Радіобіологія  Кафедра екології, географії та 

туризму    Хімія аналітична 

ІІ 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

СБЗ-21 

13.03. - 

03.04 

Педагогіка  Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи 

   Біогеографія   

 

Кафедра біології, онкології та 

медичної фізіології 

   Дендрологія  

   Ботаніка  

   Фізіологія людини та тварини 

   Зоологія  

   Філософія освіти Кафедра філософії 

ІІ 091 Біологія (ск.т.н., 

1 р. 10 м.) 

Б-23 

13.03. - 

03.04 

БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Іноземна мова (за професійним 

прямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Фізіологія і біохімія рослин  

 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Паразитологія  

   Теорія еволюційних вчень 

   Ботанічне ресурсознавство 

   Біотехнологія  

ІІ 227 Фізична терапія та 

ерготерпія 

ФТ-21 

13.03. - 

03.04 

Загальна психологія Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

   Методика адаптивного 

фізичного виховання 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 

   СПА процедури 

   Види оздоровчо-рухової 

активності 

   Фізична реабілітація при 

порушенні кардіораспіраторної 

системи 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Основи генетики людини 

   Анатомія нервової системи 

   Фізіологія рухової активності 

ІІ 053 Психологія 

П-21 

13.03. - 

03.04 

Диференційна психологія Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Курсова робота 



   Психодіагностика   

Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 
   Загальна психологія 

   Практикум із загальної 

психології 

   Експериментальна психологія 

   БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технології та 

цивільної безпеки 

   Економіка  Кафедра економічної теорії 

ІІ 053 Психологія (ск.т.н., 

1 р. 10 м.) 

П-21 

13.03. - 

03.04 

Методика викладання 

психології 

Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Психологічний спецпрактикум 

зі спеціалізації 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технології та 

цивільної безпеки 

   Теорія та методика організації 

психотренінгу 

Кафедра практичної психології 

та психотерапії 

ІІ 014.07 Середня освіта 

(Географія) 

Г-21 

13.03. - 

03.04 

Психологія (Загальна 

психологія) 

Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

   Географія населення  

 

 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Картографія з основами 

топографії 

   Економічна і соціальна 

географія України 

   Географія материків і океанів 

   Теорія та методологія 

географічної науки 

ІІ 101 Екологія 

Е-21 

13.03. - 

03.04 

Фізична екологія Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Основи наукових досліджень в 

екології 

   Санітарно-епідомол. оцінка 

стану довкілля 

   Курсова робота зі заг. екол. та 

неоекології 

   Охорона і раціональне 

використання земельних 

ресурсів 

   Загальна екологія (та 

неоекологія) 

   Ґрунтознавство  

   Охорона атмосферного повітря 

ІІІ КУРС 
ІІІ 231 Соціальна робота 

СР-31 

13.03. - 

03.04 

Технології соціальної роботи  

 

 

 

 

Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи 

   Соціальна робота з різними 

типами сімей 

   Документознавство в 

соціальній роботі 

   Державне управління системою 

соціального захисту населення 

   Д-ть громадського сектору в 

соціальній сфері 

   Прикладні методики в 

соціальній сфері 

   Технології соціальної роботи в 

зарубіжних країнах 

 

 

 

  Курсова робота 



ІІІ 053 Психологія 

(Практична 

психологія) 

ПП-31 

13.03. - 

03.04 

Методика використання 

комп’ютерних технологій у 

роботі психолога 

Кафедра загальної психології та 

психодіагностики  

   Основи патопсихології 

   Психологічна служба у системі 

освіти 

 

Кафедра вікової та педагогічної 

психології    Основи дефектології 

   Психологія менеджменту та 

управління 

   Основи психокорекції Кафедра практичної психології 

та психотерапії    Практикум з групової 

психокорекції 

ІІІ 053 Психологія 

П-31, П-32 

13.03. - 

03.04 

Основи наукових досліджень Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Психолого-педагогічна 

експертиза 

 

Кафедра загальної психології та 

психодіагностики    Психологічне консультування 

   Клінічна психологія 

   Теорія та методика організації 

психотренінгу 

Кафедра практичної психології 

та психотерапії 

   Основи психокорекції 

   Правознавство Кафедра політології та соціології 

   Курсова робота з 

психодіагностики 

Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

ІІІ Біологія 

Б-31 

13.03. - 

03.04 

Історія української культури Кафедра культурології 

   Філософія освіти Кафедра філософії 

   Хімія органічна і біоорганічна Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Мікробіологія і вірусологія Кафедра біології та здоров’я 

людини    Біотехнологія  

   Імунологія  

   Молекулярна біологія 

   Квітникарство і декоративне 

садівництво 

ІІІ 014 Середня освіта 

(Біологія) 

СБ-31 

13.03. - 

03.04 

Педагогіка (Теорія та методика 

виховної роботи) 

Кафедра теорії та методики 

виховної роботи 

   Філософія освіти Кафедра філософії 

   Історія української культури  Кафедра культурології 

   Біохімія  Кафедра біології та здоров’я 

людини    Фізіологія людини і тварин 

   Іхтіологія  

   Спадкові хвороби людини 

   Курсова робота 

ІІІ 227 Фізична терапія 

ФТ-31 

13.03. - 

03.04 

Види оздоровчо-рухової 

активності 

Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 

   Гідротерапія 

   Сучасні фітнес технології 

   Методика та техніка 

класичного масажу 

 

 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 
   Фізична реабілітація при 

порушенні д-ті оп.-рух. апарату 

   Спортивна травматологія 

   Основи раціонального 

харчування 

   Курсова робота 

ІІІ 014.07 Середня освіта 

(Географія) 

Г-31 

13.03. - 

03.04 

Педагогіка (Теорія та методика 

виховної роботи) 

Кафедра теорії та методики 

виховної роботи 

   Географія населення  

    Географія ґрунтів з основами 



ґрунтознавство   

 

 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Біогеографія  

   Геоінформаційні технології 

географії 

   Регіональна економічна і 

соціальна географія світу 

   Рекреалогія і географія туризму 

   Курсова робота з рекреалогії та 

географії туризму 

ІІІ 015 Професійна освіта 

(Туристичне 

обслуговування) 

ТО-31 

13.03. - 

03.04 

Педагогіка (Теорія та методика 

виховної роботи) 

Кафедра теорії та методики 

виховної роботи 

   Маркетинг в туризмі  

 

 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Історична географія з основами 

етнографії 

   Методика турист-рекреаційних 

досліджень 

   Технологія та організація 

туристичної діяльності 

   Організація маршрутів і турів 

   Організація обслуговування 

туристів 

   Курсова робота з технології 

орг. тур. д-ті 

IV КУРС 
IV 231 Соціальна робота 

СР-41 

13.03. - 

03.04 

Економіка Кафедра економічної теорії 

   Соціальна робота з клієнтами в 

СЖО 

 

 

Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи 

   Основи соціально-правового 

захисту 

   Соціальна профілактика 

   Рекламно-інформаційні 

технології 

   Соціально-медичний патронаж  

IV 053 Психологія 

(Практична 

психологія) 

ПП-41 

13.03. - 

03.04 

Історія психології Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

   Політична психологія 

   Практикум з групової 

психокорекції 

Кафедра практичної психології 

та психотерапії 

   Теорія та методика організації 

психотренінгу 

   Правознавство  Кафедра політології і соціології 

   Філософія освіти Кафедра філософії 

IV 053 Психологія 

П-41 

13.03. - 

03.04 

БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Філософія освіти Кафедра філософії 

   Політична психологія Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

   Юридична психологія Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Психологічний спецпрактикум 

зі спеціалізації 

Кафедра вікової та педагогічної 

психології; 

Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

   Психокорекція  Кафедра практичної психології 

та психотерапії 

IV 091 Біологія  

БР-41 

13.03. - 

03.04 

Соціологія Кафедра політології і соціології 

   БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технології та 



цивільної безпеки 

   Паразитологія   

Кафедра біології та здоров’я 

людини 
   Теорія еволюційних вчень 

   Промислові тварини 

   Зоопс. з осн. етол. 

   Фізіологія і біохімія рослин 

IV 091 Біологія  

БЕ-41 

13.03. - 

03.04 

Соціологія Кафедра політології і соціології 

   БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технології та 

цивільної безпеки 

   Паразитологія  

Кафедра біології та здоров’я 

людини 
   Теорія еволюційних вчень 

   Промислові тварини 

   Основи геоботаніки 

   Фізіологія і біохімія рослин 

IV 014 Середня освіта 

(Біологія) 

СБ-41 

13.03. - 

03.04 

БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Політологія Кафедра політології і соціології 

   Основи сільського 

господарства 

 

 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 
   Фізіологія рослин 

   Гідробіологія  

   Ентимологія  

   Великий практикум з ботаніки 

IV 014 Середня освіта 

(Географія) 

Г-41 

13.03. - 

03.04 

Політологія Кафедра політології та соціології 

 

 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Теорія та методика геогр. науки 

   Географічний моніторинг 

   Лісництво з основами лісозн. 

Основи геоденезії 

   Методика позакласної роботи з 

географії 

   Вікова фізіологія і валеологія Кафедра біології та здоров’я 

людини 

IV 101 Екологія 

Е-41 

13.03. - 

03.04 

Політологія Кафедра політології і соціології 

   Основи екологічного аудиту  

 

 

 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Екологічна експертиза 

   Організація управління в 

природоохоронній діяльності 

   Ветеринарна служба (ВЕТ1, 

ВЕТ2) 

   Економіка 

природокористування 

   Теорія і практика екологічної 

освіти 

   Ландшафтно-екологічний 

аналіз 

IV 015 Професійна освіта 

(Туристичне 

обслуговування) 

ТО-41 

13.03. - 

03.04 

Політологія  Кафедра політології та соціології 

   Рекреаційне 

природокористування 

 

 

 

 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Міжнародний туризм 

   Туризм і безпека туристичних 

заходів 

   Організація екскурсійних 

послуг 

   Туроперейтинг 

   Спец. туризм 



IV 227 «Фізична 

реабілітація» 

ФР-41 

13.03. - 

03.04 

Основи менеджменту, 

маркетингу та адміністрування 

у фізичній реабілітації 

 

   Народні й нетрадиційні методи 

реабілітації 

   Фізична реабілітація при 

порушенні д-ті нервової 

системи 

   Діагностика та моніторинг 

стану здоров’я 

   Функціональне відновлення 

   Теорія і техніка ОРА Кафедра теорії та методики 

фізичного виховання 

V КУРС (ОС «Магістр») 
V 073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним закладом) 

МУ-51 

13.03. - 

03.04 

Освітні технології  

 

 

Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи 
   Деонтологія управління 

навчальним закладом 

   Управління трудовими 

ресурсами та змістом робіт 

   Психологія правління Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Комп’ютерно-інформаційні 

технології в освіті й науці 

Кафедра інформаційно-

комунікаційних технологій та 

методики викладання 

інформатики 

V 053 Психологія 

МП-51, 52 

13.03. - 

03.04 

Конфліктологія   

Кафедра вікової та педагогічної 

психології    Психічна депривація 

   Психологія вищої школи Кафедра загальної психології та 

психодіагностики    Теоретико-методологічні 

проблеми психології 

   Кризова психологія  

Кафедра практичної психології 

та психотерапії 
   Психологія здоров’я / 

Ігротерапія  

   Психологія життєтворчості 

/Основи символдрами 

   Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

V 091 Біологія 

МБ-51 

13.03. - 

03.04 

Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Психологія вищої школи Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Адаптогенез у біологічних 

системах 

 

 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 
   Механізм онтогенезу 

   Цитогенетичні основи розвитку 

організмів 

   Філогенетичні системи та 

методи систематики 

   Музейна справа 

V 014.05 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

МСБЗ-51 

13.03. - 

03.04 

Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Психологія освітньої діяльності Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Інновацйні технології навчання 

біології та основ здоров'я 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Біорізноманіття  



   Цитогенетичні основи розвитку 

організмів 

   Генетичний аналіз  

   Натуралістична робота в 

закладах освіти / Позакласна 

робота в закладах освіти 

   Інноваційні технології навчання 

біології та основ здоров’я  

 

V 014.05 Середня освіта 

(Біологія) 

МСБ-51 

13.03. - 

03.04 

Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Психологія вищої школи Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Цитогенетичні основи розвитку 

організмів 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Генетичний аналіз 

   Натуралістична робота в 

закладах освіти 

   Біорізноманіття 

   Методика навчання біології у 

ЗВШ 

V 101 Екологія 

МЕ-51, МР-51 

13.03. - 

03.04 

Психологія вищої школи Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Індикація та біотестування 

забрудненої території 

 

 

 

 

 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Антропогенний вплив на прир. 

екосистеми (чи радіол. контр.) – 

МЕ  

Радіологічний контроль 

сировини та продукції – МР 

   Соціально-гігієнічний 

моніторинг 

   Екологічний менеджмент та 

аудит 

   Екологічна стандартизація та 

сертифікація 

   Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

туризму 

V 014.07 Середня освіта 

(Географія) 

МГ-51 

13.03. - 

03.04 

Психологія освітньої діяльності Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

туризму 

   Суспільно-географічне 

прогнозування 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Глобальні проблеми сучасності 

   Методика викладання фахових 

географічних дисциплін у ЗВО 

   Конструктивна географія 

V КУРС (ОС «Магістр») 

VI 073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним закладом) 

МУ-61 

13.03. - 

03.04 

Фінансово-економ. та правове 

забезпечення д-ті НЗ 

Кафедра економічної теорії 

   Механізми державного 

управління в галузі освіти 

Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи    Планування та звітність в д-ті 

керівника НЗ 

   Аудит та оцінювання 

управлінської д-ті 

VI 091 Біологія 

МБ-61 

13.03. - 

03.04 

Основи системних досліджень Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Генетика постнатального 

онтогенезу 



   Біологічний моніторинг 

довкілля 

   Біотехнологія 

   Охорона довкілля і основи 

збалансованого користування 

VI 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

МСБЗ-61 

13.03. - 

03.04 

Адапт. синдром у рослин Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Основи системних досліджень 

   Шкіл. біолог. експеримент 

   Інтродукція та збер. росл. і 

тварин. світу 

   Антропогенетика 

   Популяційна біологія 

VI 053 Психологія 

МП-61 

13.03. - 

03.04 

Основи коучінгу Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Психологія інклюзивного 

навчання 

   Тренінг особистісного розвитку 

   Психологія кар’єри 

   Психологія масових 

комунікацій 

   Психологія творчості Кафедра психології та 

психодіагностики    Тренінг профілактики 

емоційного вигорання 

 

 

Декан ППФ  

проф. Павелків В.Р. 

 



Графік позааудиторного навчання та індивідуальної роботи здобувачів 

вищої освіти заочної форми навчання ОС «Магістр», 5, 6 курси  

Психолого-природничий факультет 

К
у

р
с 

 

Спеціальність та 

спеціалізація 

 

 

Перелік дисциплін для позааудиторного навчання 

Дисципліна Кафедра 

V КУРС (ОС «Магістр») 

 

V 073 Менеджмент 

(Управління 

навчальним закладом) 

МУ-51 

 Освітні технології  

 

 

Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи 

   Деонтологія управління 

навчальним закладом 

   Управління трудовими 

ресурсами та змістом робіт 

   Психологія правління Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Кафедра іноземних мов 

   Комп’ютерно-інформаційні 

технології в освіті й науці 

Кафедра інформаційно-

комунікаційних технологій та 

методики викладання 

інформатики 

V 053 Психологія 

МП-51 

 Конфліктологія   

Кафедра вікової та педагогічної 

психології    Психічна депривація 

   Психологія вищої школи Кафедра загальної психології та 

психодіагностики    Теоретико-методологічні 

проблеми психології 

   Кризова психологія  

Кафедра практичної психології 

та психотерапії 

   Психологія здоров’я / 

Ігротерапія  

   Психологія життєтворчості 

/Основи символдрами 

   Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

V 091 Біологія 

МБ-51 

 Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Психологія вищої школи Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Адаптогенез у біологічних 

системах 

 

 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Механізм онтогенезу 

   Цитогенетичні основи 

розвитку організмів 

   Філогенетичні системи та 

методи систематики 

   Музейна справа 

V 014.05 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

 Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 



МСБЗ-51 

   Психологія освітньої 

діяльності 

Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Інновацйні технології 

навчання біології та основ 

здоров'я 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Біорізноманіття  

   Цитогенетичні основи 

розвитку організмів 

   Генетичний аналіз  

   Натуралістична робота в 

закладах освіти / Позакласна 

робота в закладах освіти 

   Інноваційні технології 

навчання біології та основ 

здоров’я  

 

V 014.05 Середня освіта 

(Біологія) 

МСБ-51 

 Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

цивільної безпеки 

   Психологія вищої школи Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Цитогенетичні основи 

розвитку організмів 

Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Генетичний аналіз 

   Натуралістична робота в 

закладах освіти 

   Біорізноманіття 

   Методика навчання біології у 

ЗВШ 

V 014.07 «Середня освіта 

(Географія)» 

МГ-51 

 Психологія освітньої 

діяльності 

Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Цивільна безпека Кафедра ЗТД, технологій та 

туризму 

   Суспільно-географічне 

прогнозування 

Кафедра екології, географії та 

туризму 

   Глобальні проблеми 

сучасності 

   Методика викладання фахових 

географічних дисциплін у ЗВО 

   Конструктивна географія 

VІ КУРС (ОС «Магістр») 

VI 073 «Менеджмент 

(Управління 

навчальним 

закладом)» 

МУ-61 

 Фінансово-економ. та правове 

забезпечення д-ті НЗ 

Кафедра економічної теорії 

   Механізми державного 

управління в галузі освіти 

Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної 

роботи    Планування та звітність в д-ті 

керівника НЗ 

   Аудит та оцінювання 

управлінської д-ті 

VI 091 «Біологія» 

МБ-61 

 Основи системних досліджень Кафедра біології та здоров’я 

людини 



   Генетика постнатального 

онтогенезу 

   Біологічний моніторинг 

довкілля 

   Біотехнологія 

   Охорона довкілля і основи 

збалансованого користування 

VI 014 «Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини)» 

МСБЗ-61 

 Адапт. синдром у рослин Кафедра біології та здоров’я 

людини 

   Основи системних досліджень 

   Шкіл. біолог. експеримент 

   Інтродукція та збер. росл. і 

тварин. світу 

   Антропогенетика 

   Популяційна біологія 

VI 053 «Психологія» 

МП-61 

 Основи коучінгу Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

   Психологія інклюзивного 

навчання 

   Тренінг особистісного 

розвитку 

   Психологія кар’єри 

   Психологія масових 

комунікацій 

   Психологія творчості Кафедра психології та 

психодіагностики    Тренінг профілактики 

емоційного вигорання 

 

 

Декан ППФ  

проф. Павелків В.Р. 

 

 


