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Про Каталог дисциплін вільного вибору
здобувачів вищої освіти на 2022-2023 навчальний рік
Відповідно до Положення про Горлівський інститут іноземних мов
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний
університет», Положення про порядок здійснення вибору навчальних
дисциплін здобувачами вищої освіти І (бакалаврського) та II (магістерського)
рівнів вищої освіти, рішенням Вченої ради інституту (протокол № 8 від
14.04.2022 р.), керуючись посадовими обов’язками директора
НАКАЗУЮ:
1. Ввести у дію Каталог дисциплін вільного вибору здобувачів вищої
освіти на 2022-2023 навчальний рік.
2. Контроль за виконанням наказу залищаю за собою.
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Підготовлено:
вчений секретар

Вікторія Концур

Погоджено:
заступник директора з науково-педагогічної
та навчально-методичної роботи

Тетяна Марченко

Додаток до Наказу по Горлівському інституту іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
від 29. 04. 2022 р. № 64

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:
І. Д и с ц и п л ін и з а г а л ь н о с в іт о г л я д н о г о с п р я м ув а н н я ;
Кафедра вітчизняної та зарубіжної історії:
1. Історія світової культури - проф. Докашенко Г.П. (II семестр);
2. Школа гіда - проф. Докашенко Г.П. (І семестр);
3. Україна в геополітичному протистоянні початку XXI ст. - проф.
Докашенко В.М. (II семестр);
4. Цінності та світогляд людей: від минулого до сьогодення - ст. викл.
Салагуб Л.І. ( І семестр);
5. Гендерні аспекти функціонування сучасного соціуму - доц. Стуканова Ю.Р. (І
семестр);
Кафедра психології:
6. Медіація: технологія посередництва в конфлікті - доц. Борозенцева Т.В. (І
семестр);
7. Психологічні та медико-соціальні аспекти психічного здоров’я - доц.
Грицук О.В.(II семестр);
8. Екологічна психологія - доц. Дроздова Д.С. (II семестр);
9. Психологія кар’єри - доц. Кошелева Н.Г. (І семестр);;
10. Психологія мистецтва - доц. Кошелева Н.Г. (II семестр);
11. Психотехнології в бізнесдіяльності- доц. Борозенцева Т.В.(II семестр);
12. Психологія творчості - доц. Борозенцева Т.В. (II семестр);
13. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - доц. Грицук О.В. (І семестр);
14. Крос-культурна психологія - доц. Грицук О.В. (II семестр);
15. Психологія масової поведінки - доц. Дроздова Д.С. (І семестр);
16. Технології емоційної рівноваги -доц.Грицук О.В. (І семестр);
17. Психологія сімейних відносин - ст. викл. Разумова О.Г. (І семестр);
Кафедра англійської філології та перекладу:
18. Інфо-медійна грамотність та критичне мислення, (англійська мова
викладання) - доц. Шкуропат М.Ю. (І семестр),проект МикіЕсі;
19. Британські студії (англійська мова викладання) - доц. Концур В.В.( І
семестр),проект МикіЕсі;
20. Міжкультуриа комунікація (англійська мова викладання) - доц.
Шкуропат М.Ю. (II семестр);
21. Історія європейських держав (англійська мова викладання) - доц.
Концур В.В.(II семестр);
22. Англійська для подорожуючих - доц. Круть О.В (І семестр);.
23.Основи англомовного спілкування (рівень А2/В1)доц. Круть О.В. {для ОПП,
які не передбачають спеціальність 014.021 «Англійська мова і література»)
{для ОПП, які не передбачають спеціальність 014.021 «Англійська мова і
література»)- доц. Круть О.В. (І семестр);
24. Граматична організація англомовного дискурсу (рівень А2/В1) - доц.
Круть О.В. (І семестр)

25Лексико-граматична побудова англомовної комунікації {для ОПП, які не
передбачають спеціальність 014.021 «Англійська мова і література)- доц.
Концур В.В. (І семестр);
26. Граматична організація англомовного дискурсу (рівень В2)(<)ля ОПП, які не
передбачають спеціальність 014.021 «Англійська мова і література»)- викл.
Ладоніна В.Д. (II семестр);
Кафедра світової літератури:
27. Художня рецепція історії у світовій літературі - проф. Марченко Т.М. (І
семестр);
28. Кіно і література: поетика взаємодії - проф. Комаров С.А.(П семестр);
29. Літературна репутація як історико-культурпа проблема - проф.
Марченко Т.М. (II семестр);
30. Світова література в аспекті інтермедіальності (музика і живопис) -проф.
Комаров С.А. (І семестр);
31. Українська культура в умовах поліетнічного суспільства-доц. Горлова О.В.
(І семестр);
32. Теорія та історія мистецтв - доц. Горлова О.В. (II семестр);
Кафедра української філології:
33. Нобелівська премія з літератури XXI ст. Імена, твори, тенденції проф. Голобородько Я.Ю.(І семестр);
34. Письменники сучасності - лауреати Національної премії України імені
Тараса Шевченка - проф. Голобородько Я.Ю. (II семестр);
35. Драматургічний воркніоп - доц. Скляр І.О. (І семестр);
36. Психоаналіз не для психоаналітиків - доц. Скляр І.О. (II семестр);
37. Аналіз художнього тексту (англійська мова викладання) {для студентів
спеціальності 014.021 «Англійська мова і література»)ФРГМ),проект MultiEd;
(II семестр);
Кафедра мовознавства та російської мови:
38. Лінгвістична природа гумору - проф. Габідулліна А.Р.(І семестр);
39. Тендерна лінгвістика - проф. Габідулліна А.Р.(І семестр);
40. Практикум з написання творів різних жанрів - доц. Колесніченко О.Л. (І
семестр);
41. Мовленнєвий імідж педагога - доц. Колесніченко О.Л.(І семестр);
42. Риторика та культура мовлення - доц.Колесніченко О.Л. (II семестр);
43. Комп’ютерна лінгвістика (корпусні технології) - доц. Скоплєв А.О.(І
семестр);
44. Чеська мова для початківців - доц. Скоплєв А.О (II семестр).
Кафедра педагогіки та методики викладання:
45. Недискримінаційний підхід в освіті-доц. Кокоріна Л.В.(П семестр);
46. Сучасні тенденції розвитку освіти в Україніта за кордоном - доц.
Несторук Н.А. ( І семестр);
Кафедра французької та іспанської мов:47. Інтенсивний розмовний курс французької мовн(окрім студентів
спеціальності 014.023 «Французька мова і література») - доц. Потреба Н.А. (І
семестр);
48. Французька мова для вступу на магістратуру(о/фш студентів
спеціальності 014.023 «Французька мова і література») - доц. Потреба Н.А. (І
семесстр);
Кафедра германської філології (секція англійської мови):
49. Бізнес-комунікація (англійська мова) - доц. Суховецька Л.В.(І семестр);
50. ДІЛОВЄ листування англійською мовою -ст. викл. Долгіх А.М. (І семестр);
51. Американські студії - доц. Ситняк Р.М.(І семестр)проект MultiEd;

52. Англійська вимова в повсякденному спілкуванні(<)ля ОПП, які не
передбачають спеціальність 014.021 «Англійська мова і література)- доц.
Старченко О.А. (II семестр);
53. Практикум з написання есе (англійська мова) - ст. викл. Шередека Г.В. (І
семестр);
54. Підготовка до складання тестів міжнародного формату (РСЕ) - викл.
Трубачова Ю.М. (І семестр);
55. Практична англійська мова на базі сучасних автентичних матеріалів
(BBCNews, BBCLearningEnglish) -викл. Гучко В.С.(И семестр);
56..Англійська мова в цифровому просторі - викл. Осипенко В.Ю.(И семестр);
57. Базова англійська професійного спрямування - викл. Шистко А.О. (II
семестр);
Кафедра германської філології (секція німецької мови):
58. Німецька мова в розмовно-побутовому диекуреі (рівень А \)(окрім
студентів спеціальності 014.022 «Німецька мова і література») - викл.
Плоскінв К.О. (І семестр);
59. Практикум з підготовки до отримання Гете-Сертифікату (рівень А 1) викл. Шистко А.О. (І семестр);
60. Практикум з підготовки до отримання Гете-Сертифікату (рівень А 2) викл. Шистко А О. (II семестр).;
61. Практикум з напиання німецької ділової
кореепонденції - викл.
Бірюкова І.П. (II семестр);
62. Німецькомовний бізнее-дискурс - викл. Бірюкрова І.П. (І семестр);
63. Німецька мова в туриетичцому та готельному бізнесі - ст. викл. Шарко А.А.
(І семестр);
64. Німецька мова для вступу на магістратуру (окрім студентів спеціальності
014.022 «Німецька мова і література»)- ст. викл. Шарко А. А. (II семестр);
65. Німецька мова в розмойно-побутовому дискурсі (рівень А 2)(окрім
студентів спеціальності 014.022 «Німецька мова і література») - викл.
Плоскіна К.О. (ІІсеместр);

II. Д и с ц и п л ін и о с в ітн іх п р о гр а м :
2.1. П е р ш и й (б а к а л а в р с ь к и й ) р ів ен ь в и щ ої о с в іти
Кафедра вітчизняної та зарубіжної історії:
1. Громадеькі організації в тоталітарному еуспільстві - проф. Докашенко В.М.
(І семестр);
2. Релігієзнавство - доц. Євсеєнко С.А. (II семестр);
3. Історія Донеччини в контексті історичної регіоиалістики - доц.
Євсеєнко С.А.(І семестр);
4. Історична урбаністика (на матеріалах населених пунктів Донеччини доц. Євсеєнко є.А. (II семестр);
5. Культурно-мистецьке життя Донбасу в радянський період (1920-1980-ті
роки) - доц. Єтуканова Ю.Р.(І семестр);
6. Дисидентський рух у суспільному житті Донеччини (друга половина XX ст.
- доц. Єтуканова Ю.Р.(П семестр);
7. Меморіальні музеї Донеччини в державній політиці пам’яті (XX ст. - поч.
XXI ст.) - викл. Богуненко В.О. (І семестр);
8. Повсякденне життя жінок в таборах ГУЛАГу в 1933-1953 рр. - викл.
Бондаренко П.Є. (І семестр);

9. Монопрофільні міста в політичній стратегії радянської держави - викл.
Богуненко В.О. (II семестр);
10. Місце слов’ян в цивілізаційному поступі людства - проф. Докашенко Г.П. (II
семестр);
Кафедра англійської філології та перекладу:
1. Методика навчання читанню у закладах загальної середньої освіти доц. Андрущенко В.О. (І семестр);
2. Інтерактивні формати англомовного клубу - доц. Андрущенко В.О. (II
еемеетр);
3. Основи редагування перекладу (ОПП 014. Середня освіта) - доц.
Ясинецька О.А.(І семестр);
4. Практичний курс медичного перекладу - доц. Ясинецька О.А. (II еемеетр);
5. Основи академічного письма (англійська мова, рівень В1)- доц.
Ясинецька О.А.(II семестр)цроектМи1ІіЕс1;
6. Основи перекладацького скоропису (ОПП 014. Середня освіта) - доц.
Ясинецька О.А.(II семестр);
7. Практичний курс військового перекладу - доц. Ясинецька О.А. (І семестр) ;
8. Основи побудови писемного мовлення - доц. Круть О.В.(І семестр);
9. Основи англомовної риторики - доц. Круть О.В. (І семестр);
10. Мультимедійні дошки в освітньому процесі в закладах загальної середньої
освіти - ст. викл. Корольова О.Ю.(1 семестр);
11. Інфографіка у навчанні англійської мови - ст. викл. Корольова О.Ю.(І
семестр);
12. Гейміфікація в сучасній освіті - ст. викл. Корольова О.Ю.(І семестр);
13. Фоностилістика - викл. Ладоніна В.Д. (II семестр);
14. Актуальні питання української історії (англійська мова викладання) доц. Концур в.в. (І семестр) цроект МиІІіЕсі;
15. Мистецтво сприйняття англомовних аудіовізуальних текстів - ст. викл.
Корольова О.Ю. (І семестр);
16. Аудіовізуальний переклад - доц. Ясинецька О.А. (II семестр);
17. Діловий та науковий переклад (ОПП 014 Середня освіта) - доц.
Ясинецька О.А. (II семестр);
18. Англійська мова для істориків (рівень В2) - доц. Концур В.В. (II семестр);
19. Англійська мова для психологів - викл. Ладоніна В.Д. (II семестр);
Кафедра психології:
1. Психологія підприємництва - доц. Борозенцева Т.В.(І семестр);
Сексологія та психологія сексуальності - доц. Борозенцева Т.В.(П семестр);
2.
Технологія
проектування бізнестренінгів - доц. Борозенцева Т.В.(П
3.
еемеетр);
Технології психологічної допомоги он-лайн — доц. Борозенцева Т.В.(І
семестр);
5. Основи дитячої патопсихології - доц. Борозенцева Т.В.(І семестр);
6. Психотехиології групової роботи - доц. Ерицук О.В.(І семестр);
7. Психологія екстремальних ситуацій - доц. Ерицук О.В.(І семестр);
8 . Кримінальна психологія - доц. Резнікова О.А. (II семестр);
9. Профілактика та психокорекція відхиленої поведінки - доц. Кощелева Н.Е.
(І семестр);
10. Психологія соціальної роботи - доц. Кощелева Н.Е.(II семестр);
11. Психологія конфлікту - доц. Кошелева Н.Е.(II семестр);
12. Тендерна психологія - доц. Кощелева Н.Е.(І семестр);
13. Психологія менеджменту - доц. Кощелева Н.Е.(І семестр);
14. Політична психологія - доц. Дроздова Д.С.(ІІ семестр);

15. Геронтопсихологія - доц. Дроздова Д.С. (І семестр);
16. Психологія реклами - доц. Дроздова Д.С.(І семестр);
17. Технології арт-терапії - доц. Грицук О.В. (II семестр);
Кафедра української філології:
1.
Теорії походження і становлення української мови - доц. Мараховська
В.Г. (II семестр);
2.
Практична стилістика й літературне редагування тексту - доц.
Мараховська В.Г.(II семестр);
3.
Синтаксична синоніміка і синтаксична деривація - доц. Радіоцова Т.М. (І
семестр);
4.
Новітні тенденції українського словотворення - доц. Радіонова Т.М. (II
семестр);
5.
Тактики і стратегії педагогічної комунікації - доц. Радіонова Т.М. (І
семестр);
6.
Методика використання хмарних технологій на уроках української мови
- доц. Тітова О.Б. (II семестр);
7.
Основи писемного наукового мовлення - доц. Тітова О.Б.(І семестр);
8.
Медіаосвіта та критичне мислення на уроках української мови доц. Тітова О.Б. (II семестр);
9.
Українська художня література для дітей - доц. Муратова О.В. (І семестр);
10. Креативність учителя літератури: техніки розвитку - доц. Муратова О.В.
(II семестр);
11. Феміністична майстерня - доц. Скляр І.О. (II семестр);
12. Геройки безвладні та при владі в літературі - доц. Скляр І.О. (І семестр);
13. Професійна риторика та ораторська майстерність лідера - доц.
Муратова О.В. (І семестр);
14. Академічна доброчесність та професійна комунікація - доц. Тітова О.Б. (І
семестр);
15. Інтермедіальні студії в літературознавстві - доц. Муратова О.В. (II
семестр);
Кафедра мовознавства та російської мови:
1.
Вступ до когнітивної лінгвістики - цроф. Габідулліна А.Р. (І семестр);
Загальне мовознавство - проф. Габідулліна А.Р.(II семестр);
2.
Мовна гра у російському мовленні - проф. Габідулліна А.Р. (І семестр);
3.
Слово у художньому тексті - доц. Колесніченко О.Л. (І семестр);
4.
Культура мовлення: теорія та практика - доц. Колесніченко О.Л.(І
5.
семеетр);
Виразне читання творів різних жанрів - доц. Колесніченко О.Л.(II
семестр);
Ономастика: теорія і практика - доц. Скоплєв А.О. (II семестр);
7.
Основи інтерлінгвістики - доц. Скоплєв А.о. (І семестр);
8.
Порівняльна граматика слов’янських мов - доц. Скоцлєв А.О.(І семестр);
9.
10. Основи генеративної граматики - доц. Скоцлєв А.О. (II семестр);
Кафедра світової літератури:
1. Драматургічний дискурс: теорія, літературна і театральна практика проф. Комаров С.А. (І семестр);
2. Інтерпретаціяхудожнього тексту - доц. Карпіна О.С. (II семестр);
3. Світова дитяча література - ст. викл. Алексеева О.М. (І семестр);
4. Феномен психологізму в зарубіжній літературі:від античності до XX
століття - доц. Карпіна О.С. (І семестр);

5. Антична література в психологічному вимірі - ст. викл. Алексеева О.М. (І
семестр);
6. Сімейна проза в літературі ХІХ-ХХІ століть - доц. Карпіна О.С. (II семестр);
7. Медіаінструментарій сучасного навчального заняття із зарубіжної
літератури - ст. викл. Алексеева О.М. (II семестр);
8. Вічні образи в світовій літературі: джерела, типологія, інтерпретації - доц.
Комаров С.А. (II семестр);
Кафедра педагогіки та методики викладання:
1. Теорія та практика впровадження передового педагогічного досвіду доц. Несторук Н.А. (II семестр);
2. Історія педагогіки - доц. Єфімов Д.В. (І семестр);
3. Методика використання комп’ютерних технологій
в освіті - доц.
Єфімов Д.В. (І семестр);
4. Методика організації дистанційного навчання - доц.Єфімов Д.В. (II семестр);
5. Педагогіка інклюзивної освіти - викл. Муромцева А.Л. (II семестр);
6. Масові комунікації в педагогіці - викл. Муромцева А.Л. (І семестр);
Кафедра французької та іспанської мов:
I. Лінгвокраїнознавство Франції - доц. Потреба Н.А.( II семестр);
2. Ділова французька мова - доц. Потреба Н.А. (І семестр);
3. Граматика в діалогах (А1, А2, В1) - доц. Потреба Н.А. (І семестр);
4. Теорія та практика дискурсивного аналізу (французька мова) - доц.
Потреба Н.А. (II семестр);
Актуальні питання французького мовознавства - доц. Потреба Н.А.( II
семестр);
6. Подорож як літературний жанр (JulesVerne “Le tour du monde en 80 jours“)
- Д О Ц . Потреба H.A.( II семестр);
7. Філологічний коментар до'фольклорного дискурсу (французька казка) доц. Єеменова О.В.(II семестр);
8. Майстерня з французької орфографії-доц. Єеменова О.В.(І семестр);
9. Морфологія сучасної французької мови - доц. Єеменова О.В. (І семестр);
10. Французька фонетика в діалогах - доц. Єеменова О.В.(І семестр);
II. Молодіжний французький розмовний дискурс - доц. Єеменова О.В.(II
семестр);
12. Фоностилістичні аспекти сучасного франкомовного дискурсу - доц.
Єеменова О.В. (II семестр);
13. Стилістичні засоби сучасної французької мови - доц. Єеменова О.В.(II
семестр);
14. Країни Іспанідад: лінгвокультурний аспект - викл. Коханова К.В. (II
семестр);
15. Практикум з підготовки до міжнародного екзамену DELE рівень А 2
(іспанська мова) - доц. Кокорі'на Л.В. (І семестр);
Кафедра германської філології (секція англійської мови):
1. Фонетичні аспекти успішної комунікації - доц. Єтарченко О.А. (І семестр);
2.Особливості вимови британського та американського варіантів англійської
мови - доц. Єтарченко О.А. (І семестр);
3. Граматична організація англомовного дискурсу - доц. Архіпова І.М.(І
семестр);
4. Навчання читанню англійських текстів на рівні В 2 - викл. Осипенко В.Ю. (І
семестр);
5. Практика аудіювання англійських текстів на рівні В 2 -викл. Трубачова Ю.М.
(1 семестр);

6. Лінгвокраїнознавство (англійська мова) - доц. Суховецька Л.В. (І семестр);
7. Мовні особливості різножанрових оповідань (детективи, жахи, жіночі
романи) - доц. Суховецька Л.В.(І семестр);
8. Англомовний дискурс політичних новин - доц. Суховецька Л.В. (II семестр);
9. Культура міжнародного ділового спілкування (англійська мова) - доц.
Шередека Г.В. (II семестр);
10. Соціально-емоційне виховання на уроках англійської мови - доц.
Шередека Г.В.(II семестр);
11. Теорія та практика дискурсивного аналізу - доц. Архіпова І.М.(П семестр);
12. Основи художнього перекладу - ст. викл. Долгих А.М.(ІІ семестр);
13. Вивчаємо англійську за допомогою відео - доц. Ситняк Р.М. (II семестр);
14. Навчання аудіювання засобами аудіокниг, фільмів та пісень - викл.
Трубачова Ю.М. (І семестр);
15. Розвиток мовних навичок та навичок критичного мислення через лекції на
TED -викл. Гучко В.С. (II семестр);
Іб.Основи автоматизованого перекладу та його інструменти - викл. Шистко
А.О. (II семестр);
17. Англійська для логістичного напрямку -викл. Ламаш М.Ю. (II семестр);
18. Мова, культура та суспільсво(англійська мова викладаня) - доц.
Андрущенко В. О. (II семестр),проект MultiEd;
19.0панування другої іноземної мови (англійська мова викладаня ) - доц.
Пожидаева Н.П.(І семестр), проект MultiEd;
Кафедра германської філології (секція німецької мови):
I. Практикум з усного послідовного перекладу (німецька мова) викл. Бірюкова І.П. (II семестр);
2 . Практикум з перекладу німецької ділової кореспонденції - викл.
Бірюкова І.П. (І семестр);
Граматика німецькомовного розмовно-побутового дискурсу: морфологія викл. Плоскіна К.О. (І семестр);
аспекти
німецькомовного
дискурсу
доц.
4. Лінгвостилістичні
Морозова Л.І.(І семестр);
5. Синтаксис сучасної німецькіої мови - викл. Плоскіна К.О. (І семестр);
6 . Історія німецької мови - доц. Морозова Л.І. (II семестр);
7. Лінгвокраїнознавство Німеччини - ст. викл. Шарко А.А. (І семестр);
8 . Німецька фразеологія - ст. викл. Шарко А.А. (І семестр);
9. Практикум з аудіювання текстів новин -викл. Шистко А.О. (І семестр);
10. Практикум з домашнього читання (рівень А 1) - викл. Шистко А.О. (І
семестр);
II. Практикум з домашнього читання (рівень А 2) - викл. Шистко А.О. (І
семестр);
12. Аналітичне читання (рівень А 1) - доц. Морозова Л.І. (І семестр);
13. Аналітичне читання (рівень А 2) - доц. Морозова Л.І. (І семестр);
14. Німецька мова в педагогічному дискурсі (ОеиІ8сЬ1игЕеНгег) - ст. викл.
Шарко А.А. (II семестр);
15. Функціональні аспекти граматики німецької мови - ст. викл. Шарко А.А. (І
семестр);
16. Практикум з підготовки до отримання Г’те-Сертифікату: модуль «Усне
мовлення» (рівень в 1) - викл. Бірюкова І.П. (II семестр);
2.2. Д р у г и й (м а гіс те р с ь к и й ) р ів ен ь в и щ ої о с в іти
Кафедра вітчизняної та зарубіжної історії:

1. Проблеми інструменталізації історії - проф. Докашенко Г.П.(І семестр);
2. Еволюційність історичного процесу в сучасній зарубіжній історіографії проф. Докашенко Г.П. (II семестр);
3. Метод усної історії - проф. Докашенко Г.П.(І семестр);
4. Історико-культурні
пам’ятки
української
провінції
як
засіб
етноідентифікації - проф. Докашенко В.М. (І семеетр);
5. Краєзнавчі компоненти історичної освіти - проф. Докашенко В.М.(II
семестр);
6. Інфомедійиа грамотність в історичній освіті - доц. Концур В.В.(І семестр);
7. Формування у школярів компетентності розпізнавання та протидії
гібридним загрозам- доц. Концур В.В. (І семестр);
Кафедра психології:
1. Дитяча психотерапія - доц. Борозенцева Т.В.(І семестр);
2. Технології підбору, оцінки та розвитку персоналу - доц. Борозенцева Т.В. (І
семестр);
3. Особливості активного соціально-психологічного пізнання (метод групової
психокорекції АСПП) - доц. Дроздова Д.С. (І семестр);
4. Ліодиноцентрований підхід у психокорекції та психотерапії - доц.
Борозенцева Т.В.(II семестр);
5. Сучасні технології когнітивно-біхевіоральної психотерапії - доц.
Грицук О.В.(І семестр);
6. Тренінг соціально-емоційного інтелекту - доц. Грицук о.в. (II семестр);
7. Акмеопсихологія та психотерапія вікових криз - доц. Дроздова Д.С. (II
семестр);
8. Психологічна допомога особам з груп ризику - доц. Дроздова Д.С.(І
семестр);
9. Психологія адиктивної поведінки - доц. Кошелева Н.Г. (II семестр);
10. Військова психологія - доц. Резнікова О.А. (І семестр);
Кафедра англійської філології та перекладу:
1. Лінгвістичні тактики декодування англомовних текстів - доц.
Андрущенко В.О.(І семестр);
2. Інтегроване навчання: англійська мова через українську історію (ОПП
014 Середня освіта) - доц. Концур В.В. (II семестр);
3. Академічне письмо та реферування (англійська мова, рівень С 1)) - доц.
Ясинецька О.А.(І семестр);
4. Скоропис для усного послідовного перекладу та реферування - доц.
Ясинецька О.А.(II ееместр);
5. Методика навчання англомовного письма - доц. Круть О.А.(П семестр);
6. Психолінгвістичні питання суспільно-політичного дискурсу (англійська
мова викладання) - доц. Круть О.В.(І семестр);
7. Тестування з англійської мови за міжнародними програмами і
стандартами - ст. в. Корольова О.Ю.(П семестр);
8. Навчання аудіюванніо в старшій профільній школі - ст. в. Корольова О.Ю.
(II семестр);
9. Створення й використання комп’ютерних тестів у навчальному процесі ст. в. Корольова О.Ю. (І семестр);
10. Абетка перекладача (ОПП 014 Середня освіта) —ст в. Корольова О.Ю. (І
семестр);
11. Редагування перекладу (ОПП 014 Середня освіта) - доц. Ясинецька О.А. (І
семестр);
12. Ораторське мистецтво -доц. Круть О.В. (І семестр);

Кафедра української філології:
1. Методика та практика аналізу мовних одиниць різних рівнів
доц.
Тітова О.Б. (II семестр);
2. Теоретичний і прикладний синтаксис: теорії та інновації
Радіонова Т.М. (II семестр);
3. Креативна стилістика - доц. Мараховська В.Г. (II семестр);
4. Фемінний портал у сучасній українській літературі проф.
Голобородько Я.Ю. (І семестр);
5. Українська художня класика та її екранізація - проф. Голобородько Я.Ю (I
семестр);
6. Українська поезія XXI ст. як ретрансляція актуальної естетики
проф. Голобородько я .10.(І семестр);
7. Сучасний масмедійинй дискурс - доц. Мараховська В.Г. (І семестр);
Кафедра мовознавства та російської мови:
1. Лінгвістика тексту - проф. Габідулліна А.Р. (І семестр);
2 . Граматичний розбір у школі та ЗВО - доц. Колесніченко О.Л. (II семестр);
3. Соціолінгвістика - доц. Колесніченко О.Л. (II семестр);
4. Історія слов’янського мовознавства - доц. Колесніченко О.Л. (І семестр);
5. Етимологія російської мови - доц. Скоплєв А.О. (І семестр);
Кафедра світової літератури:
1. Основи імагології - проф. Марченко Т.М. (II семестр);
2. Гендерні дослідження в літературознавстві - проф. Комаров С.А. (I
семестр);
3. Соціально-політична проблематика в зарубіжній літературі XX ст. проф. Комаров С.А. (І семестр);
4. Література США у компаративному і мультикультурному ракурсах проф. Комаров С.А. (II семестр);
Кафедра педагогіки та методики викладання:
1. Менеджмент в освіті - доц. Несторук Н.А. (II семестр);
2. Педагогіка та психологія вищої школи - доц. Несторук Н.А. (І семестр);
3. Соціально-педагогічний супровід вразливих категорій здобувачів освіти доц. Сфімов Д.В. (І семестр);
Кафедра германської філології (секція англійської мови):
1. Академічне письмо для магістерського рівня (англійська як друга мова) доц. Пожидаева Н.П.(І семестр),проект МиШЕб;
2. Особливості перекладу публіцистичних та науково-технічних текстів
(англійська мова) -ст. викл. Долгіх А.М.;
3. Риторичний аспект публіцистичних текстів (англійська мова) - доц.
Суховецька Л.В. (І семестр);
4. Критичний дискурсивний аріаліз сучасних англомовних стратегій - доц.
Бєліцька Є.М. (II семестр);
5.Особливості вимови основних національнірх та регіональних варіантів
англійської мови - доц. Старченко О.А.(II семестр);
6. Матриця стилістики: засоби передачі думок та емоцій - ст. викл. Долгих А.М.
(І семестр);
7. Практики за фахом, дотичним до орієнтації освітньої програми - (II семестр);
Кафедра германської філології (секція німецької мови):
1. Основи художнього перекладу (німецька мова) - доц. Морозова Л.І. (II
семестр);
2. Практикум з перекладу текстів філологічізого спрямування (німецька
мова) -доц. Морозова Л.І. (II семестр);
3. Німецькомовна онлайн-література - доц. Морозова Л.І. ( І семестр);

4. Лінгвокраїнознавство на уроках німецької мови - ст. викл. Шарко А.А.(П
семестр);
5. Політичний дискурс: практикум з аудіювання - доц. Морозова Л.І. (І
семестр);
6. Аналітичне читання (рівень В 2) - ст. викл. Шарко А.А. (І семестр);
Кафедра французької та іспанської мов:
1. Менеджмент перекладацьких проектів- доц. Потреба Н.А. (І семемстр);
2. Видатні постаті та їх роль у розвитку французької культури - доц.
Потреба Н.А. (II семестр);
3. Лінгвокультурний аналіз іспаномовних творів різних жанрів - доц.
Кокоріна Л.В. (II семестр);
4. Практикум з підготовки до міжнародного екзамену ОЕЬЕрівень В 2
(іспанська мова) - доц. Кокоріна Л.В. ( І семестр);

