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Додаткові обов’язкові навчальні компоненти до індивідуального навчального плану  
для вступників на основі освітнього ступеня бакалавра,  
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА за іншою спеціальністю 
 

Код та назва 
спеціальності Освітня програма Код та назва споріднених напрямів та 

спеціальностей 

Додаткові обов’язкові 
навчальні компоненти 

(для вступників до 
магістратури, які вступають 
на основі дипломів бакалавра, 

спеціаліста, магістра з іншими 
напрямами підготовки та 

спеціальностями) 

Факультет дошкільної освіти 
 
 

012 Дошкільна 
освіта  

Дошкільна освіта 
012 Дошкільна освіта; 6.010101 дошкільна освіта; 
7.01010101 дошкільна освіта 

Дошкільна педагогіка і 
психологія та фахові методики 
в сучасному закладі дошкільної 
освіти 

Факультет іноземної філології 
 
 

014.021 Середня 
освіта (Англійська 
мова і література) 

Англійська мова і 
література в закладах 
освіти 

014 Середня освіта (Англійська мова і література); 
6.020303 філологія (мова і література (англійська)); 
7.02030302 мова і література (англійська); 
035.041 Філологія (германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська) 

Удосконалення англомовної 
лінгвометодичної 
компетентності 

014.022 Середня 
освіта (Німецька 
мова і література) 

Німецька мова і 
література в закладах 
освіти 

014 Середня освіта (Німецька мова і література); 
6.020303 філологія (мова і література (німецька)); 
7.02030302 мова і література (німецька); 
035.043 Філологія (германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – німецька) 

Удосконалення німецькомовної 
лінгвометодичної 
компетентності 

014.023 Середня 
освіта (Французька 
мова і література) 

Французька мова і 
література в закладах 
освіти 

014 Середня освіта (Французька мова і література); 
6.020303 філологія (мова і література (французька)); 
7.02030302 мова і література (французька); 
035.055 Філологія (романські мови та літератури 
(переклад включно), перша – французька) 

Удосконалення франкомовної 
лінгвометодичної 
компетентності 

035.041 Філологія 
(германські мови та 
літератури 
(переклад 
включно), перша – 
англійська) 

Англійська мова і 
література та переклад 

014 Середня освіта (Англійська мова і література); 
6.020303 філологія (мова і література (англійська)); 
7.02030302 мова і література (англійська); 
035.041 Філологія (германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська) 

Загальнотеоретичний курс з 
англійської філології 

Факультет історичний   
 

014.03 Середня 
освіта (Історія) 

Історія в закладах 
освіти 

014 Середня освіта (Історія); 027 Музеєзнавство, 
пам’яткознавство; 6.020302 історія; 7.02030201 історія; 
6.030401 правознавство; 7.03040101 правознавство 

Україна і світ: історія та 
сучасність 

Факультет мистецтв   
 

014.12 Середня 
освіта 
(Образотворче 
мистецтво) 

Образотворче 
мистецтво 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 
022 Дизайн; 6.020205 образотворче мистецтво; 
6.020206 реставрація творів мистецтва; 6.020207 
дизайн; 6.020208 декоративно-прикладне мистецтво; 
6.051601 технологія та дизайн текстильних матеріалів; 
6.060102 архітектура; 7.02020501 образотворче 
мистецтво 

Образотворчий практикум 

014.13 Середня 
освіта (Музичне 
мистецтво) 

Музичне мистецтво в 
закладах освіти 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 025 Музичне 
мистецтво; 6.020204 музичне мистецтво; 7.02020401 
музичне мистецтво 

Музично-педагогічний 
практикум 

022 Дизайн Дизайн 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 
022 Дизайн; 6.020205 образотворче мистецтво; 
6.020206 реставрація творів мистецтва; 6.020207 
дизайн; 6.020208 декоративно-прикладне мистецтво; 
6.051601 технологія та дизайн текстильних матеріалів; 
6.060102 архітектура; 7.02020501 образотворче 
мистецтво 

Дизайнерський практикум (за 
фахом) 
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024 Хореографія Хореографія 
024 Хореографія; 6.020202 хореографія; 7.02020201 
хореографія 

Хореографічний практикум з 
методикою викладання 

025 Музичне 
мистецтво 

Музичне мистецтво 
(фортепіано) 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 025 Музичне 
мистецтво; 6.020204 музичне мистецтво; 7.02020401 
музичне мистецтво 

Історія світового та 
українського мистецтва 

Факультет початкового навчання 
 
 

013 Початкова 
освіта  

Початкова освіта 
013 Початкова освіта; 6.010102 початкова освіта; 
7.01010201 початкова освіта 

Педагогіка і методики 
початкової освіти 

Факультет природничий   
 

014.05 Середня 
освіта (Біологія та 
здоров’я людини) 

Біологія в закладах 
освіти 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 
014 Середня освіта (Біологія); 091 Біологія; 6.040102 
біологія; 7.04010201 біологія 

Основи біології 

014.06 Середня 
освіта (Хімія) 

Хімія в закладах 
освіти 

014 Середня освіта (Хімія); 6.040101 хімія; 7.04010101 
хімія 

Основи хімії 

014.15 Середня 
освіта (Природничі 
науки) 

Природничі науки 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 
014 Середня освіта (Біологія); 091 Біологія; 
014 Середня освіта (Хімія); 014 Середня освіта 
(Фізика); 6.040102 біологія; 7.04010201 біологія; 
6.040101 хімія; 7.04010101 хімія; 6.040203 фізика 

Концепції сучасного 
природознавства 

016.01 Спеціальна 
освіта (логопедія) 

Логопедія 

016 Спеціальна освіта (за нозологіями); 012 Дошкільна 
освіта (логопедія); 6.010101 дошкільна освіта 
(логопедія); 7.01010101 дошкільна освіта (логопедія); 
6.010105 корекційна освіта (логопедія); 7.01010501 
корекційна освіта (логопедія) 

Вибрані розділи логопедії 

016.02 Спеціальна 
освіта (олігофре-
нопедагогіка) 

Олігофренопедагогіка 
016 Спеціальна освіта (за нозологіями); 6.010105 
корекційна освіта; 7.01010501 корекційна освіта 

Методика корекційної роботи 
при порушенні 
інтелектуального розвитку 

091 Біологія  Біологія 
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 
014 Середня освіта (Біологія); 091 Біологія; 6.040102 
біологія; 7.04010201 біологія 

Основи біології 

Факультет психології і соціології 
 
 

052 Політологія Політологія 
052 Політологія; 6.030104 політологія; 7.03010401 
політологія 

Соціально-політичні студії 

053 Психологія  Психологія  
053 Психологія; 6.030102 психологія; 7.03010201 
психологія 

Фундаментальні психологічні 
студії 

054 Соціологія  Соціологія  
054 Соціологія; 6.030101 соціологія; 7.03010101 
соціологія 

Соціологічний практикум 

231 Соціальна 
робота 

Соціальна педагогіка 
231 Соціальна робота; 6.010106 соціальна педагогіка; 
6.130102 соціальна робота; 7.01010601 соціальна 
педагогіка; 7.13010201 соціальна робота 

Теорія і практика соціальної 
роботи 

Факультет український мовно-літературний  
ім. Г.Ф. Квітки-Основ`яненка 

 
 

014.01 Середня 
освіта (Українська 
мова і література) 

Українська мова і 
література в закладах 
освіти (денна/заочна); 
Українська мова і 
література, англійська 
мова в закладах освіти 
(денна) 

014 Середня освіта (Українська мова і література); 
035 Філологія (Українська мова та література); 
6.020303 філологія (українська мова і література); 
7.02030301 українська мова і література 

Студії філологічних і 
методичних дисциплін 

014.025 Середня 
освіта (Російська 
мова і література) 

Російська мова і 
література в закладах 
освіти 

014 Середня освіта (Російська мова і література); 
6.020303 філологія (мова і література (російська)); 
7.02030302 мова і література (російська) 

Студії філологічних і 
методичних дисциплін 

035.01 Філологія 
(Українська мова та 
література) 

Українська мова і 
література 
(денна/заочна); 
Українська мова і 
література, українська 
мова як іноземна 
(денна) 

014 Середня освіта (Українська мова і література); 
035 Філологія (Українська мова та література); 
6.020303 філологія (українська мова і література); 
7.02030301 українська мова і література  

Студії філологічних і 
методичних дисциплін 
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Факультет фізико-математичний 
 
 

014.04 Середня 
освіта 
(Математика) 

Математика в 
закладах освіти 

014 Середня освіта (Математика); 111 Математика; 
113 Прикладна математика; 6.040201 Математика; 
6.040301 Прикладна математика; 7.04020101 
Математика 

Основи вищої математики та 
методики викладання 
математики 

014.08 Середня 
освіта (Фізика) 

Фізика в закладах 
освіти 

014 Середня освіта (Фізика); 6.040203 Фізика; 
104 Фізика та астрономія; 105 Прикладна фізика та 
наноматеріали; 6.040204 Прикладна фізика; 6.040206 
Астрономія; 7.04020301 Фізика 

Основи фізики та методики її 
викладання 

014.09 Середня 
освіта 
(Інформатика) 

Інформатика в 
закладах освіти 

014 Середня освіта (Інформатика); 122 Комп’ютерні 
науки; 126 Інформаційні системи та технології; 
6.050101 Комп’ютерні науки; 6.040302  Інформатика; 
7.04030201 Інформатика 

Основи інформатики та 
методики її викладання 

011 Освітні, 
педагогічні науки 

Освітологія 

012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 
016 Спеціальна освіта; 017 Фізична культура і спорт; 
6.010101 дошкільна освіта; 6.010102 початкова освіта; 
6.010104 професійна освіта (за профілем); 6.010105 
корекційна освіта (за нозологіями); 6.010106 соціальна 
педагогіка; 6.010201 фізичне виховання; 6.010202 
спорт; 6.010203 здоров'я людини; 7.01010101 
дошкільна освіта; 7.01010201 початкова освіта; 
7.01010401 професійна освіта (за профілем); 
7.01010501 корекційна освіта (за нозологіями); 
7.01010601 соціальна педагогіка; 7.01020101 фізичне 
виховання; 7.01020201 спорт (за видами); 7.01020301 
здоров'я людини 

Професіоналізм сучасного 
педагога 

Факультет фізичного виховання і спорту 
 
 

014.11 Середня 
освіта (Фізична 
культура) 

Середня освіта 
(Фізична культура) 

014 Середня освіта (Фізична культура); 017 Фізична 
культура і спорт; 6.010201 фізичне виховання; 
6.010202 спорт; 7.01020101 фізичне виховання 

Теорія і методика фізичного 
виховання школярів 

017 Фізична 
культура і спорт 

Фізична культура і 
спорт 

014 Середня освіта (Фізична культура); 017 Фізична 
культура і спорт; 6.010201 фізичне виховання; 
6.010202 спорт; 7.01020101 фізичне виховання 

Теорія і методика підготовки 
спортсменів 

Факультет юридичний  
 
 

051 Економіка 
Економіка, управління 
та право 

051 Економіка; 6.030501 економічна теорія; 6.030502 
економічна кібернетика; 6.030503 міжнародна 
економіка; 6.030504 економіка підприємства; 6.030505 
управління персоналом та економіка праці; 6.030506 
прикладна статистика; 6.030507 маркетинг; 6.030508 
фінанси і кредит; 6.030509 облік і аудит; 6.030601 
менеджмент; 7.03050101 економічна теорія 

Економічна теорія (Економіка) 

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних  
працівників і менеджменту освіти 

 
 

073 Менеджмент 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 

073 Менеджмент; 6.030601 менеджмент; 6.030505 
управління персоналом та економіка праці; 7.03060101 
менеджмент організацій і адміністрування; 7.03050501 
управління персоналом та економіка праці; 7.03060102 
менеджмент інноваційної діяльності; 7.03060106 
управління в сфері економічної конкуренції; 
7.18010010 якість, стандартизація та сертифікація; 
7.18010013 управління проектами 

Основи менеджменту 

073 Менеджмент 
Управління 
навчальним закладом 

073 Менеджмент; 6.030601 менеджмент; 6.030505 
управління персоналом та економіка праці; 7.03060101 
менеджмент організацій і адміністрування; 7.03050501 
управління персоналом та економіка праці; 7.03060102 
менеджмент інноваційної діяльності; 7.03060106 
управління в сфері економічної конкуренції; 
7.18010010 якість, стандартизація та сертифікація; 
7.18010013 управління проектами 

Основи менеджменту 

 


