
Проект 

Ухвали з питання 

«Розгляд і затвердження програм і робочих програм навчальних дисциплін»: 

1. Здіховська Т. В. Сучасна українська мова з основами культури й техніки 

мовлення: програма нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, 

спеціальність «Дошкільна освіта», освітня програма «Дошкільна освіта», 1 курс 2 

семестр д.ф.н.); 

2.  Здіховська Т. В. Українська мова (за професійним спрямуванням): програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта», «Соціальна робота», освітня програма «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта», «Організатор соціально-педагогічної діяльності в 

соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор», 1 курс 2 семестр д.ф.н.); 

3. Гусак А. П. Кримінально-правові основи боротьби з корупційною злочинністю: 

програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС магістр, спеціальність «Право», 

освітня програма «Право», 6 курс 12 семестр з.ф.н.); 

4. Гусак А. П. Правове регулювання міжнародного співробітництва у боротьбі з 

організованою злочинністю: програма вибіркової навчальної дисципліни (ОС 

магістр, спеціальність «Право», освітня програма «Право», 5 курс 10 семестр 

з.ф.н.); 

5. Данилюк О. К. Сучасна українська мова з практикум: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Початкова освіта», освітня 

програма «Початкова освіта», 1 курс 1 семестр з.ф.н.); 

6. Данилюк О. К. Українська мова (за професійним спрямуванням): програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Спеціальна 

освіта», освітня програма «Спеціальна освіта», 1 курс 2 семестр д.ф.н.); 

7. Данилюк О. К. Українська мова (за професійним спрямуванням): програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Початкова 

освіта», «Соціальна робота», освітня програма «Початкова освіта», «Організатор 

соціально-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-

організатор», 2 курс 3 семестр д.ф.н.); 



8. Данилюк О. К. Українська мова (за професійним спрямуванням): програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Початкова 

освіта», «Дошкільна освіта», освітня програма «Початкова освіта», «Дошкільна 

освіта», 1 курс 1 семестр з.ф.н.); 

9. Данилюк О. К. Українська мова (за професійним спрямуванням): програма 

нормативної навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Спеціальна 

освіта», освітня програма «Спеціальна освіта», 1 курс 2 семестр д.ф.н.); 

10. Каптур Г. А. Сучасна українська мова з практикумом: програма нормативної 

навчальної дисципліни (ОС бакалавр, спеціальність «Початкова освіта», освітня 

програма «Початкова освіта», 1-2 курс , 1-3 семестр д.ф.н.). 

 

 

 




