Список курсів вільного вибору, що пропонуються до вивчення у 2017-2018 навчальному році студентам 2 та 3 курсу ФРБЕКС
2 курс
3 семестр
4 семестр
документальна фото- та відеографія
документальна фото- та відеографія
екоінформатика
екоінформатика
імунітет рослин
імунітет рослин
лікарські рослини
комп`ютерна та системна біологія
медична та ветеринарна мікологія
ландшафтний дизайн
мутагенез. методи обліку мутацій.
медична та ветеринарна мікологія
основи програмування в науках про
молекулярна еволюція
життя та про землю
сучасні аспекти прикладної генетики мутагенез. методи обліку мутацій
цитологія
основи програмування в науках про
життя та про землю
агроекологія
сучасні аспекти прикладної генетики
екобіотехнологія
цитологія
екологічна безпека продуктів
агроекологія
харчування
екологічна метрологія та
екобіотехнологія
кліматологія
екологія людини
екологічна безпека продуктів
харчування
медична екологія
екологічна метрологія та
кліматологія
основи ландшафтного дизайну
екологія людини
економіка суб’єктів господарювання медична екологія
імітаційна практика «менеджмент у
основи ландшафтного дизайну
бізнесі»
міжнародний бізнес
грошово-кредитна система
зарубіжних країн
податки та податкова політика
економіка суб’єктів господарювання
теорія організацій
імітаційна практика «менеджмент у
бізнесі»
історіографія археології та видатні
менеджмент проектів
археологічні відкриття
історія візантійської імперії
міжнародний бізнес
крито-мінойська цивілізація
проблеми хозарської археології
слов’янська археологія
українське мистецтво модернової
доби: історичний контекст
університет як феномен культури

3 курс
5 семестр
біобезпека та глобальні ризики
документальна фото- та відеографія
екоінформатика
імунітет рослин
лікарські рослини
медична та ветеринарна мікологія
молекулярна еволюція

6 семестр
біобезпека та глобальні ризики
документальна фото- та відеографія
екоінформатика
імунітет рослин
комп`ютерна та системна біологія
ландшафтний дизайн
медична та ветеринарна мікологія

мутагенез. методи обліку мутацій
основи програмування в науках про життя
та про землю
сучасні аспекти прикладної генетики
цитологія
агроекологія

мутагенез. методи обліку мутацій
основи програмування в науках про життя та
про землю
сучасні аспекти прикладної генетики
цитологія
агроекологія

екобіотехнологія

екобіотехнологія

екологічна безпека продуктів харчування

екологічна безпека продуктів харчування

екологічна метрологія та кліматологія

екологічна метрологія та кліматологія

екологія людини
медична екологія
основи ландшафтного дизайну

екологія людини
медична екологія
основи ландшафтного дизайну

hr-менеджмент

актуарні розрахунки

банківські операції
грошово-кредитна політика

економіка суб’єктів господарювання
імітаційна практика «менеджмент у бізнесі»

економіка суб’єктів господарювання

інвестиційний аналіз
інвестування

податки та податкова політика
теорія організацій
бізнес-планування
економіка освіти

імітаційна практика «менеджмент у
бізнесі»
міжнародний бізнес
податки та податкова політика
прийняття управлінських рішень
теорія організацій

економічна теорія

історіографія археології та видатні

теорія ігор та її застосування в економічному

менеджмент проектів
міжнародний бізнес
податки та податкова політика
прийняття управлінських рішень

створення бізнесу (business creation)
бізнес-планування
економіка освіти
економічна історія

археологічні відкриття
історія візантійської імперії
крито-мінойська цивілізація
проблеми хозарської археології
слов’янська археологія

аналізі
теорія організацій
кодування інформації в комп'ютерних мережах
оптичні інформаційні технології
розподілені обчислення

українське мистецтво модернової доби:
історичний контекст
університет як феномен культури
університетська символіка та ритуальні
практики
створення бізнесу (business creation)
кодування інформації в комп'ютерних
мережах
оптичні інформаційні технології
управління програмним та апаратним
забезпеченням
бізнес-планування
економіка освіти
електронна комерція

бізнес-планування

інноваційний розвиток підприємства
інноваційні стартапи

основи наукових досліджень
основи підприємництва

візуальна культура соціальних
мереж
маніпуляції суспільною свідомістю:
технології протидії
реклама та pr в соціальних медіа
бізнес-комунікації

корпоративна соціальна відповідальність

рекламний менеджмент

маркетинг

ризик-менеджмент

менеджмент
менеджмент і маркетинг

системний аналіз
сучасні інформаційні системи і технології

критична соціологія
маніпуляційні технології в
сучасному суспільстві
моделювання конфліктів в теорії
раціонального вибору
процеси інтеграції та розширення
європи
тіло та сексуальність у світі, що
змінюється
українське суспільство у дзеркалі
соціології
українське суспільство: тренди
розвитку

основи бізнесу
основи наукових досліджень

теорія статистики
психологія ефективної комунікації

основи підприємництва

психологія міжособистісних стосунків

рекламний менеджмент

психологія особистості

ризик-менеджмент

психологія спілкування

системний аналіз

технології ефективних переговорів

сучасні інформаційні системи і технології

візуальна культура соціальних мереж

економічна теорія

електронна комерція
інноваційний розвиток підприємства
історія економічних вчень
корпоративна соціальна
відповідальність
маркетинг

електронна комерція
інноваційний розвиток підприємства

менеджмент
менеджмент і маркетинг

історія економічних вчень
корпоративна соціальна
відповідальність
маркетинг
менеджмент

основи бізнесу
основи підприємництва

менеджмент і маркетинг
основи бізнесу
основи підприємництва
ризик-менеджмент
сучасні інформаційні системи і
технології
теорія статистики
психологія
психологія ефективної комунікації
психологія міжособистісних
стосунків
психологія особистості
ненадійність життя у глобальному
світі
порівняльний аналіз політичних
революцій
соціологія
соціологія міста
основи безпеки людини
історія фізики на харківщині і в
харківському національному

ризик-менеджмент
сучасні інформаційні системи і
технології
теорія статистики
психологія ефективної комунікації
психологія міжособистісних
стосунків
психологія особистості
технології ефективних переговорів

економіка освіти
електронна комерція
інноваційний розвиток підприємства
інноваційні стартапи
корпоративна соціальна відповідальність
маркетинг
менеджмент
менеджмент і маркетинг
основи бізнесу

університеті імені в.н. каразіна
сучасний методи аналізу сигналів і
процесів
фізика в творчих експериментах та
задачах
конфліктологія та теорія переговорів
культура спілкування
основи риторики та теорії
аргументації
риторика
сучасна світова культура і мистецтво
українська культура в
цивілізаційному хронотопі
філософська антропологія
безпека життєдіяльності
екологія інформаційного простору
історія освіти та порівняльна
педагогіка
cultural studies
logic
religious studies
етика, естетика

основи безпеки людини

теорія статистики

історія та методологія фізики і
астрономії
комп`ютерні пакети в математиці та
фізиці
фізика в творчих експериментах та
задачах
культура спілкування

психологія

маніпуляції суспільною свідомістю: технології
протидії
реклама та pr в соціальних медіа

психологія ефективної комунікації

бізнес-комунікації

психологія міжособистісних стосунків

критична соціологія

психологія особистості

основи риторики та теорії
аргументації
сучасна світова культура і мистецтво
філософська антропологія

виборчі кампанії: організація, маркетинг,
технології
ненадійність життя у глобальному світі
порівняльний аналіз політичних революцій

безпека життєдіяльності
біоритмологія
валеологізація освітнього
середовища
діагностика і моніторинг рівня
здоров’я
історія освіти та порівняльна
педагогіка
основи самооздоровлення
cultural studies
logic

соціальне (ре)конструювання минулого
соціологія
соціологія міста

маніпуляційні технології в сучасному
суспільстві
моделювання конфліктів в теорії раціонального
вибору
процеси інтеграції та розширення європи
розколи, конфлікти і нерівності в сучасному
світі
тіло та сексуальність у світі, що змінюється
українське суспільство у дзеркалі соціології
українське суспільство: тренди розвитку

суспільство як символічна реальність

основи наукових досліджень

основи наукових досліджень

основи охорони праці та охорони праці в галузі

теорія ризику
цивільний захист
нанокомпозити : технології виготовлення і
практичне застосування
основи теорії випадкових процесів

теорія ризику
цивільний захист
асимптотичні методи

сучасний методи аналізу сигналів і
процесів
техніка фізичного експерименту

квантові рідини у всесвіті

історія французького мистецтва від
реймського собору до центру
помпиду у парижі
культури сходу

фізика в творчих експериментах та задачах

надпровідність і надплинність - квантові явища
в макроскопічному масштабі

класичні і сучасні психоаналітичні теорії

культурологія
логіка

конфліктологія та теорія переговорів
культура спілкування

обробка результатів експерименту та
комп‘ютерне моделювання фізичних процесів
основи фізики кристалів
структурний аналіз

логіка і методологія наукового
пізнання

основи риторики та теорії аргументації

сучасна геометрія і тензорний аналіз

європейська середньовічна
цивілізація
історія української культури

religious studies

історія французького мистецтва від
реймського собору до центру
помпиду у парижі
культури сходу

історія української культури

культурологія
логіка
логіка і методологія наукового
пізнання
містичні й окультні вчення сходу і
заходу

етика, естетика

дифузія в кристалах

кристалографія

міф в історії культури
українська культура
філософські проблеми
природознавства
діловий етикет
візантійський крим (v–xiv ст.)
екскурсійна справа
етнологія
історичні регіони україни
історія західної європи доби
середньовіччя (v–xv ст.)
історія кримського ханату
історія слобідської україни
історія сучасного світу
історія туреччини (оглядовий курс)
історія української державності
київська русь: етапи становлення
середньовічної держави (іх–хі ст.)
культура західної європи доби
середньовіччя (v–xv ст.)
культура й етика ділового
спілкування
ліричні життєписи видатних дочок і
синів україни
мистецтво говорити
міжнаціональні конфлікти в
сучасному світі
музеєзнавство
ризикологія сучасного світу
стилістичні аспекти фахового тексту
україна в роки другої світової війни
(1939–1945 рр.)
українська мова за професійним
спрямуванням
українська національно-

містичні й окультні вчення сходу і
заходу
українська культура
філософія і кіно

риторика

фізика в творчих експериментах та задачах

сучасна світова культура і мистецтво
теорія та логіка аргументації

культура спілкування
основи риторики та теорії аргументації

філософія наук

українська культура в цивілізаційному
хронотопі
філософська антропологія

сучасна культура: медіуми мови, сексу, грошей

безпека життєдіяльності
екологія інформаційного простору
історія освіти та порівняльна педагогіка
cultural studies

філософська антропологія
безпека життєдіяльності
біоритмологія
валеологізація освітнього середовища

візантійський крим (v–xiv ст.)
громадянська війна в україні (19171921 рр.).
етнологія україни
історичні регіони україни
історія західної європи доби
середньовіччя (v–xv ст.)
історія кримського ханату

logic
religious studies

історія освіти та порівняльна педагогіка
основи самооздоровлення

авангард в культурі хх сторіччя
біблеїстика
візуальна культура і мистецтва

тренінги з актуальних проблем здоров’я
cultural studies
logic

візуальні дослідження культури

religious studies

історія слобідської україни

етика, естетика

авангард в культурі хх сторіччя

історія сучасного світу

етнічна культурологія (етнокультурологія )

біблеїстика

історія туреччини (оглядовий курс)

історія української культури

візуальна культура і мистецтва

історія української державності

історія французького мистецтва від
реймського собору до центру помпиду у
парижі
культура і геополітика

візуальні дослідження культури

культура слобідської україни

етика, естетика

культури сходу

історія мистецтва

культурологія

історія світової культури

логіка

історія української культури

логіка і методологія наукового пізнання

історія французького мистецтва від реймського
собору до центру помпиду у парижі
культура і геополітика

філософські проблеми
природознавства
мас-медіа та політика
українські політичні традиції
діловий етикет
візантійська цивілізація

історія української культури
історія української церковної
архітектури
київська русь: етапи становлення
середньовічної держави (іх–хі ст.)
культура західної європи доби
середньовіччя (v–xv ст.)
культура й етика ділового
спілкування
ліричні життєписи видатних дочок і
синів україни
мистецтво говорити

методологія класичного академічного

сучасна світова культура і мистецтво

вступ до гендерних досліджень

демократична революція (1917–1920
рр.)
чорноморський регіон у процесі
формування українського
національного простору в хіх – на
початку хх століття.
токсикологія: трансформація та
моніторинг ксенобіотиків
державне право зарубіжних країн
конституція, суспільство, держава
правовий супровід життя людини в
україні
правові основи захисту людини в
криміногенних ситуаціях
правові основи соціального захисту

дослідження
повсякденне життя міського
населення (друга половина хіх – поч.
хх ст.)

містичні й окультні вчення сходу і заходу

культура слобідської україни

політична історія сучасного світу

основи етології і соціобіології

культури сходу

ризикологія сучасного світу
спадок візантії у світовій культурі
xv–xxi ст.
стилістичні аспекти фахового тексту

релігійна антропологія
релігійні ідеї у світовій культурі

культурологія
логіка

українська культура

логіка і методологія наукового пізнання

сучасна криптоісторія

філософія культури

сучасна партійна система україни
україна в роки другої світової війни
(1939–1945 рр.)
українська демонологія
українська мова за професійним
спрямуванням
українська національнодемократична революція (1917–1920
рр.)
чорноморський регіон у процесі
формування українського
національного простору в хіх – на
початку хх століття.
вступ до органічної хімії
державне право зарубіжних країн
конституція, суспільство, держава
правовий супровід життя людини в
україні
правові основи захисту людини в
криміногенних ситуаціях
правові основи соціального захисту

філософія науки і техніки
філософія фемінізму

методологія класичного академічного
дослідження
містичні й окультні вчення сходу і заходу
основи етології і соціобіології

філософські проблеми природознавства
актуальні соціально-політичні проблеми
сучасності
ефективна політика у філософській
традиції світу

основи наукознавства
релігієзнавство

політологія

релігійні ідеї у світовій культурі

діловий етикет
візантійський крим (v–xiv ст.)
екскурсійна справа
етнологія

сучасні теорії культури
українська культура
філософія і кіно
філософія мистецтва

історичні регіони україни

філософія наук

історія західної європи доби середньовіччя
(v–xv ст.)
історія кримського ханату
історія слобідської україни
історія сучасного світу
історія туреччини (оглядовий курс)

філософія науки і техніки

історія української державності
київська русь: етапи становлення
середньовічної держави (іх–хі ст.)

релігійна антропологія

філософія фемінізму
філософські проблеми природознавства
політика і влада в інформаційну епоху
соціально-політичні проблеми сучасності та
спеціалізовані інструменти їх вирішення
діловий етикет
візантійська цивілізація

культура західної європи доби
середньовіччя (v–xv ст.)
культура й етика ділового спілкування
культура українського наукового мовлення
ліричні життєписи видатних дочок і синів
україни
мистецтво говорити
міжнаціональні конфлікти в сучасному
світі
музеєзнавство
ризикологія сучасного світу
стилістичні аспекти фахового тексту
україна в роки другої світової війни (1939–
1945 рр.)
українська мова за професійним
спрямуванням
українська національно-демократична
революція (1917–1920 рр.)
сучасні експрес-методи хімічного аналізу
державне право зарубіжних країн
засади державно-правової дійсності
захист трудових прав громадян
конституція, суспільство, держава
міжнародне інвестиційне право
міжнародні стандарти місцевого
самоврядування
права людини у конституційній державі
правовий супровід життя людини в україні
правові основи захисту людини в
криміногенних ситуаціях
правові основи соціального захисту

візантійський крим (v–xiv ст.)
громадянська війна в україні (1917-1921 рр.).
етнолінгвістика
етнологія україни
історичні регіони україни
історія західної європи доби середньовіччя (v–
xv ст.)
історія кримського ханату
історія слобідської україни
історія сучасного світу
історія туреччини (оглядовий курс)
історія української державності
історія української культури
історія української церковної архітектури
київська русь: етапи становлення середньовічної
держави (іх–хі ст.)
культура західної європи доби середньовіччя
(v–xv ст.)
культура й етика ділового спілкування
культура українського наукового мовлення
ліричні життєписи видатних дочок і синів
україни
мистецтво говорити
повсякденне життя міського населення (друга
половина хіх – поч. хх ст.)
політична історія сучасного світу
ризикологія сучасного світу
спадок візантії у світовій культурі xv–xxi ст.
стилістичні аспекти фахового тексту
сучасна криптоісторія
сучасна партійна система україни
україна в роки другої світової війни (1939–1945
рр.)
українська демонологія
українська мова за професійним спрямуванням
українська національно-демократична
революція (1917–1920 рр.)

функціональні матеріали для інноваційних
технологій та хімічних сенсорів
державне право зарубіжних країн
житлове право
засади державно-правової дійсності
захист трудових прав громадян
конституція, суспільство, держава
міжнародне інвестиційне право
міжнародні стандарти місцевого
самоврядування
права людини у конституційній державі
право інтелектуальної власності
правовий супровід життя людини в україні
правові основи ведення бізнесу
правові основи захисту людини в
криміногенних ситуаціях
правові основи соціального захисту
сімейне право

