
1. Академічна доброчесність в університеті 
https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/ 
2. Про НАТО 
https://vumonline.ua/course/pro-nato/ 
3. Правда про землю: мораторій VS ринок 
https://vumonline.ua/course/truth-about-land-moratorium-vs-market/ 
4. Сталий розвиток: нова філософія мислення 
https://vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/ 
5. Політичні ідеології: як розбиратись в політичних течіях 
https://vumonline.ua/course/political-ideologies/ 
6. Що таке європейська ідея? 
https://vumonline.ua/course/what-is-the-european-idea/ 
7. Школа ефективного мислення 
https://vumonline.ua/course/school-of-effective-thinking/ 
8. Права людини в дії 
https://vumonline.ua/course/human-rights/ 
9. Побудова кар’єри 
https://vumonline.ua/course/career-building/ 
10. Вступ до медіації 
https://vumonline.ua/course/mediation/ 
11. Екопрактики для сільського господарства та громад 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+EP101+2022_T2/about 
12. Основи проєктного менеджменту 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+BASICPM101+2022_T1/about 
13. Зрозуміло про конфлікт інтересів 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI_SIMPLE+2021_T3/about 
14. Вивчаючи міжнародне гуманітарне право 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IHLAW101+2021_T3/about 
15. Інформаційна безпека 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Internews+INFOS101+UA_2021_T3/about 
16. OPEN AGRO UNIVERSITY Твій крок у сучасне агро! 
https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/oau/ 
17. Qırım: Крим – це ми 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+QIRIM101+2021_T2/about 
18. Міжнародні реєстри: як шукати і знаходити 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IR101+2021_T3/about 
19. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+AI101+2021_T2/about 
20. Аналітичний центр при університеті: інструкція з експлуатації 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAUKMA+SPA101+2021_T1/about 
21. Організація адвокаційної кампанії на місцевому рівні 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+AVD101+2021_T1/about 
22. Захист релігійних прав та свобод в Україні в умовах змін 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:LCILHR+PRRF101+2021_T1/about 
23. Інтенсивний онлайн-курс “Агрономія” 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UCAB+AGRO101+2021_T1/about 
24. Інтенсивний онлайн-курс “Агроінженерія” 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UCAB+AGRO102+2021_T1/about 
25. Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+TOL101+2020_T3/about 
26. Англійська для кар'єрного зростання 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AH+Eng_CD101+2020_T1/about 
27. Наукова комунікація в цифрову епоху 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about 
28. Діалог та медіація: Шлях до порозуміння 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+MEDIATE101+2020_T1/about 

29. Культура та політика: багатозначність (взаємо)зв'язків 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UCF+PCR101+2019_T3/about 

30. Європейська зовнішня політика: просто про складне 
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https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+EUFP101+2019_T3/about 

31. Медіаграмотність: практичні навички 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+MEDIA102+2018_T3/about 

32. Курс лекцій Богдана Гаврилишина 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:BHFoundation+HAWRYLYSHYN+2017_T1/about 

33. Дизайн-мислення для інновацій 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DTI101+2017_T3/about 

34. Інформаційні війни 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/102/2015_T2/about 

35. Вибрані питання європейської історії 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/UCU/History001/2016_T1/about 

36. Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо? 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/SOC101/2015_T1/about 

37. Візуалізація даних 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/DV101/2016_T3/abouthttps://courses.prometheus.or

g.ua/courses/IRF/DV101/2016_T3/about 

38. Філософія 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/KPI/PHIL101/2016_T2/about 

39. Цифрові комунікації в глобальному просторі 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/about 

40. Основи інформаційної безпеки 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/KPI/IS101/2014_T1/about 
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