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Цикл професійної-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки  (загально-професійної підготовки)  

Назва: Філософія освіти 

1. Ідентифікація 

Шифр: 3.12. НП 1.1.1. Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: II семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: VI 

Семестр: I 

Лекції: 10 

Семінарські заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: залік 

Метою вивчення курсу Філософії є:  

• засвоєння студентами філософських знань, які сприяють формуванню 

власних світоглядних позицій;  

• формування культури філософського мислення;  

• ознайомлення з основними проблемами та протиріччями філософської 

картини світу. 

3. Опис курсу. 



Тема 1. Сутність філософії, її роль у суспільстві. Світогляд, його структура і 

функції. Типи світоглядів. Поняття «філософія». Предмет філософії. Соціальні 

умови формування філософії. Духовні джерела філософії. Філософські 

проблеми і дисципліни. Специфіка філософського знання. Філософські методи. 

Функції філософії. 

 

Тема 7. Соціальна філософія. Суспільство як система життєдіяльності 

людини. Проблема сенсу історії. Історична ґенеза соціальних спільнот. Форми 

суспільної свідомості як типи відображення соціального буття. Процеси 

світової глобалізації. 

3.Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати  

 розуміння сутності філософії та її ролі в історії культури, специфіки 

взаємин філософії з іншими формами духовного життя людства (релігією, 

наукою, мистецтвом); 

 знання основних етапів розвитку світової філософської думки та сутності 

поглядів видатних філософів античності, Європейського середньовіччя, 

Нового часу, сучасної західної філософії, вітчизняної філософської 

традиції і східних релігійно-філософських вчень; 

 володіння проблематикою основних філософських дисциплін; 

 розуміння історичності людського буття, багатоманітності культур і 

Тема 2. Історичні типи філософії. Предмет історії філософії. Західна та східна 

моделі (парадигми) філософії. Філософія доби Античності в Європі. Філософія 

середньовіччя (Патристика. Схоластика). Філософія доби Відродження. 

Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.). Німецька класична 

філософія. Сучасна світова філософія (Позитивізм, Прагматизм, Ірраціоналізм у 

сучасній філософії, «Філософія життя», Феноменологія, Екзистенціалізм). 

Українська філософія. 

 

Тема 3. Онтологія - філософія буття. Проблема буття у філософії. Вчення про 

світ. Підстави існування світу. Сфери буття світу. Категорії як структурні 

елементи буття. Категорія Матерія. Простір і час як форми існування матерії. Рух 

як спосіб існування матерії.  

 

Тема 4. Гносеологія - філософія пізнання. Пізнання як предмет філософського 

аналізу. Сутність пізнання у філософській традиції. Чуттєве і раціональне 

пізнання. Методологія наукового пізнання. Проблема істини в пізнанні. Практика 

як критерій істини і основна мета пізнання.  

 

Тема 5. Діалектика - філософія розвитку. Принципи діалектичного осмислення 

буття. Основні закони діалектики, їх світоглядне та методологічне значення. 

Категорії і принципи діалектики. Альтернативи діалектики.  

 

Тема 6. Філософська антропологія. Людина, індивід, особистість. Діяльність як 

доцільна активність суб’єкта. Специфіка ціннісного ставлення до світу. 

Свідомість – вища форма відображення дійсності. Структура свідомості. Творча 

активність свідомості. Суспільна природа свідомості.  
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цивілізацій; 

 знання основних етапів розвитку науки та критеріїв науковості, 

розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, сутності та значущості 

наукової раціональності; 

 знання історії головних релігійних конфесій, володіння проблематикою 

філософії, соціології та психології релігії, розуміння сучасних тенденцій 

релігійного життя, сутності свободи совісті; уявлення про традицію 

вільнодумства та його форми. 

Уміння: 

 застосовувати загальногуманітарні знання у професійній практичній 

діяльності та сфері освіти; 

 готувати аналітичні та довідково-інформаційні матеріали з 

суспільствознавчих і гуманітарних питань; 

 діяти в межах етики професійних взаємин. 

 

4. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійної-орієнтованої гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки. 

5.Лектор: кандидат філософських наук, доцент Шпачинський І.Л.  

6.Форми і методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

7. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю, 

що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти 

набирають на іспиті. 

8. Мова викладання: українська 

 

Цикл професійної та практичної підготовки (спеціальної підготовки) 

 

Назва: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА РІЗНИХ 

ЕТАПАХ 

 

1. Ідентифікація 

Шифр: 3.12 ВДС ІІ.2.2.2 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Нормативна 

Курс: VI 

Семестр: II 

Лекції: 12 

Семінарські заняття: 18 



Тижневих годин: II семестр – 2 год. Самостійна робота: 60 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу: забезпечення методико-технологічної підготовки магістрантів до 

реалізації їх професійної функції викладача англійської мови.  

 

3. Опис курсу. 

Тема 1. Методи навчання іноземним мовам учнів молодшого шкільного 

віку. Опанування іноземною мовою за віковими особливостями.  

Тема 2. Методи навчання іноземним мовам учнів середнього шкільного 

віку. Опанування іноземною мовою за віковими особливостями. 

Тема 3. Методи навчання іноземним мовам учнів старшого шкільного 

віку. Опанування іноземною мовою за віковими особливостями. 

Тема 4. Методи навчання іноземним мовам дорослих. Опанування 

іноземною мовою за віковими особливостями. 

Тема 5. Методика навчання учнів з особливими потребами. Особливості 

процесу оволодіння ними іноземними мовами. 

3.Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати 

- основні поняття і категорії методики навчання ІМ; 

- особливості опанування іноземною мовою дітей різного віку; 

- основні інноваційні (новітні) технології викладання ІМ в умовах євро- 

інтеграції; 

- сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в 

аудіюванні, читанні, говорінні та письмі; 

- основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з ІМ ; 

- методику навчання учнів з особливими потребами. 

вміти: 

- застосовувати отримані теоретичні знання з методики навчання іноземних мов 

на різних етапах; 

- використовувати сучасні технології у процесі навчання іноземних мов 

4. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

5.Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Баркасі В.В. 

6.Форми і методи навчання: Лекційні та семінарські заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

7. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 



викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% 

балів студенти набирають на іспиті. 

8. Мова викладання: англійська 

 

Назва: Сучасні теорії лінгвістики 
1. Ідентифікація 

Шифр: ППН1.2 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:5 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 150 год. 

Тижневих годин: ІІ семестр – 2 год. 

Нормативна 

Курс: VI, VII 

Семестр: II, III 

Лекції: 24 

Практичні, семінарські заняття: 26 

Самостійна робота: 100 

Вид контролю: залік – 2-й семестр, 

екзамен – 3-й семестр 

2. Мета курсу:  

 дати студентам поглиблене уявлення про основні напрями сучасної 

лінгвістики; 

 поглибити й систематизувати основні мовознавчі знання. 

3. Опис курсу. 

Модуль Сучасні теорії лінгвістики  

Змістовний модуль 1. Новітні виміри сучасної лінгвістики. 

 Тема 1. Комунікативна лінгвістика 

Тема 2. Етнолінгвістика 

Тема 3. Лінгвокульторологія 

Змістовний модуль 2. Прикладна лінгвістика та використання нових 

інформаційних технологій.   

Тема 1. Прикладна лінгвістика як навчальна та наукова спеціальність 

Тема 2. Проблема прикладної термінології 

Тема 3. Комп’ютеризація інформаційної сфери 

4. Завдання курсу. 

 ознайомлення студентів з новішими ідеями i проблемами сучасної 

лінгвістики; 

 розширення загальнолiнгвiстичної пiдготовки студентів; 



 формування у студентів уміння аналітично осмислювати і 

узагальнювати теоретичні положення, навичок самостійного наукового пошуку 

і адекватного викладу його результатів; 

 удосконалити практичну та теоретичну підготовку магістрантів за 

рахунок надання необхідного мінімуму теоретичних знань про основні напрями 

досліджень у площині сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства 

новітніх досягнень у мовознавстві, зокрема у таких галузях лінгвістики як 

комунікативна, когнітивна та зіставна лінгвістика, а також у межах гендерного 

та лінгво-культурологічного підходів до мови; 

 визначити основні орієнтири дослідження мовних та мовленнєвих 

явищ на сучасному етапі розвитку лінгвістики. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

 знати новітні сучасні теорії лінгвістики;  

 знати різницю проблем та методик сучасної лінгвістики; 

 знати новіші методи дослідження мови та межi їх найдоцільнішого i 

найефективнішого застосування. 

вміти:  

 аналізувати новіші проблеми сучасної лінгвістики; 

 розрізняти специфічні особливості різних напрямов лінгвістики; 

 розумiти змiни теоретичних положень i пiдходiв. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійної та практичної підготовки. 

6. Лектор: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри англійської 

мови  і літератури Мироненко Т.П.  

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 



національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

7. Мова викладання: англійська.  

Дисципліни за вибором ВНЗ 

 

Дисципліни за вибором студентів 

 

Назва: Лінгвостилістичний аналіз тексту 
2. Ідентифікація 

Шифр: ДДС2.2.2 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: ІІ семестр – 2 год. 

За вибором 

Курс: VIІ 

Семестр: ІV 

Лекції: 10 

Практичні, семінарські заняття: 20 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: залік 

2. Мета курсу:  

Мета курсу “Лінгво-стилістичний аналіз тексту “ полягає в тому, щоб 

допомогти студентам - магістрантам практично осмислити теоретичну 

проблему тексту (усіх функціональних стилів англійської мови та художнього 

зокрема); виробити у студентів навички системно-комплексного аналізу 

лінгвостилістичної структури художніх текстів; сформувати вміння проникати 

в суть художнього твору; виробити вміння  виявляти словесні засоби 

вираження ідейно-естетичного змісту, виховного та емоційного впливу на 

читача. 

5. Опис курсу. 

Модуль 1. Текст та текстоутворюючі категорії. Лінгвістичний аналіз тексту. 

Модуль 2. Стилістичний аналіз тексту. 

6. Завдання курсу. 



- ознайомити студентів із специфікою лінгвостилістичного аналізу 

текстів англійської та української мов порівняно з літературознавчим аналізом; 

- дати поняття про прийоми і техніку лінгвостилістичного аналізу 

текстів і на цій основі виробити міцні практичні навички лінгвістичного аналізу 

мовних елементів усіх рівнів і тексту в цілому. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

 концептуальні положення лінгвістичного аналізу різного виду 

текстів, які складають основу теоретичної і практичної професійної підготовки 

фахівця; 

 специфічні особливості організації і функціонування різних текстів 

функціонально-стильової системи художнього тексту; 

 особливості стилістичних засобів, що використовуються в текстах 

для досягнення  певних комунікативних завдань. 

вміти:  

 застосовувати отримані теоретичні знання з практики в процесі 

професійної діяльності, а також у процесі міжкультурної комунікації; 

 працювати з і художньою літературою. 

У результаті вивчення  курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

 І. Загальнопредметні: полікультурна компетентність, історико-

країнознавча, етнокультурологічна та комунікативна компетентності. 

 ІІ. Фахові: літературознавча, рецептивна, лінгвістична компетенція 

та компетенція інтерпретації англомовних художніх творів. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу дисциплін за вибором студентів. 

6. Лектор: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри англійької мови 

і літератури Мироненко Т.П.  

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 



8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: англійська 

                    Вибіркові дисципліни (І та ІІ циклу підготовки)  
 

Назва: Теорія і методика педагогічного експерименту 

 
3. Ідентифікація 

Шифр: ННД.19 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Модулів:1 

Змістовних модулів:2 

Загальна кількість годин: 90 год. 

Тижневих годин: 2 год. 

Нормативна 

Курс: ІV 

Семестр: ІI 

Лекції: 12 

Лабораторні заняття: --- 

Практичні, семінарські заняття: 18 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета курсу:  

 вивчити основні методичні підходи у дослідженні історичних явищ 

та закономірностей; 

 оволодіти навичками системного аналізу; 

 ознайомити студентів з методикою організації наукових 

досліджень; 

 організувати інтелектуальну працю студентів; 

 визначити основні напрями наукових досліджень та проведення 

експериментів; 



 узагальнити результати наукових досліджень у наукових звітах та 

рекомендаціях. 

7. Опис курсу. 

Змістовний модуль 1. Методологічний апарат наукової роботи. 

Тема 1.    Методологічний апарат наукової роботи 

Тема 2.    Методи наукового пізнання та їх класифікація 

Тема 3.    Фундаментальна або філософська методологія 

Змістовний модуль 2. Загальна методика проведення педагогічного експерименту. 

Тема 1.    Принципи організації педагогічного експерименту 

Тема 2.   Умови проведення педагогічного експерименту 

Тема 3.   Статистична обробка даних 

8. Завдання курсу. 

 розвиток у студентів уміння наукового обґрунтовувати свої думки; 

 розвиток у студентів вміння користуватися теоретичним 

понятійним апаратом і категоріями даної дисципліни; 

 формування у студентів уміння працювати з науковою літературою, 

аналітично осмислювати і узагальнювати теоретичні положення, навичок 

самостійного наукового пошуку і адекватного викладу його результатів; 

 навчити студентів науково викладати та оформлювати свої думки у 

письмовій формі. 

За підсумками курсу студент має знати: 

 основні наукові поняття і категорії; 

 правила оформлення наукових доповідей та тез; 

 правила оформлення наукового дослідження. 

 вміти:  

 застосовувати отримані теоретичні знання з методики наукового 

дослідження; 

 працювати з методичною, науковою і художньою літературою. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу дисциплін за вибором ВНЗ. 

6. Лектор: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри англійської 



мови і літератури Тузков С.О.  

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної 

техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання.  

          Підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою 

програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під 

час поточного контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 

40% балів студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: англійська.  

 

 

 


