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2020 рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин. 4/120
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Блогерська майстерність у професійній 
діяльності

Назва галузей знань, для яких пропонується 

НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 Соціальні 

та поведінкові науки, 03 Гуманітарні науки,  07 

Управління та адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 23 

Соціальна робота, 24 Сфера обслуговування

– здатність застосовувати набуті знання, сучасні інформаційні технології при

вирішенні практичних професійних завдань;

– здатність аналізувати, узагальнювати і поширювати професійний досвід,

здійснювати аналіз заходів, інновацій тощо;

– володіння культурою публіцистичного мовлення;

– здатність здійснювати просвітницьку діяльність, пов’язану з майбутнім фахом;

– здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; спілкуватися в

діалоговому режимі з громадськістю в галузі професійної діяльності;

– здатність аналізувати соціально значущі світоглядні проблеми;

– здатність самостійно набувати й використовувати в практичній діяльності за допомогою 

інформаційних технологій нові знання, зокрема й із галузей, безпосередньо не пов'язаних з 

майбутньою професією. 

Мета: набуття теоретичних знань і практичних навиків створення й ведення 

власного блогу, пов’язаного із майбутньою професійною діяльністю.

За детальною інформацією звертатися на 
кафедру філологічних дисциплін і 

методик їх викладання к.407



2020 рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 
адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 
технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин. 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна підготовка
Викладач –Браїлко Юлія Іванівна

Практична стилістика 
української мови

1. Знання теорії стилістики, зокрема класифікації функційних стилів української мови,

особливостей їхньої диференціації, характерних рис кожного стилю; основних понять

стилістики (стиль; функційний стиль; підстиль; експресивний стиль; індивідуальний

стиль; ідіолект; мовний жанр; норма мови); фонетичних, лексичних, фразеологічних,

словотвірних, морфологічних, синтаксичних засобів стилістики.

2. Здатність розкривати складні питання українського слово- і формовживання,

творення й уживання синтаксичних конструкцій, що постали протягом останніх

десятиліть.

3. Уміння визначати стиль, сферу використання та призначення текстів; аналізувати

виражально-зображальні особливості текстів (фонетичні, лексико-фразеологічні,

граматичні); знаючи стилістичну диференціацію різнорівневих мовних засобів, уміло

використовувати їх залежно від змісту тексту, його стилю, жанру, емоційно-

експресивного колориту

4. Здатність правильно і творчо користуватися на практиці лексичними, орфоепічними, 

граматичними та іншими нормами літературної мови залежно від мети спілкування.

Мета: формування навичок стилістичного аналізу текстів різних функційних стилів,

умінь уживати мовні одиниці з якнайбільшою комунікативною доцільністю

відповідно до усталених стилістичних норм.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020 рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Інфографіка дисципліни

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин. 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Мова і міжкультурна комунікація

– оперування понятійним і категоріальним апаратом міжкультурної комунікації;

– уміння аналізувати мовні картини світу, мовленнєві ситуації;

– володіння базовими навичками міжкультурної комунікації;

– здатність долати соціальні, етнічні, культурні стереотипи, толерантно ставитися до

представників різних культур;

– уміння обирати оптимальну стратегію поведінки згідно з певними культурними

вимірами;

– здатність до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної

поведінки, уникнення міжособистісних конфліктів у процесі спілкування з

представниками інших культур;

– уміння ефективно працювати з інформаційними джерелами: добирати їх, критично 

аналізувати й інтерпретувати.

Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи сучасних знань про структуру,

закономірності та найважливіші аспекти мовної міжкультурної комунікації, підготовка

до ефективного професійного та побутового спілкування в полікультурному

середовищі.

Назва галузей знань, для яких пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 Соціальні та 

поведінкові науки, 03 Гуманітарні науки,  07 

Управління та адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 23 

Соціальна робота, 24 Сфера обслуговування

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру філологічних 
дисциплін і методик їх викладання 

к.407



2020 рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 Гуманітарні 
науки,  07 Управління та адміністрування, 09 

Біологія, 10 Природничі науки, 12 
Інформаційні технології, 23 Соціальна робота, 

24 Сфера обслуговування

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин. 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна підготовка
Викладач – Рудич Оксана Олексіївна

Світова літературна 
класика

- знати і творчо осмислювати явища літературного процесу від античності до середини XX

століття;

- знання кращих зразків надбань світової культури;

- наявність сформованої естетичної позиції;

- знання кращих зразків літературних класичних творів у цілому;

- наявність уявлень про основні літературні напрями, течії, стилі, їхні характерні ознаки;

- знання літературних сюжетів, які було покладено у основу найбільш відомих фільмів,

анімаційних робіт, художніх робіт, комп’ютерних ігор, тощо;

- володіння літературознавчими поняттями і термінами, необхідними для повноцінного аналізу 

художнього тексту, доповідь, анотацію.

Мета: метою викладання навчальної дисципліни “Світова літературна класика” є створення у 

студентів цілісного уявлення про літературне надбання людства, його кількісні та якісні 

характеристики та можливості використання  літературної класики у процесі виховання 

особистості.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020 рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин. 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Український мовленнєвий 
етикет

– знання структурних, семантичних та функціональних 

особливостей українських етикетних формул;

– навички доречно використовувати вербальні і невербальні 

засоби етикету як у майбутній професійній діяльності, так і в 

повсякденному житті;

– уміння вибрати оптимальні способи використання мовних і 

позамовних етикетних засобів, змоделювати свою етикетну 

поведінку відповідно до різних ситуацій спілкування;

– уміння правильно обирати тональність спілкування. 

Мета: на основі комунікативно-діяльнісного підходу сприяти формуванню 

національно означеної культури мовленнєвої поведінки у конкретних 

комунікативних ситуаціях: вітання, звертання, прощання, побажання, подяки 

тощо.

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 Соціальні 

та поведінкові науки, 03 Гуманітарні науки, 07 

Управління та адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 23 

Соціальна робота, 24 Сфера обслуговування

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру філологічних 
дисциплін і методик їх викладання 

к.407



2020  рік вступу

МЕТА 
Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки, 07 Управління та 
адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 
технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин. 4/120
Форма підсумкового контролю:  залік

Загальна  підготовка
Викладач – Степаненко Ніна Степанівна

Історія української мови

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Розширення фахового світогляду, пізнання джерел, суті та наслідків змін, які

відбувалися в українській мові у процесі її формування, що допомагає зрозуміти

складний природний процес становлення українського народу та його сучасної

мови.

2. Знання історії походження української мови, розуміння закономірностей та

основних тенденцій її розвитку, орієнтація в етапах формування української мови,

розуміння основних тенденцій у межах кожного часового зрізу.

3. Розвиток наукового мислення студентів, формування навичок порівняльно-

історичного та зіставного аналізів мовних одиниць.

4. Осмислене сприйняття та свідоме засвоєння норм сучасної української літературної 
мови.

Мета: вивчення загальних процесів розвитку, вдосконалення, збагачення

української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних,

граматичних, лексичних та правописних норм протягом історії існування.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру філологічних 
дисциплін і методик їх викладання 

к.407



2020рік вступу

Мета: формування комунікативної вправності фахівця, який володіє 
спеціальними знаннями, уміннями й навичками для ораторської діяльності в 
різних аудиторіях слухачів.

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки, 07 Управління та 
адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 
технології, 23 Соціальна робота, 24 

Сфера обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин. 4/120
Форма підсумкового контролю: залік  

Загальна   підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Основи ораторського мистецтва

– знання понятійного апарату риторики;

– сформовані уявлення щодо специфіки ораторстької діяльності;

– володіння методикою підготовки промови;

– навички аналізу зразків промов визначних ораторів минувшини й

сучасності;

– сформовані навички членування тексту, уміння точно визначати тему,

тези, докази, мовні засоби (тропи і фігури), доцільність кожного слова;

– досвід продукування текстів різних промов з потрібної теми і для різних 

ситуацій, уміння самостійно складати й виголошувати промови.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020 рік вступу

Мета: формування комунікативної грамотності фахівця, обізнаного із 
проявами соціальної зумовленості мови, взаємодії та взаємовпливу 
мови й суспільства.

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 
адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 
технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна   підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Соціолінгвістика

1. Демонстроція знань основних теоретичних положень, актуальних проблем 

соціолінгвістики.

2. Усвідомлення механізмів впливу соціальних чинників на мову і роль мови в 

житті суспільства.

3. Розуміння особливостей мови як коду й чинників, які впливають на вибір коду; 

причини переключення та змішування кодів.

3. Уміння визначати основні й другорядні форми існування мови.

4. Набуття  навичок соціолінгвістичного аналізу мовних ситуацій і мовних фактів.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Основи теорії мовної комунікації

– знання понятійного апарату теорії мовної комунікації;

– оволодіння інформацією щодо особливостей використання мови як коду та 

шляхів підвищення ефективності спілкування рідною та іноземними мовами;

– уміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик і стратегій 

спілкування, аналізувати соціокультурні чинники та розмаїття засобів 

комунікації, а також здатність застосовування набутих знань у практичній 

професійній діяльності;  

– критичне самоусвідомлення та вміння здійснювати ефективну комунікацію в 

умовах соціуму, що постійно змінюються, й адаптуватися до таких умов на базі 

сформованих знань з теорії мовної комунікації і комунікативних навичок;

– уміння ефективно працювати з інформаційними джерелами: добирати їх, 

критично аналізувати й інтерпретувати.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання 

к.407

Мета: формування комунікативної грамотності фахівця, основним

професійним знаряддям якого є мова як семіотично-інформаційна

система, засіб внутрішньокультурної та міжкультурної комунікації та

пізнання.



2020   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Стиркіна Юлія Сергіївна

Практика перекладу англомовних 
наукових текстів

Очікувані результати навчання

1. Демонструвати знання теоретичних засад практики перекладу, предмета і

завдань курсу, концептуального термінологічного апарату, методів

дослідження перекладу, порівняльного перекладу.

2. Сприймати текст як фахівець-лінгвіст, дотримуватися принципів перекладу,

ураховувати функції мовних одиниць, опиратися на правила перекладу без

еквівалентної лексики, ідіом, граматичних форм (категорій артиклю, виду

дієслова, дієприкметників тощо), брати до уваги жанрові особливості тексту

наукової тематики.

3. Аналізувати сучасні теорії перекладу, їхні основні характеристики.

4. Вільно перекладати невеликі за обсягом тексти різних стилів на наукову

тематику, використовуючи засвоєні теоретичні знання.

Мета: формування у студентів професійно-орієнтованих вмінь та навичок перекладу  

наукових текстів, визначенню та аналізу їх граматичних та лексичних труднощів. 

Майбутні вчителі повинні бути добре обізнаним із самою предметною галуззю перекладу, 

основами теорії перекладу взагалі та перекладу наукових текстів зокрема, а також із 

перекладацькими відповідниками у галузі граматики та лексики, перекладацькими 

трансформаціями, що застосовуються при перекладі наукових текстів. У зв’язку з цим 

зазначений курс зорієнтовано на формування практичних (мовних та мовленнєвих), 

фахових (перекладацька компетенція) вмінь і навичок, розвиток когнітивних здібностей 

студентів, засвоєння ними фонду лінгвістичних та прикладних знань, необхідних для 

здійснення адекватного перекладу наукових текстів

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач –Стиркіна Юлія Сергіївна

Практичний курс англійської мови

Очікувані результати навчання

вміння розуміти на слух стандартне мовлення у живому викладі, або

аудіозапису на знайому і незнайому тематику; демонструвати вільне

володіння лексичними і граматичними одиницями, що вивчаються

використовувати їх у мовленні; вміння володіти різними видами читання на

матеріалі аутентичних художніх та суспільно-політичних текстів; писати

орфографічно та пунктуаційно правильно різні види диктантів, листів,

рецензій, творів; демонструвати знання соціокультурної інформації, яка

зустрічається в матеріалах, що вивчаються; здійснювати усний послідовний

двосторонній переклад монологічних або діалогічних повідомлень в межах

тематики, що вивчається.

Мета: Озброєння студентів теоретичними і практичними знаннями про основні 

поняття і категорії англійської мови, вміннями практичного володіння ними в 

усному і письмовому мовленні; формування у них основних понять і категорій 

системи граматики англійської мови, практичне володіння ними в усному і 

письмовому мовленні.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна  підготовка
Викладач –Стиркіна Юлія Сергіївна

Практична граматика англійської 
мови

Очікувані результати навчання

1. Пояснювати зміст основних понять і категорій системи граматики англійської

мови, вільно володіти ними в усному і письмовому мовленні.

2. Застосовувати отримані теоретичні знання з граматики в практичній діяльності,

розуміти різноманітні граматичні структури, вміти адекватно подавати інформацію за

допомогою відповідних структур.

3. Використовувати знання з граматики в різноманітних ситуаціях соціального,

навчально-академічного та професійного спілкування.

4. Ефективно і гнучко використовувати знання з граматики в різноманітних ситуаціях

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування.

5. Висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності,

демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами

зв'язності та цілісності на синтаксичному рівні.

6. Аналізувати і порівнювати вітчизняні і зарубіжні сучасні підходи до граматики англійської мови,

подання матеріалу і розкриття основних граматичних категорій.

7. Вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіти

чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; знати синтаксичні,

морфологічні правила і закономірності англійської мови; удосконалювати мовленнєву

підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

Мета: формування у спеціалістів основних понять і категорій системи 

граматики англійської мови, практичне володіння ними в усному і 

письмовому мовленні.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна  підготовка
Викладач – Рудич Оксана Олексіївна

Англомовна ділова комунікація

- Знати тематичну лексику, граматичні структури, необхідні для продукування висловлень, 

пов’язаних із особистою та сферою майбутнього фаху студента .

- Уміти читати і перекладати автентичні або адаптовані іншомовні тексти українською мовою і 

навпаки, користуючись текстовими й електронними словниками; визначати основну ідею тексту, 

ключові слова, складати план прочитаного.

- Уміти брати участь у дискусіях та обговореннях тем, які вивчаються.

- Застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях спілкування іноземною мовою (у межах 

окресленої навчальною програмою тематики).

- Уміти ставити та відповідати на запитання, коментувати, порівнювати, аналізувати автентичні 

й     

Мета: формувати комунікативну компетенцію, яка забезпечує ефективне 

спілкування діловою іноземною мовою відповідно до міжнародних стандартів та 

культурно-етичних норм у публічній, освітній та професійній сферах у межах 

окресленої програмою тематики та самостійного оволодіння ними інформацією з 

англомовних джерел.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна  підготовка
Викладач – Рудич Оксана Олексіївна

Англійська мова у професійній 
діяльності 

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Знати тематичну лексику, граматичні структури, необхідні для продукування 

висловлень, пов’язаних із особистою та сферою майбутнього фаху студента.

2. Уміти читати і перекладати автентичні або адаптовані іншомовні тексти українською 

мовою і навпаки, користуючись текстовими й електронними словниками; визначати 

основну ідею тексту, ключові слова, складати план прочитаного.

3. Уміти брати участь у дискусіях та обговореннях тем, які вивчаються.

4. Застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях спілкування іноземною мовою (у 

межах окресленої навчальною програмою тематики).

5. Уміти ставити та відповідати на запитання, коментувати, порівнювати, аналізувати 

автентичні й адаптовані тексти, аргументуючи свою позицію та дотримуючись норм 

сучасної англійської мови.

Мета: надання студентам необхідного обсягу знань з іноземної мови та етики 

іншомовного спілкування з метою забезпечення ефективного професійного 

спілкування іноземною мовою та самостійної  наукової роботи (написання 

повідомлень, доповідей, наукових статей, кваліфікаційних робіт іноземною мовою).

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Палеха Ольга Миколаївна

Англійська мова: стратегія 
підготовки ЄВІ

Очікувані результати навчання (РНД):

– володіння основними поняттями і категоріями фонетичної, лексичної і граматичної систем

англійської мови, користуватись ними в усному і письмовому мовленні;

– володіння усіма видами читання (вивчаюче, ознайомлювальне, переглядове, пошукове), що

передбачають різний ступінь розуміння прочитаного; розуміти зміст різножанрових текстів;

– вміння письмово викладати сприйняту англійською мовою інформацію орфографічно і

пунктуаційно правильно в межах передбаченого програмою лексичного і граматичного

матеріалу з використанням усіх мовленнєвих форм;

– вміння сприймати на слух нормативне англійське мовлення в монологічній і діалогічній

формі;

– вміння продукувати монологічне і діалогічне висловлювання, вступати в контакт зі

співрозмовником, підтримувати та завершувати бесіду, використовуючи адекватні мовленнєві

формули та правила мовленнєвого етикет;

– володіння алгоритмом дій для виконання кожного виду тестових завдань ЄВІ з англійської мови.

Мета: формування і розвиток англомовної комунікативної компетенції 

здобувачів вищої освіти і оволодіння ними стратегій виконання різних видів 

завдань Єдиного вступного іспиту з англійської мови.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Стиркіна Юлія Сергіївна

Англомовний академічний 
дискурс

Очікувані результати навчання

- Знання потенціалу та можливостей використання творчого підходу для розв’язання

професійних завдань, знання основних понять і категорій граматичної системи англійської

мови, вільно користуватись ними в усному і письмовому мовленні.

- Вміння застосовувати отримані теоретичні знання з іноземної мови як засобу підвищення

світоглядного, загальноосвітнього та створення у студентів цілісного уявлення про особливості

культури професійно-орієнтованого спілкування.

- Усвідомлення шляхів та можливостей самопізнання та самовдосконаленні.

- Наявність словникового запасу відповідно до отримуваної спеціальності.

- Усвідомлення загальнолюдських морально-етичних цінностей.- Вміння сприймати на слух

нормативне англійське мовлення в монологічній і діалогічній формі в обсязі програмного

матеріалу, спираючись на передбачений програмою лексичний, фонетичний і граматичний

матеріал, словотворчі моделі та механізми мовної та контекстуальної здогадки

- Вміння ефективно застосовувати набуті знання у процесі виконання тестових, контрольних та

екзаменаційних завдань.

Мета: набуття студентами вмінь і навичок спілкування на професійні теми англійською 

мовою. Курс спрямований на: удосконалення артикуляційної бази; засвоєння словесного 

і фразового наголосу, а також ритму; оволодіння зв'язним мовленням; засвоєння 

головних мовленнєвих моделей, характерних для різних комунікативних типів речення; 

засвоєння головних граматичних категорій, оволодіння спеціальною професійною 

термінологією.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва освітніх програм, для яких 

пропонується НД:

«Дошкільна освіта»,

«Дошкільна освіта. Сімейне

виховання»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Дитяча література ХХ-ХХІ 
століть

Очікувані результати навчання (РНД):

– знати ідейно-тематичні, художньо-стильові, жанрові особливості літератури

для дітей, своєрідність її розвитку у ХХ–ХХІ століттях, представників та їхні

твори;

– знати зміст призначених для дітей дошкільного віку художніх творів, уміти

аналізувати їх;

– мати зафіксовані в читацькому щоденнику короткі відомості про

опрацьовані взірці дитячої літератури;

– уміти виразно читати, розказувати напам’ять або переказувати твори для

дітей;

– формулювати власну критичну оцінку про твір дитячої

літератури.

Мета: набуття знань про дитячих письменників ХХ – ХХІ століть, їхні 

твори, представлення дитячої літератури на сучасному ринку 

книжкової продукції України. 

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 
Назва освітніх програм, для яких 

пропонується НД:

«Дошкільна освіта»,

«Дошкільна освіта. Сімейне

виховання»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Рудич Оксана Олексіївна

Англомовна дитяча література

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Демонструвати обізнаність із літературним надбанням людства, його кількісними та

якісними характеристиками та можливостями використання літературної класики у процесі

виховання особистості.

2. Демонструвати знання кращих зразків літературних класичних творів у цілому; знання

літературних сюжетів, які було покладено у основу найбільш відомих фільмів, анімаційних

робіт, художніх робіт, комп’ютерних ігор, тощо.

3. Усвідомлювати закономірності перебігу літературного процесу в різних країнах та

володіти літературознавчими поняттями і термінами, необхідними для повноцінного

аналізу художнього тексту.

4. Аналізувати і творчо осмислювати явища літературного процесу від античності до

кінця XX століття.

5. Усвідомлювати значення літератури у контексті формування естетичної позиції.

6. Використовувати літературні першоджерела як засіб формування читацьких інтересів, залучення

до надбань світової культури, підвищення пізнавальної активності, стимуляції креативного

потенціалу, розвитку уваги, уяви, логічного та концептуального мислення.

Мета: створення цілісного уявлення про світову літературу та ознайомлення із 

кращими зразками сучасних та класичних літературних творів та біографіями їх 

авторів, розкриття  питання виникнення та генезису різних жанрів літератури,  їх 

своєрідності та художньо-естетичної цінності у контексті світових 

загальнокультурних тенденцій..

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 
Назва освітньої програми, для 

яких  пропонується НД:

«Початкова освіта», «Дошкільна 

освіта», «Спеціальна освіта», 

«Середня освіта (Музичне 

мистецтво)»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Олійник Світлана Петрівна

Формування графічної 
компетентності молодших школярів 

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Знати психологічні  та    лінгводидактичні основи навчання української мови в початкових 

класах; зміст шкільних програм та підручників з рідної мови в цілому та розділу, що стосується 

навчання грамоти зокрема.

2. Характеризувати принципи, методи та прийоми  формування графічної компетентності  

молодших школярів.

3. Визначати особливості змісту та структури уроків навчання письма.

4. Аналізувати передовий педагогічний досвід, новинки науково-методичної літератури з 

проблем формування графічної компетентності молодших школярів та творчо застосовувати у 

власній професійній діяльності.

5. Демонструвати володіння системою знань з методики навчання української мови в цілому 

та  навчання молодших школярів письма зокрема, а також сукупністю необхідних умінь і навичок для 

реалізації здобутих знань у майбутній професійній діяльності.

Мета: озброїти майбутніх фахівців знаннями про сучасні педагогічні технології 

навчання учнів письма,  виробити в них уміння методично грамотно використовувати 

новітні досягнення у процесі формування графічної компетентності молодших 

школярів. та    розвиток у студентів практичних каліграфічних умінь.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 
Назва освітньої програми, для 

яких  пропонується НД:

«Початкова освіта», «Дошкільна 

освіта», «Спеціальна освіта», 

«Середня освіта (Музичне 

мистецтво)»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 3
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Олійник Світлана Петрівна

Інтерактивні педагогічні технології 
навчання дітей письма

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Знати психологічні  та    лінгводидактичні основи навчання української мови в початкових 

класах; зміст шкільних програм та підручників з рідної мови в цілому та розділу, що стосується 

навчання грамоти зокрема.

2. Характеризувати принципи, методи та прийоми  формування каліграфічних навичок в 

учнів початкової школи.

3. Визначати особливості змісту та структури уроків навчання письма.

4. Аналізувати передовий педагогічний досвід, новинки науково-методичної літератури з 

проблем використання інтерактивних технологій у процесі формування у молодших школярів 

каліграфічних навичок та творчо застосовувати  ці здобутки у власній професійній діяльності.

5. Демонструвати володіння системою знань з методики навчання української мови в цілому 

та  навчання молодших школярів письма зокрема, а також сукупністю необхідних умінь і навичок для 

реалізації здобутих знань у майбутній професійній діяльності.

Мета: озброїти майбутніх фахівців знаннями про інтерактивні педагогічні технології 

навчання учнів письма,  виробити в них уміння методично грамотно використовувати 

новітні досягнення у процесі формування каліграфічних навичок молодших школярів. та    

розвиток у студентів практичних графічних умінь.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2020   рік вступу

МЕТА 
Назва освітньої програми, для 

яких  пропонується НД:

«Початкова освіта», «Дошкільна 

освіта», «Спеціальна освіта», 

«Середня освіта (Музичне 

мистецтво)»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 4
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Олійник Світлана Петрівна 

Методика навчання учнів української мови і 
літератури в інклюзивному середовищі  

закладу  загальної середньої освіти 

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Знати теоретичні засади методики  навчання української мови та літератури в початковій школі; 

зміст шкільних програм та підручників.

2. Визначати особливості змісту та структури уроків української мови та літератури.

3. Знати теоретичні і методичні основи моделювання та проведення уроків мовно-літературної освітньої 

галузі у початковій школі.

4. Аналізувати передовий педагогічний досвід, новинки науково-методичної літератури з проблем 

моделювання уроків у початковій школі та творчо застосовувати ці здобутки у власній професійній 

діяльності.

5. Демонструвати володіння системою знань з методики навчання української мови та літератури, а 

також сукупністю необхідних умінь і навичок для реалізації здобутих знань у майбутній професійній 

діяльності.

6. Самостійно моделювати уроки мовно-літературної освітньої галузі та проводити їх в умовах 

інноваційного освітнього середовища.

Мета: формування професійної компетентності майбутніх учителів, зокрема її складової, яка 

забезпечує готовність педагога до моделювання сучасного уроку мовно-літературної освітньої галузі з 

метою ефективної реалізації положень Державного стандарту початкової освіти.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин.3/90
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Блогерська майстерність у професійній 
діяльності

Назва галузей знань, для яких пропонується 

НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 Соціальні 

та поведінкові науки, 03 Гуманітарні науки,  07 

Управління та адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 23 

Соціальна робота, 24 Сфера обслуговування

– здатність застосовувати набуті знання, сучасні інформаційні технології при

вирішенні практичних професійних завдань;

– здатність аналізувати, узагальнювати і поширювати професійний досвід,

здійснювати аналіз заходів, інновацій тощо;

– володіння культурою публіцистичного мовлення;

– здатність здійснювати просвітницьку діяльність, пов’язану з майбутнім фахом;

– здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; спілкуватися в

діалоговому режимі з громадськістю в галузі професійної діяльності;

– здатність аналізувати соціально значущі світоглядні проблеми;

– здатність самостійно набувати й використовувати в практичній діяльності за допомогою 

інформаційних технологій нові знання, зокрема й із галузей, безпосередньо не пов'язаних з 

майбутньою професією. 

Мета: набуття теоретичних знань і практичних навиків створення й ведення 

власного блогу, пов’язаного із майбутньою професійною діяльністю.

За детальною інформацією звертатися на 
кафедру філологічних дисциплін і 

методик їх викладання к.407



2019 рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 
адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 
технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин. 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна підготовка
Викладач –Браїлко Юлія Іванівна

Практична стилістика 
української мови

1. Знання теорії стилістики, зокрема класифікації функційних стилів української мови,

особливостей їхньої диференціації, характерних рис кожного стилю; основних понять

стилістики (стиль; функційний стиль; підстиль; експресивний стиль; індивідуальний

стиль; ідіолект; мовний жанр; норма мови); фонетичних, лексичних, фразеологічних,

словотвірних, морфологічних, синтаксичних засобів стилістики.

2. Здатність розкривати складні питання українського слово- і формовживання,

творення й уживання синтаксичних конструкцій, що постали протягом останніх

десятиліть.

3. Уміння визначати стиль, сферу використання та призначення текстів; аналізувати

виражально-зображальні особливості текстів (фонетичні, лексико-фразеологічні,

граматичні); знаючи стилістичну диференціацію різнорівневих мовних засобів, уміло

використовувати їх залежно від змісту тексту, його стилю, жанру, емоційно-

експресивного колориту

4. Здатність правильно і творчо користуватися на практиці лексичними, орфоепічними, 

граматичними та іншими нормами літературної мови залежно від мети спілкування.

Мета: формування навичок стилістичного аналізу текстів різних функційних стилів,

умінь уживати мовні одиниці з якнайбільшою комунікативною доцільністю

відповідно до усталених стилістичних норм.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019 рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Інфографіка дисципліни

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Мова і міжкультурна комунікація

– оперування понятійним і категоріальним апаратом міжкультурної комунікації;

– уміння аналізувати мовні картини світу, мовленнєві ситуації;

– володіння базовими навичками міжкультурної комунікації;

– здатність долати соціальні, етнічні, культурні стереотипи, толерантно ставитися до

представників різних культур;

– уміння обирати оптимальну стратегію поведінки згідно з певними культурними

вимірами;

– здатність до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної

поведінки, уникнення міжособистісних конфліктів у процесі спілкування з

представниками інших культур;

– уміння ефективно працювати з інформаційними джерелами: добирати їх, критично 

аналізувати й інтерпретувати.

Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи сучасних знань про структуру,

закономірності та найважливіші аспекти мовної міжкультурної комунікації, підготовка

до ефективного професійного та побутового спілкування в полікультурному

середовищі.

Назва галузей знань, для яких пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 Соціальні та 

поведінкові науки, 03 Гуманітарні науки,  07 

Управління та адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 23 

Соціальна робота, 24 Сфера обслуговування

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру філологічних 
дисциплін і методик їх викладання 

к.407



2019 рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 Гуманітарні 
науки,  07 Управління та адміністрування, 09 

Біологія, 10 Природничі науки, 12 
Інформаційні технології, 23 Соціальна робота, 

24 Сфера обслуговування

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин. 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна підготовка
Викладач – Рудич Оксана Олексіївна

Світова літературна 
класика

- знати і творчо осмислювати явища літературного процесу від античності до середини XX

століття;

- знання кращих зразків надбань світової культури;

- наявність сформованої естетичної позиції;

- знання кращих зразків літературних класичних творів у цілому;

- наявність уявлень про основні літературні напрями, течії, стилі, їхні характерні ознаки;

- знання літературних сюжетів, які було покладено у основу найбільш відомих фільмів,

анімаційних робіт, художніх робіт, комп’ютерних ігор, тощо;

- володіння літературознавчими поняттями і термінами, необхідними для повноцінного аналізу 

художнього тексту, доповідь, анотацію.

Мета: метою викладання навчальної дисципліни “Світова літературна класика” є створення у 

студентів цілісного уявлення про літературне надбання людства, його кількісні та якісні 

характеристики та можливості використання  літературної класики у процесі виховання 

особистості.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019 рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин. 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Український мовленнєвий 
етикет

– знання структурних, семантичних та функціональних 

особливостей українських етикетних формул;

– навички доречно використовувати вербальні і невербальні 

засоби етикету як у майбутній професійній діяльності, так і в 

повсякденному житті;

– уміння вибрати оптимальні способи використання мовних і 

позамовних етикетних засобів, змоделювати свою етикетну 

поведінку відповідно до різних ситуацій спілкування;

– уміння правильно обирати тональність спілкування. 

Мета: на основі комунікативно-діяльнісного підходу сприяти формуванню 

національно означеної культури мовленнєвої поведінки у конкретних 

комунікативних ситуаціях: вітання, звертання, прощання, побажання, подяки 

тощо.

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 Соціальні 

та поведінкові науки, 03 Гуманітарні науки, 07 

Управління та адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 23 

Соціальна робота, 24 Сфера обслуговування

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру філологічних 
дисциплін і методик їх викладання 

к.407



2019  рік вступу

МЕТА 
Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки, 07 Управління та 
адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 
технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин. 3/90
Форма підсумкового контролю:  залік

Загальна  підготовка
Викладач – Степаненко Ніна Степанівна

Історія української мови

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Розширення фахового світогляду, пізнання джерел, суті та наслідків змін, які

відбувалися в українській мові у процесі її формування, що допомагає зрозуміти

складний природний процес становлення українського народу та його сучасної

мови.

2. Знання історії походження української мови, розуміння закономірностей та

основних тенденцій її розвитку, орієнтація в етапах формування української мови,

розуміння основних тенденцій у межах кожного часового зрізу.

3. Розвиток наукового мислення студентів, формування навичок порівняльно-

історичного та зіставного аналізів мовних одиниць.

4. Осмислене сприйняття та свідоме засвоєння норм сучасної української літературної 
мови.

Мета: вивчення загальних процесів розвитку, вдосконалення, збагачення

української літературної мови та вироблення її стилів, фонетичних,

граматичних, лексичних та правописних норм протягом історії існування.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру філологічних 
дисциплін і методик їх викладання 

к.407



2019рік вступу

Мета: формування комунікативної вправності фахівця, який володіє 
спеціальними знаннями, уміннями й навичками для ораторської діяльності в 
різних аудиторіях слухачів.

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки, 07 Управління та 
адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 
технології, 23 Соціальна робота, 24 

Сфера обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин. 3/90
Форма підсумкового контролю: залік  

Загальна   підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Основи ораторського мистецтва

– знання понятійного апарату риторики;

– сформовані уявлення щодо специфіки ораторстької діяльності;

– володіння методикою підготовки промови;

– навички аналізу зразків промов визначних ораторів минувшини й

сучасності;

– сформовані навички членування тексту, уміння точно визначати тему,

тези, докази, мовні засоби (тропи і фігури), доцільність кожного слова;

– досвід продукування текстів різних промов з потрібної теми і для різних 

ситуацій, уміння самостійно складати й виголошувати промови.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019 рік вступу

Мета: формування комунікативної грамотності фахівця, обізнаного із 
проявами соціальної зумовленості мови, взаємодії та взаємовпливу 
мови й суспільства.

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 
адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 
технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна   підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Соціолінгвістика

1. Демонстроція знань основних теоретичних положень, актуальних проблем 

соціолінгвістики.

2. Усвідомлення механізмів впливу соціальних чинників на мову і роль мови в 

житті суспільства.

3. Розуміння особливостей мови як коду й чинників, які впливають на вибір коду; 

причини переключення та змішування кодів.

3. Уміння визначати основні й другорядні форми існування мови.

4. Набуття  навичок соціолінгвістичного аналізу мовних ситуацій і мовних фактів.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД:

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Основи теорії мовної комунікації

– знання понятійного апарату теорії мовної комунікації;

– оволодіння інформацією щодо особливостей використання мови як коду та 

шляхів підвищення ефективності спілкування рідною та іноземними мовами;

– уміння розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик і стратегій 

спілкування, аналізувати соціокультурні чинники та розмаїття засобів 

комунікації, а також здатність застосовування набутих знань у практичній 

професійній діяльності;  

– критичне самоусвідомлення та вміння здійснювати ефективну комунікацію в 

умовах соціуму, що постійно змінюються, й адаптуватися до таких умов на базі 

сформованих знань з теорії мовної комунікації і комунікативних навичок;

– уміння ефективно працювати з інформаційними джерелами: добирати їх, 

критично аналізувати й інтерпретувати.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання 

к.407

Мета: формування комунікативної грамотності фахівця, основним

професійним знаряддям якого є мова як семіотично-інформаційна

система, засіб внутрішньокультурної та міжкультурної комунікації та

пізнання.
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МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Стиркіна Юлія Сергіївна

Практика перекладу англомовних 
наукових текстів

Очікувані результати навчання

1. Демонструвати знання теоретичних засад практики перекладу, предмета і

завдань курсу, концептуального термінологічного апарату, методів

дослідження перекладу, порівняльного перекладу.

2. Сприймати текст як фахівець-лінгвіст, дотримуватися принципів перекладу,

ураховувати функції мовних одиниць, опиратися на правила перекладу без

еквівалентної лексики, ідіом, граматичних форм (категорій артиклю, виду

дієслова, дієприкметників тощо), брати до уваги жанрові особливості тексту

наукової тематики.

3. Аналізувати сучасні теорії перекладу, їхні основні характеристики.

4. Вільно перекладати невеликі за обсягом тексти різних стилів на наукову

тематику, використовуючи засвоєні теоретичні знання.

Мета: формування у студентів професійно-орієнтованих вмінь та навичок перекладу  

наукових текстів, визначенню та аналізу їх граматичних та лексичних труднощів. 

Майбутні вчителі повинні бути добре обізнаним із самою предметною галуззю перекладу, 

основами теорії перекладу взагалі та перекладу наукових текстів зокрема, а також із 

перекладацькими відповідниками у галузі граматики та лексики, перекладацькими 

трансформаціями, що застосовуються при перекладі наукових текстів. У зв’язку з цим 

зазначений курс зорієнтовано на формування практичних (мовних та мовленнєвих), 

фахових (перекладацька компетенція) вмінь і навичок, розвиток когнітивних здібностей 

студентів, засвоєння ними фонду лінгвістичних та прикладних знань, необхідних для 

здійснення адекватного перекладу наукових текстів

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач –Стиркіна Юлія Сергіївна

Практичний курс англійської мови

Очікувані результати навчання

вміння розуміти на слух стандартне мовлення у живому викладі, або

аудіозапису на знайому і незнайому тематику; демонструвати вільне

володіння лексичними і граматичними одиницями, що вивчаються

використовувати їх у мовленні; вміння володіти різними видами читання на

матеріалі аутентичних художніх та суспільно-політичних текстів; писати

орфографічно та пунктуаційно правильно різні види диктантів, листів,

рецензій, творів; демонструвати знання соціокультурної інформації, яка

зустрічається в матеріалах, що вивчаються; здійснювати усний послідовний

двосторонній переклад монологічних або діалогічних повідомлень в межах

тематики, що вивчається.

Мета: Озброєння студентів теоретичними і практичними знаннями про основні 

поняття і категорії англійської мови, вміннями практичного володіння ними в 

усному і письмовому мовленні; формування у них основних понять і категорій 

системи граматики англійської мови, практичне володіння ними в усному і 

письмовому мовленні.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна  підготовка
Викладач –Стиркіна Юлія Сергіївна

Практична граматика англійської 
мови

Очікувані результати навчання

1. Пояснювати зміст основних понять і категорій системи граматики англійської

мови, вільно володіти ними в усному і письмовому мовленні.

2. Застосовувати отримані теоретичні знання з граматики в практичній діяльності,

розуміти різноманітні граматичні структури, вміти адекватно подавати інформацію за

допомогою відповідних структур.

3. Використовувати знання з граматики в різноманітних ситуаціях соціального,

навчально-академічного та професійного спілкування.

4. Ефективно і гнучко використовувати знання з граматики в різноманітних ситуаціях

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування.

5. Висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності,

демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами

зв'язності та цілісності на синтаксичному рівні.

6. Аналізувати і порівнювати вітчизняні і зарубіжні сучасні підходи до граматики англійської мови,

подання матеріалу і розкриття основних граматичних категорій.

7. Вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіти

чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; знати синтаксичні,

морфологічні правила і закономірності англійської мови; удосконалювати мовленнєву

підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

Мета: формування у спеціалістів основних понять і категорій системи 

граматики англійської мови, практичне володіння ними в усному і 

письмовому мовленні.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна  підготовка
Викладач – Рудич Оксана Олексіївна

Англомовна ділова комунікація

- Знати тематичну лексику, граматичні структури, необхідні для продукування висловлень, 

пов’язаних із особистою та сферою майбутнього фаху студента .

- Уміти читати і перекладати автентичні або адаптовані іншомовні тексти українською мовою і 

навпаки, користуючись текстовими й електронними словниками; визначати основну ідею тексту, 

ключові слова, складати план прочитаного.

- Уміти брати участь у дискусіях та обговореннях тем, які вивчаються.

- Застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях спілкування іноземною мовою (у межах 

окресленої навчальною програмою тематики).

- Уміти ставити та відповідати на запитання, коментувати, порівнювати, аналізувати автентичні 

й     

Мета: формувати комунікативну компетенцію, яка забезпечує ефективне 

спілкування діловою іноземною мовою відповідно до міжнародних стандартів та 

культурно-етичних норм у публічній, освітній та професійній сферах у межах 

окресленої програмою тематики та самостійного оволодіння ними інформацією з 

англомовних джерел.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019  рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік

Загальна  підготовка
Викладач – Рудич Оксана Олексіївна

Англійська мова у професійній 
діяльності 

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Знати тематичну лексику, граматичні структури, необхідні для продукування 

висловлень, пов’язаних із особистою та сферою майбутнього фаху студента.

2. Уміти читати і перекладати автентичні або адаптовані іншомовні тексти українською 

мовою і навпаки, користуючись текстовими й електронними словниками; визначати 

основну ідею тексту, ключові слова, складати план прочитаного.

3. Уміти брати участь у дискусіях та обговореннях тем, які вивчаються.

4. Застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях спілкування іноземною мовою (у 

межах окресленої навчальною програмою тематики).

5. Уміти ставити та відповідати на запитання, коментувати, порівнювати, аналізувати 

автентичні й адаптовані тексти, аргументуючи свою позицію та дотримуючись норм 

сучасної англійської мови.

Мета: надання студентам необхідного обсягу знань з іноземної мови та етики 

іншомовного спілкування з метою забезпечення ефективного професійного 

спілкування іноземною мовою та самостійної  наукової роботи (написання 

повідомлень, доповідей, наукових статей, кваліфікаційних робіт іноземною мовою).

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Палеха Ольга Миколаївна

Англійська мова: стратегія 
підготовки ЄВІ

Очікувані результати навчання (РНД):

– володіння основними поняттями і категоріями фонетичної, лексичної і граматичної систем

англійської мови, користуватись ними в усному і письмовому мовленні;

– володіння усіма видами читання (вивчаюче, ознайомлювальне, переглядове, пошукове), що

передбачають різний ступінь розуміння прочитаного; розуміти зміст різножанрових текстів;

– вміння письмово викладати сприйняту англійською мовою інформацію орфографічно і

пунктуаційно правильно в межах передбаченого програмою лексичного і граматичного

матеріалу з використанням усіх мовленнєвих форм;

– вміння сприймати на слух нормативне англійське мовлення в монологічній і діалогічній

формі;

– вміння продукувати монологічне і діалогічне висловлювання, вступати в контакт зі

співрозмовником, підтримувати та завершувати бесіду, використовуючи адекватні мовленнєві

формули та правила мовленнєвого етикет;

– володіння алгоритмом дій для виконання кожного виду тестових завдань ЄВІ з англійської мови.

Мета: формування і розвиток англомовної комунікативної компетенції 

здобувачів вищої освіти і оволодіння ними стратегій виконання різних видів 

завдань Єдиного вступного іспиту з англійської мови.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 

Результати навчання:

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва галузей знань, для яких 

пропонується НД: 

01 Освіта, 02 Культура і мистецтво, 05 

Соціальні та поведінкові науки, 03 

Гуманітарні науки,  07 Управління та 

адміністрування, 09 Біологія, 10 

Природничі науки, 12 Інформаційні 

технології, 23 Соціальна робота, 24 Сфера 

обслуговування

Інфографіка дисципліни

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Стиркіна Юлія Сергіївна

Англомовний академічний 
дискурс

Очікувані результати навчання

- Знання потенціалу та можливостей використання творчого підходу для розв’язання

професійних завдань, знання основних понять і категорій граматичної системи англійської

мови, вільно користуватись ними в усному і письмовому мовленні.

- Вміння застосовувати отримані теоретичні знання з іноземної мови як засобу підвищення

світоглядного, загальноосвітнього та створення у студентів цілісного уявлення про особливості

культури професійно-орієнтованого спілкування.

- Усвідомлення шляхів та можливостей самопізнання та самовдосконаленні.

- Наявність словникового запасу відповідно до отримуваної спеціальності.

- Усвідомлення загальнолюдських морально-етичних цінностей.- Вміння сприймати на слух

нормативне англійське мовлення в монологічній і діалогічній формі в обсязі програмного

матеріалу, спираючись на передбачений програмою лексичний, фонетичний і граматичний

матеріал, словотворчі моделі та механізми мовної та контекстуальної здогадки

- Вміння ефективно застосовувати набуті знання у процесі виконання тестових, контрольних та

екзаменаційних завдань.

Мета: набуття студентами вмінь і навичок спілкування на професійні теми англійською 

мовою. Курс спрямований на: удосконалення артикуляційної бази; засвоєння словесного 

і фразового наголосу, а також ритму; оволодіння зв'язним мовленням; засвоєння 

головних мовленнєвих моделей, характерних для різних комунікативних типів речення; 

засвоєння головних граматичних категорій, оволодіння спеціальною професійною 

термінологією.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Назва освітніх програм, для яких 

пропонується НД:

«Дошкільна освіта»,

«Дошкільна освіта. Сімейне

виховання»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Браїлко Юлія Іванівна

Дитяча література ХХ-ХХІ 
століть

Очікувані результати навчання (РНД):

– знати ідейно-тематичні, художньо-стильові, жанрові особливості літератури

для дітей, своєрідність її розвитку у ХХ–ХХІ століттях, представників та їхні

твори;

– знати зміст призначених для дітей дошкільного віку художніх творів, уміти

аналізувати їх;

– мати зафіксовані в читацькому щоденнику короткі відомості про

опрацьовані взірці дитячої літератури;

– уміти виразно читати, розказувати напам’ять або переказувати твори для

дітей;

– формулювати власну критичну оцінку про твір дитячої

літератури.

Мета: набуття знань про дитячих письменників ХХ – ХХІ століть, їхні 

твори, представлення дитячої літератури на сучасному ринку 

книжкової продукції України. 

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 
Назва освітніх програм, для яких 

пропонується НД:

«Дошкільна освіта»,

«Дошкільна освіта. Сімейне

виховання»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Рудич Оксана Олексіївна

Англомовна дитяча література

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Демонструвати обізнаність із літературним надбанням людства, його кількісними та

якісними характеристиками та можливостями використання літературної класики у процесі

виховання особистості.

2. Демонструвати знання кращих зразків літературних класичних творів у цілому; знання

літературних сюжетів, які було покладено у основу найбільш відомих фільмів, анімаційних

робіт, художніх робіт, комп’ютерних ігор, тощо.

3. Усвідомлювати закономірності перебігу літературного процесу в різних країнах та

володіти літературознавчими поняттями і термінами, необхідними для повноцінного

аналізу художнього тексту.

4. Аналізувати і творчо осмислювати явища літературного процесу від античності до

кінця XX століття.

5. Усвідомлювати значення літератури у контексті формування естетичної позиції.

6. Використовувати літературні першоджерела як засіб формування читацьких інтересів, залучення

до надбань світової культури, підвищення пізнавальної активності, стимуляції креативного

потенціалу, розвитку уваги, уяви, логічного та концептуального мислення.

Мета: створення цілісного уявлення про світову літературу та ознайомлення із 

кращими зразками сучасних та класичних літературних творів та біографіями їх 

авторів, розкриття  питання виникнення та генезису різних жанрів літератури,  їх 

своєрідності та художньо-естетичної цінності у контексті світових 

загальнокультурних тенденцій..

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019  рік вступу

МЕТА 
Назва освітньої програми, для 

яких  пропонується НД:

«Початкова освіта», «Дошкільна 

освіта», «Спеціальна освіта», 

«Середня освіта (Музичне 

мистецтво)»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Олійник Світлана Петрівна

Формування графічної 
компетентності молодших школярів 

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Знати психологічні  та    лінгводидактичні основи навчання української мови в початкових 

класах; зміст шкільних програм та підручників з рідної мови в цілому та розділу, що стосується 

навчання грамоти зокрема.

2. Характеризувати принципи, методи та прийоми  формування графічної компетентності  

молодших школярів.

3. Визначати особливості змісту та структури уроків навчання письма.

4. Аналізувати передовий педагогічний досвід, новинки науково-методичної літератури з 

проблем формування графічної компетентності молодших школярів та творчо застосовувати у 

власній професійній діяльності.

5. Демонструвати володіння системою знань з методики навчання української мови в цілому 

та  навчання молодших школярів письма зокрема, а також сукупністю необхідних умінь і навичок для 

реалізації здобутих знань у майбутній професійній діяльності.

Мета: озброїти майбутніх фахівців знаннями про сучасні педагогічні технології 

навчання учнів письма,  виробити в них уміння методично грамотно використовувати 

новітні досягнення у процесі формування графічної компетентності молодших 

школярів. та    розвиток у студентів практичних каліграфічних умінь.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019  рік вступу

МЕТА 
Назва освітньої програми, для 

яких  пропонується НД:

«Початкова освіта», «Дошкільна 

освіта», «Спеціальна освіта», 

«Середня освіта (Музичне 

мистецтво)»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 5
Кількість кредитів/годин 3/90
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Олійник Світлана Петрівна

Інтерактивні педагогічні технології 
навчання дітей письма

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Знати психологічні  та    лінгводидактичні основи навчання української мови в початкових 

класах; зміст шкільних програм та підручників з рідної мови в цілому та розділу, що стосується 

навчання грамоти зокрема.

2. Характеризувати принципи, методи та прийоми  формування каліграфічних навичок в 

учнів початкової школи.

3. Визначати особливості змісту та структури уроків навчання письма.

4. Аналізувати передовий педагогічний досвід, новинки науково-методичної літератури з 

проблем використання інтерактивних технологій у процесі формування у молодших школярів 

каліграфічних навичок та творчо застосовувати  ці здобутки у власній професійній діяльності.

5. Демонструвати володіння системою знань з методики навчання української мови в цілому 

та  навчання молодших школярів письма зокрема, а також сукупністю необхідних умінь і навичок для 

реалізації здобутих знань у майбутній професійній діяльності.

Мета: озброїти майбутніх фахівців знаннями про інтерактивні педагогічні технології 

навчання учнів письма,  виробити в них уміння методично грамотно використовувати 

новітні досягнення у процесі формування каліграфічних навичок молодших школярів. та    

розвиток у студентів практичних графічних умінь.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 
Назва освітньої програми, для 

яких  пропонується НД:

«Початкова освіта», «Дошкільна 

освіта», «Спеціальна освіта», 

«Середня освіта (Музичне 

мистецтво)»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Олійник Світлана Петрівна 

Методика навчання учнів української мови і 
літератури в інклюзивному середовищі  

закладу  загальної середньої освіти 

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Знати теоретичні засади методики  навчання української мови та літератури в початковій школі; 

зміст шкільних програм та підручників.

2. Визначати особливості змісту та структури уроків української мови та літератури.

3. Знати теоретичні і методичні основи моделювання та проведення уроків мовно-літературної освітньої 

галузі у початковій школі.

4. Аналізувати передовий педагогічний досвід, новинки науково-методичної літератури з проблем 

моделювання уроків у початковій школі та творчо застосовувати ці здобутки у власній професійній 

діяльності.

5. Демонструвати володіння системою знань з методики навчання української мови та літератури, а 

також сукупністю необхідних умінь і навичок для реалізації здобутих знань у майбутній професійній 

діяльності.

6. Самостійно моделювати уроки мовно-літературної освітньої галузі та проводити їх в умовах 

інноваційного освітнього середовища.

Мета: формування професійної компетентності майбутніх учителів, зокрема її складової, яка 

забезпечує готовність педагога до моделювання сучасного уроку мовно-літературної освітньої галузі з 

метою ефективної реалізації положень Державного стандарту початкової освіти.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407



2019   рік вступу

МЕТА 
Назва освітньої програми, для 

яких  пропонується НД:

«Початкова освіта», «Дошкільна 

освіта», «Спеціальна освіта», 

«Середня освіта (Музичне 

мистецтво)»

Інфографіка дисципліни

Семестр: 6
Кількість кредитів/годин 4/120
Форма підсумкового контролю: залік 

Загальна  підготовка
Викладач – Олійник Світлана Петрівна 

Моделювання уроків мовно-літературної 
освітньої галузі в інноваційному освітньому 

середовищі

Очікувані результати навчання (РНД):

1. Знати теоретичні засади методики  навчання української мови та літератури в початковій школі; 

зміст шкільних програм та підручників.

2. Визначати особливості змісту та структури уроків української мови та літератури.

3. Знати теоретичні і методичні основи моделювання та проведення уроків мовно-літературної освітньої 

галузі у початковій школі.

4. Аналізувати передовий педагогічний досвід, новинки науково-методичної літератури з проблем 

моделювання уроків у початковій школі та творчо застосовувати ці здобутки у власній професійній 

діяльності.

5. Демонструвати володіння системою знань з методики навчання української мови та літератури, а 

також сукупністю необхідних умінь і навичок для реалізації здобутих знань у майбутній професійній 

діяльності.

Мета: формування професійної компетентності майбутніх учителів, зокрема її складової, яка забезпечує 

готовність педагога до моделювання сучасного уроку мовно-літературної освітньої галузі з метою ефективної 

реалізації положень Державного стандарту початкової освіти.

За детальною інформацією 
звертатися на кафедру 

філологічних дисциплін і 
методик їх викладання к.407


