Кафедра, яка пропонує дисципліну

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2021/2022 н.р.
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Дисципліни філологічного профілю
Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

германських мов та методик їхнього навчання

Комунікативна граматика англійської мови http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2200
к.філ.н., доц.
Апалат А.П.

к.філ.н., доц.
Апалат А.П.

- граматична компетентність:
знання граматичних категорій,
структур;
- мовна та мовленнєва - здатність
використовувати англійську мову в
різноманітних ситуаціях у межах
тематики 1 курсу;
- здатність використовувати сучасні
освітні технології та Інтернетресурси для самоосвіти та
вдосконалення вимовних навичок
та умінь

- вільно вживати граматичні структури в
усному та писемному мовленні в межах тем,
що вивчаються;
- уміти правильно будувати речення різних
комунікативних типів;
- уміти визначати синтаксичні функції частин
мови; вживати прості та складні речення в
усному та писемному мовленні,
- висловлюватися з необхідним ступенем
деталізації й тематичної складності,
демонструючи вільне володіння прийомами
структурної побудови тексту, засобами
зв'язності та цілісності на синтаксичному рівні

- oбговорення
граматичного
матеріалу
виконання
мовних вправ;
- використання
мультимедійни
х технологій
(платформа
Classtime)

014
Середня
освіта (за
предметною
спеціальніст
ю)

Володіння
англійською
мовою не
нижче рівня
В1, В1+

2 семестр

Кафедра, яка пропонує дисципліну
германських мов та методик їхнього навчання навчаннягерманських мов та методик їхнього

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

к.філ.н., доц.

к.філ.н., доц.

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Особливості британської вимовної норми http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2201
Дацька Т.О.

Дацька Т.О.

- фонетична компетенція: здатність до
коректного артикуляційного та
інтонаційного оформлення власних
висловлювань і розуміння мовлення
інших, яка базується на складній і
динамічній взаємодії відповідних
знань, навичок та мовної свідомості і
фонетичної усвідомленості;
- здатність використовувати англійську
мову в різноманітних ситуаціях у
межах тематики 1 курсу;
- здатність використовувати сучасні
освітні технології та Інтернет-ресурси
для самоосвіти та вдосконалення
вимовних навичок та умінь

- розрізняти на слух фонеми британського варіанту
англійської мови;
- коректно артикулювати англійські звуки у
власному мовленні;
- коректно відтворювати у власному мовленні
інтонаційні зразки, характерні для британської
вимови;
- користуватися авторитетними довідковими
джерелами з нормативної британської вимови та
розрізняти нормативні й ненормативні вимовні
варіанти слів;
- орієнтуватися у «класичній» та сучасній вимові
британців

- метод
проектів;
інтерактив
ний метод

014
Середня
освіта
(за
предмет
ною
спеціаль
ністю)

володіння
англійсько
ю мовою
не нижче
рівня В1,
В1+

2
семестр

Знання
німецької мови
на рівні А1

2 семестр

Практична граматика німецької мови (рівень А2) http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2202
к.пед.н.,
ст. викл.
Степаненко А.В.

к.пед.н.,
ст. викл.
Степаненко А.В.

- граматична компетентність;
- мовленнєва компетентність

- знати мовні норми німецької мови та
особливості використання мовних одиниць у
певному контексті;
- уміти правильно використовувати знання
граматики німецької мови відповідно до
комунікативних намірів;
- уміти користуватися довідковою
літературою, необхідною для самостійного
вдосконалення мовної культури німецькою
мовою;
- ефективно спілкуватися в науковонавчальній, соціально-культурній та офіційноділовій сферах

Лекції,
практичні
заняття

014
Середня
освіта
(Німецька
мова і
література)
014
Середня
освіта
(Англійська
мова і
література)
035.043
Філологія.
Германські
мови та
літератури
(переклад
включно),
перша –
німецька

Кафедра, яка пропонує дисципліну
германських мов та методик їхнього навчання

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

ст. викл.
Воронкова Н.Р.

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Філологічне читання німецької мови http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2203
- текстова компетентність;
- знати особливості використання мовних
ст. викл.
мовленнєва
компетентність;
одиниць у певному контексті, мовний дискурс
Воронкова Н.Р.
- літературознавча компетентність

художньої літератури;
- володіти комунікативною мовленнєвою
компетенцією з німецької мови (лінгвістичний,
соціокультурний, прагматичний компоненти
відповідно до загальноєвропейських
рекомендацій із мовної освіти);
- уміти правильно використовувати різні мовні
засоби німецької мови відповідно до
комунікативних намірів;
- уміти користуватися лексикографічними
джерелами та іншою довідковою літературою,
необхідною для самостійного вдосконалення
мовної культури німецькою мовою;
- ефективно спілкуватися в науковонавчальній, соціально-культурній та офіційноділовій сферах

Лекції,
практичні

014
Середня
освіта
(Німецька
мова і
література)
014
Середня
освіта
(Англійська
мова і
література)

035.043
Філологія.
Германські
мови та
літератури
(переклад
включно),
перша –
німецька

Знання
німецької мови
на рівні А1

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

2 семестр

Кафедра, яка пропонує дисципліну

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Основи перекладу (англійська мова) http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2204
- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях;
- здатність до пошуку, опрацювання
та аналізу інформації з різних
джерел;
навички
використання
інформаційних і комунікаційних
технологій;
к.філ.н., ст. викл.
Стасюк Б.В.

к.філ.н., ст. викл.
Стасюк Б.В.

- знати основні способи письмового перекладу
заданих лексико-семантичних груп, граматичних
конструкцій і текстів у цілому на відповідному рівні;
- знати базові перекладознавчі характеристики
різноманітних текстів, необхідні для розкриття
імпліцитної інформації, що міститься в них;
- знати шляхи обґрунтування перекладацьких
рішень, методів та прийомів перекладу у тих чи
інших випадках;
- знати основні лексичні, граматичні та синтаксичні
особливості перекладу, прийнятні в тих чи інших
ситуаціях;
- знати шляхи одержання релевантної до ситуації
перекладу інформації в професійній діяльності;
- знати, як демонструвати впевненість і позитивну
мотивацію у здійсненні письмових перекладів з
англійської мови українською;
- уміти здійснювати переклад невеликих і середніх
за обсягом письмових текстів різноманітної
тематики з англійської мови українською,
застосовуючи граматично та стилістично зумовлені
трансформації;
- уміти здійснювати базовий попередній аналіз
тексту, призначеного для перекладу

маєвтичні,
наочні,
практичні,
дискусії;
методи
стимулювання
й мотивації
навчальнопізнавальної
діяльності,
репродуктивні,
творчі,
проблемнопошукові;
методи
контролю та
корекції

03
Гуманітарні
науки
035
Філологія
01 Освіта/
Педагогіка
014
Середня
освіта

актуальний
сертифікат
ЗНО з
іноземної мови
і/або
підтверджений
рівень
володіння
англійською
мовою на рівні
не нижче B1

2 семестр

Кафедра, яка пропонує дисципліну

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Основи перекладу (німецька мова) http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2205
- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях;
- здатність до пошуку, опрацювання та
аналізу інформації з різних джерел;
- навички використання інформаційних
і комунікаційних технологій;
- здатність спілкування іноземною
мовою письмово

Коваленко
Вікторія
Миколаївна

Коваленко
Вікторія
Миколаївна

- знати основні способи письмового перекладу
заданих лексико-семантичних груп, граматичних
конструкцій і текстів у цілому на відповідному рівні;
- знати базові перекладознавчі характеристики
різноманітних текстів, необхідні для розкриття
імпліцитної інформації, що міститься в них;
- знати шляхи обґрунтування перекладацьких
рішень, методів та прийомів перекладу у тих чи
інших випадках;
- знати основні лексичні, граматичні та синтаксичні
особливості перекладу, прийнятні в тих чи інших
ситуаціях;
- знати шляхи одержання релевантної до ситуації
перекладу інформації в професійній діяльності;
- знати, як демонструвати впевненість і позитивну
мотивацію у здійсненні письмових перекладів з
англійської мови українською;
- уміти здійснювати переклад невеликих і середніх
за обсягом письмових текстів різноманітної
тематики з німецької мови українською,
застосовуючи граматично та стилістично зумовлені
трансформації;
- уміти здійснювати базовий попередній аналіз
тексту, призначеного для перекладу

маєвтичні,
наочні,
практичні,
дискусії;
методи
стимулювання
й мотивації
навчальнопізнавальної
діяльності,
репродуктивні,
творчі,
проблемнопошукові;
методи,
контролю та
корекції

03
Гуманітарні
науки
035
Філологія
01
Освіта/Педа
гогіка
014
Середня
освіта

актуальний
сертифікат
ЗНО з
іноземної мови
і/або
підтверджений
рівень
володіння
іноземною
мовою на рівні
не нижче B1

2 семестр

Кафедра, яка пропонує дисципліну
лінгвістикиперекладу, прикладної та загальної

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Історія перекладу http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2206
- розуміння перекладознавства як
комплексної наукової дисципліни;
- базові уявлення про основні
тенденції розвитку світової індустрії
перекладу, зокрема в її українському
розрізі

к.пед.н., доц.
Чернишенко І.А.

к.пед.н., доц.
Чернишенко І.А.

- обґрунтувати суспільно-політичні чинники появи
усного та писемного перекладу;
- характеризувати основні види перекладу, які
використовувалися у різні періоди розвитку
людства;
- визначати роль перекладів для розвитку мов та
суспільства;
- знати закономірності розвитку перекладу на
сучасному етапі та діяльність сучасних українських
перекладачів

метод усного
контролю:
індивідуальне,
парне, групове
та фронтальне
опитування;
методи
письмового
контролю

03
Гуманітарні
науки
035
Філологія
програма:
Філологія

Наявність
сертифікату
ЗНО з
англійської/нім
ецької мови
рівня В1.

2 семестр

Кафедра, яка пропонує дисципліну

перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

к.пед.н., доц.
Ярова Л.О.

к.пед.н., доц.
Ярова Л.О.

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Граматика сучасної англійської мови http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2207
здатність
спілкуватися
англійською мовою;
- здатність застосовувати знання
англійської граматики у практичних
ситуаціях;
- здатність вільно, гнучко й
ефективно використовувати
англійську мову, в усній та
письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах
спілкування (офіційному,
неофіційному, нейтральному), для
розв’язання комунікативних
завдань у різних сферах життя

- застосовувати отримані теоретичні знання з
граматики в практичній діяльності;
- розуміти різноманітні граматичні структури і
розкривати імпліцитну інформацію;
- ефективно і гнучко використовувати знання
з граматики в різноманітних ситуаціях
соціального, навчально-академічного та
професійного спілкування;
- висловлюватися з необхідним ступенем
деталізованості й тематичної складності,
демонструючи вільне володіння прийомами
структурної побудови тексту, засобами
зв'язності та цілісності на синтаксичному рівні;
- удосконалювати мовленнєву підготовку
шляхом
використання
автентичних
англомовних матеріалів;
- систематизувати мовні засоби, які описують
граматику;
- визначати способи взаємодії мовних засобів
для виконання визначених семантичних
функцій;
- впізнавати, розрізняти та перекладати
різноманітні граматичні конструкціі;
- розуміти монологічні повідомлення з
застосуванням
певних
граматичних
конструкцій;
- застосовувати граматичні конструкціі в
діалогічному мовленні;
- реалізувати комунікативні наміри з певними
граматичними конструкціями на письмі

– метод
проблемного
викладу
навчального
матеріалу;
-репродуктивний метод;
евристичний
метод

03
Гуманітарні
науки
035
Філологія
01
Освіта/Педа
гогіка
014
Середня
освіта

актуальний
сертифікат
ЗНО з
іноземної мови
і/або
підтверджений
рівень
володіння
англійською
мовою на рівні
не нижче B1

3 семестр

Кафедра, яка пропонує дисципліну
української мови та журналістики

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

к.філ.н., доц.
Ліштаба Т. В.

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Національно-культурна специфіка мовленнєвої поведінки http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2208
розповідь,
здатність спілкуватися державною - комунікативна компетентність з української
Здобувачі
к.філ.н., доц.
пояснення,
мовою
як
усно,
так
і
письмово;
мови
вищої
Ліштаба Т. В
- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях;
- здатність адекватно використовувати
мовні
ресурси,
демонструвати
сформовану мовну й мовленнєву
компетенції в процесі фахової та
міжособистісної комунікації, володіти
різними засобами мовної поведінки
в різних комунікативних контекстах

лекція.
(лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний
освіти
демонстрація
компоненти відповідно до загальноєвсіх освітпояснювропейських
ніх
вальнорекомендацій із мовної освіти);
програм
ілюстративний,
- уміння працювати з теоретичними та проблемного
науково-методичними джерелами (зокрема викладання,
цифровими),
пошуковий
знаходити, обробляти, систематизувати й
застосовувати в освітній діяльності сучасну
наукову інформацію, бібліографію, комп’ютерні
технології

Шкільні
базові
знання з
української
мови

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

2
семестр

журналістикиукраїнської мови та

Культура наукової мови http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2209
к.філ.н.,
професор
Ковтюх С.Л.

к.філ.н., професор
Ковтюх С.Л.

- знання та розуміння предметної
області та розуміння професійної
діяльності;
- здатність застосовувати знання в
практичних ситуаціях;
- навички використання інформаційних
і комунікаційних технологій;
- здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел;

- обирати адекватну предмету
наукового дослідження методологію,
запроваджувати сучасні методи наукових
досліджень для розв’язання широкого
кола проблем і завдань у різних галузях, серед
них – у філології;
- уміти працювати з науковою та навчальнометодичною літературою, узагальнювати й
класифікувати емпіричний матеріал, розв’язувати
завдання пошукового та проблемного характеру

пояснення,
лекція,
дослідження,
спостереження,
дискусія;
демонстрація,
ілюстрація;
пояснювальноілюстративний,
проблемного
викладання,
пошуковий,
проєктні
технології

014.01
Середня
освіта
(Українська
мова і
література)
Здобувачі
вищої освіти
всіх освітніх
програм

Шкільні базові
знання з
Без обмежень
української
мови

яка пропонує дисципліну
журналістикиукраїнської мовиКафедра,
та

української мови та журналістики

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Комунікація як шлях до успіху http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2210
к.філ.н., доц.
Огарєнко Т. А.

к.філ.н., доц.
Огарєнко Т. А./
Ліштаба Т. В..

- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях;
- здатність адекватно використовувати
мовні ресурси, демонструвати
сформовану мовну й мовленнєву
компетенції в процесі фахової та
міжособистісної комунікації, володіти
різними засобами мовної поведінки в
різних комунікативних контекстах

- комунікативна компетентність з української мови
(лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний
компоненти відповідно до загальноєвропейських
рекомендацій із мовної освіти)

розповідь,
пояснення,
лекція.
демонстрація,
ілюстрація;
пояснювальноілюстративний,

проблемного
викладання,
пошуковий.

Здобувачі
вищої освіти
всіх освітніх
програм

Шкільні базові
знання з
Без обмежень
української
мови

Основи безконфліктної професійної комунікації http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2211
к.філ.н., доц.
Крижанівська О.І.

к.філ.н., доц.
Крижанівська О.І.

- навички використання інформаційних
і комунікаційних технологій;
- здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел.
- здатність застосовувати набуті
знання в практичних ситуаціях;
- здатність адекватно використовувати
мовні
ресурси,
демонструвати
сформовану мовну й мовленнєву
компетенції в процесі фахової та
міжособистісної комунікації, володіти
різними засобами мовної поведінки в
різних комунікативних контекстах

- володіти комунікативною компетентністю з
української мови (лінгвістичний, соціокультурний,
прагматичний
компоненти
відповідно
до
загальноєвропейських рекомендацій із мовної
освіти);
- організовувати різні форми і способи навчальної,
навчально-методичної, наукової, творчої та інших
видів діяльності, які певним чином стосуються
філології

Лекції,
014.01
практичні
Середня
заняття,
освіта
індивідуальні
(Українська
навчальні
мова і
завдання,
література)
дискусія;
061
демонстрація,
Журналістика
ілюстрація;
Здобувачі
проектні
вищої освіти
заняття,
будь-якої
командна
спеціальнос
робота
ті

Шкільні базові
знання з
української
мови

2-3 семестр

Кафедра,
яка пропонує
дисципліну
української
та зарубіжної
літератури

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Мистецтво усного та письмового мовлення http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2212
д.філ.н.,
професор
Клочек Г.Д.

д.філ.н.,
професор
Клочек Г.Д.

- володіння основами риторичної
майстерності та майстерності у
створенні цікавих та змістовних
письмових текстів

- уміння у володіти словом, створювати цікаві
та змістовні тексти у формі есе

лекція,
розповідь,
пояснення,
тренінг,
дискусія.
пояснювальноілюстративний

перегляд та
аналіз
відеозаписів

01 Освіта /
Педагогіка;
02 Культура
і мистецтво;
03
Гуманітарні
науки;
061
Журналістика

Програма
дисципліни
розрахована
на студентів,
які засвоїли
Без обмежень
пропедевтичні
дисципліни зі
своєї
спеціальності
(ІІ – ІІІ курси)

української та зарубіжної літератури

Основи літературної творчості http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2213
д.філ.н.,
професор
Клочек Г.Д.

д.філ.н.,
професор
Клочек Г.Д.

- оволодіння основами літературного
мистецтва (створення літературних
творів у жанрах «поезія», «проза»,
«кіно-телесценарії»

- знання основ мистецтва слова, розуміння теорії
літературного твору, «секретів» його впливовості;
засвоєння практичних умінь та навичок його
творення
виконання
творчих
завдань з їх
наступним
обговоренням
на
семінарських
та практичних
заняттях

01 Освіта /
педагогіка;
02 Культура
і мистецтво;
03
Гуманітарні
науки;
061
Журналістика

для студентів,
які відчувають
потяг до
літературної
творчості і
мають наміри
розвинути свої
уміння у
володінні
літературним
словом,
Без обмежень
реалізувати себе
як письменники,
як
кіносценаристи
та
телесценаристи,
як успішні
блогери,
спеціалісти з
реклами

української та зарубіжної літератури Кафедра, яка пропонує дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Основи літературознавчих досліджень. Практикум з аналізу / інтерпретації літературного твору
http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2214
к.філ.н., доц.
Гольник О.О.

к.філ.н., доц.
Буряк О.Ф.,
Цепа О.В.

- здатність використовувати
досягнення сучасної науки в галузі
теорії та історії української мови і
літератури в практиці навчання
української мови і літератури у
закладах середньої освіти

- здійснювати наукові розвідки, писати наукові
праці;
- різні методи і прийоми аналізу літературного
твору, поглиблять теоретичні знання з літератури; навички групової та індивідуальної дослідницької
діяльності

Лекція,
презентація,
дискусія,
бесіда,
групова робота

03
Гуманітарні
науки.
Філологія.

курси «Вступу
до
спеціальності»
, «Вступу до
літературознав
ства»,
мати загальні
Без обмежень
української та
світової
літератури
уявлення
(шкільний
базовий рівень
з історії)

061.
Журналіс
тика

Студент має
володіти
навичками
створення
письмових
інформаційних
повідомлень
(новина,
замітка тощо)

української мови та журналістики

Реклама і зв’язки з громадськістю http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2215
к.філ.н., ст. викл.
Пикалюк Р.В.

к.філ.н., ст. викл.
Пикалюк Р.В.

- здатність генерувати нові ідеї
(креативність);
- здатність застосовувати знання в
практичних ситуаціях

- студенти ознайомлюються з основними жанрами
і форматами реклами та PR, формують навички
створення різножанрових промоційних матеріалів

Лекції,
практичні
заняття,
проєктна
робота

2 семестр

яка пропонує дисципліну
журналістикиукраїнської мовиКафедра,
та

Викладач, який буде викладати дисципліну

Лекції

Семінарські/
практичні/
лабораторні

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

к.філ.н.., доц.
Фенько Н.М.

- здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності й
досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і
суспільство та в розвитку суспільства,
техніки й технологій;
- здатність ефективно просувати
створений медійний продукт

Результати навчання

Методи
викладання, які
Перелік
пропонуються
галузей
Вхідні вимоги до
(лекції, практики,
знань /
студентів, які
командна робота, спеціальність,
хочуть обрати
семінар,
для яких
дисципліну
проектна робота, пропонується
проблемні
дисципліна
заняття тощо)

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Мистецтво публічного виступу http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2216
к.філ.н.., доц.
Фенько Н.М.

- вільно спілкуватися з професійних питань,
включаючи усну, письмову та електронну
комунікацію, українською мовою
Лекції,
практичні
заняття,
проєктна
робота

Лекції;
кооперативне
навчання.
метод проектів,
кейс-метод,
персоніфіковани
й підхід

061
Журналістика

Студент має
володіти
базовими
навичками
усної
комунікації

2 семестр

Всі галузі й
спеціальності
немовних
факультетів

Рівень знань
англійської мови
B1 - B2
Загальноєвропе
йських вимог

2 семестр

Рівень знань
англійської мови
B1 - B2
Загальноєвропе
йських вимог

2 семестр

мовлінгводидактики та іноземних

Регіональні студії http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2217
к.філ.н., доцент
Козій О.Б.

к.філ.н., доцент
Козій О.Б.

- здатність спілкуватись іноземною
мовою;
- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях

- вільно оперувати спеціальною термінологією
для розв’язання професійних завдань;
- здатність до організації ділової комунікації

мовлінгводидактики та іноземних

Основи професійної комунікації англійською мовою http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2218
к.філ.н., доцент
Капітан Т.А.

к.філ.н., доцент
Капітан Т.А.

- здатність спілкуватись іноземною
мовою;
- здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях

- вільно оперувати спеціальною термінологією
для розв’язання професійних завдань;
- здатність до організації ділової комунікації

Лекції;
кооперативне
навчання.
метод проектів,
кейс-метод,
персоніфіковани
й підхід

Всі галузі й
спеціальності
немовних
факультетів

