Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи
викладання, які
пропонуються
(лекції,
практики, командна
робота, семінар,
проєктна робота,
проблемні заняття
тощо)

Перелік
галузей
знань /
спеціальність,
для
яких
пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

Обмеження щодо
семестру
вивчення

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦДПУ ім. В. Винниченка на 2022/2023 н.р.
Дисципліни філологічного профілю третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Науковий стиль української мови http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2785
Української мови
та журналістики

к.філ.н.,
професор
Ковтюх С.Л.

к.філ.н.,
професор
Ковтюх С.Л.

- знання та розуміння
предметної
галузі, розуміння
професійної
діяльності;
- навички використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій;
- здатність до пошуку,
оброблення
та аналізу інформації з
різних
джерел.
- здатність застосовувати
набуті
знання в практичних
ситуаціях;
- здатність вчитися і
оволодівати
сучасними знаннями

- знати методологію
гуманітарних наук,
загальні та спеціальні
методи, принципи
організації та
інформаційного
забезпечення
наукових досліджень;
термінологічний апарат
лінгвістики на рівні
відтворення,
тлумачення й
використання в
професійній та науковопізнавальній діяльності;
сучасні тенденції в
лінгвістиці та
результатів
досліджень вітчизняних
та іноземних
дослідників з обраної
тематики.
- уміти проводити огляд,
критичний аналіз,
оцінку й узагальнення
різних наукових
поглядів у галузі
дослідження,
формулювати й
обґрунтовувати власну
наукову концепцію

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

ступінь
магістра (ОКР
спеціаліста)
спеціальність
014.01
Середня
освіта
(Українська
мова і
література);
інші
спеціальності

базові знання з
української
мови;
знання
сучасної
української
літературної
мови або
української
мови за
професійним
спрямуванням

ІІ курс, ІІ
семестр

“Методологія лінгвістичних досліджень” http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2786
Української мови
та журналістики

к.філ.н.,
професор
Ковтюх С.Л.

к.філ.н.,
професор
Ковтюх С.Л.

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

- знати методологію
гуманітарних наук,
загальні та спеціальні
методи, принципи
організації та
інформаційного
забезпечення наукових
досліджень;
термінологічний апарат
лінгвістики на
рівні відтворення,
тлумачення й
використання в
професійній та науковопізнавальній діяльності;
сучасні тенденції в
лінгвістиці та
результатів досліджень
вітчизняних та
іноземних дослідників з
обраної тематики;
- вміти 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
навчально-методичною
літературою,
узагальнювати й
класифікувати
емпіричний матеріал,
розв’язувати
завдання пошукового та
проблемного
характеру

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

ступінь
магістра (ОКР
спеціаліста)
спеціальність
014.01
Середня
освіта
(Українська
мова і
література);
інші
спеціальності

базові знання з
української
мови;
знання
сучасної
української
літературної
мови або
української
мови за
професійним
спрямуванням

ІІ курс, ІІ
семестр

“Лінгвометодологія” http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2787
Української мови та
журналістики

канд. філол.
наук, доцент
Громко Т.В.

канд. філол.
наук, доцент
Громко Т.В.

- набуття знань із системної
лінгвістичної методології на
підґрунті синтезу робіт із
методологічної проблематики;
-здатність до філософського
узагальнення процесів,
пов’язаних з мовною
комунікацією людей,
вироблення світоглядної
позиції та філософської
рефлексії стосовно мови й
мовної діяльності в різних
сферах життя носіїв української
мови;
-формування практичних
навичок щодо використання
теоретико-філософських засад
і дотримання вимог до змісту,
структури та оформлення
наукових досліджень;
-здійснення
аналізу
та
інтерпретації мовних даних як
елементів доказової лінгвістики
з позицій дослідження сучасної
наукової
парадигми, з
урахуванням
доцільних
методологічних принципів;
-формування здатності
аналізувати метамовні дані,
лінгвістичні явища з погляду
фундаментальних
філологічних принципів і знань,
а також на основі відповідних
загальнонаукових,
лінгвістичних та
екстралінгвістичних методів;
-уміння робити методологічний
аналіз мовних одиниць для
участі в наукових та/або
прикладних дослідженнях у
галузі філології;
-уміння науково інтерпретувати
формування національної
мовної картини світу;
-наукове обґрунтування позицій
національної доктрини мовного
розвитку громадян України

Оцінювати
власну
навчальну та науковопрофесійну
діяльність,
будувати й утілювати
ефективну
стратегію наукового само
розвитку та професійного
самовдосконалення суча
сного мовознавця;
Оцінювати й критично ан
алізувати та
методологічно
осмислювати
дослідження соціально,
особистісно та
професійно значущих
проблем;
Використовуючи новітні
методологічні
підходи
сучасної лінгвістичної пар
адигми,
укладати
теоретичні
засади,
філологічні
концепції,
систему дослідницького к
атегорійного
апарату,
принципів,
методів,
технологій тощо) та
прикладних
аспектів
лінвістики;
Обирати оптимальні досл
ідницькі підходи й методи
для аналізу конкретного
лінгвістичного матеріалу;
Презентувати результати
свого дослідження
науковій спільноті, в
наукових публікаціях чи
виступах на фахових
конференціях, круглих
столах, семінарах тощо.

лекції, практичні та
семінарські заняття,
практики аналізу та
синтезу мовних
одиниць, командна
робота, проєктна
робота,
індивідуальні
науково-дослідні
завдання

Спеціальність
10.02.01 –
українська мова

Здобувачі
філологічних
курсів другого
(магістерського)
рівня вищої
освіти та
спеціаліста
вищої освіти
всіх освітніх
програм

2-й курс, ІІ
семестр

Кафедра,
яка
пропонує
дисципліну

лекції

Семінарські|
практичні/
лабораторні

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати навчання

Методи викладання,
які
пропонуються (лекції,
практики, командна
робота, семінар,
проєктна робота,
проблемні заняття
тощо)

Перелік
галузей
знань /
спеціальність,
для
яких
пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну

Обмеження щодо
семестру
вивчення

Викладач, який буде
викладати дисципліну

Психологоспрямовані літературознавчі технології http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2788
Кафедра
української
та
зарубіжної
літератури

д.філ.н.,
професор
Михида
С.П.

д.філ.н.,
професор
Михида С.П.

-знання та розуміння
предметної галузі,
розуміння професійної
діяльності;
-навички використання
інформаційних і
комунікаційних технологій;
-здатність до пошуку,
оброблення та аналізу,
інформації з різних
джерел;
-здатність застосовувати
набуті знання в
практичних ситуаціях;
-філологічний аналіз
літературного твору на
рівні взаємодії змісту і
форми, визначення
особливостей
літературних напрямів та
впливів стилю доби на
індивідуальний стиль
письменника;
-визначення особливостей
психічної організації носія
художності, яка є
першорядною і
системотворчою силою
появи творчого акту,
рушієм творчого процесу

-вміння здійснювати
філологічний аналіз
літературного твору
на рівні взаємодії
змісту і форми,
визначення
особливостей
літературних
напрямів та впливів
стилю
доби
на
індивідуальний стиль
письменника;
-вміння
визначати
особливості
психічної організації
носія художності

Лекції,
практична робота,
командна робота

Ступінь магістра,
(ОР спеціаліста)
Спеціальність
014 Середня
освіта
(Українська мова
і література),
інші
спеціальності

Базові знання з
української
літератури, теорії
літератури за
професійним
спрямуванням

Без
обмежень

Сучасна середня та вища літературна освіта: шляхи удосконалення http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2789
Кафедра
української
та
зарубіжної
літератури

д.філ.н.,
професор
Клочек Г.Д.

д.філ.н.,
професор
Клочек Г.Д.

-знання та розуміння
предметної галузі,
розуміння
професійної
діяльності;
-навички
використання
інформаційних
ікомунікаційних
технологій;
-здатність до пошуку,
оброблення та
аналізу інформації з
різних джерел;
-здатність
застосовувати набуті
знання в практичних
ситуаціях;
-розуміння тексту –
робота з текстом
(уміння його
аналізувати) –
творення тексту
(уміння творити текст)

-орієнтація
у проблемах
сучасної
літературної освіти в
умовах переходу з
епохи друкованої
книжки до
комп’ютерноінтернетної епохи з її
соціальними
мережами, РRтехнологіями,
фейками, зі змінами
в мисленні та
світосприйманні;
-розвиток умінь та
навичок у написанні
есеїв: тобто у
розвитку
компетентності
устворенні тексту

Пояснення, лекція,
дослідження,
спостереження,
дискусія;
демонстрація;
пояснювальноілюстративний метод,
проблемного
викладання,
пошуковий, проєктні
технології

Ступінь
магістра,
(ОР
спеціаліста),
спеціальність
014
Середняосвіта
(Українська
мова і
література);
інші
спеціальності

Базові знання з
української
літератури та теорії
літератури за
професійним
спрямуванням

Без
обмежень

Технологія наукового дослідження з літературознавства http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2790
Кафедра
української
та
зарубіжної
літератури

д.філ.н.,
професор
Клочек Г.Д.

д.філ.н.,
професор
Клочек Г.Д.

-знання та розуміння
предметної галузі,
розуміння
професійної
діяльності;
-навички
використання
інформаційних
ікомунікаційних
технологій;
-здатність до пошуку,
оброблення та
аналізу інформації з
різних джерел;
-здатність
застосовувати набуті
знання в практичних
ситуаціях;
-навички аналізу
літературного
твору з позицій
системологічної
теорії літературного
твору та
рецептивної поетики

-знання існуючих
теоретико-наукових
та практичних
концептів аналізу
літературного твору;
-закріплення
практичних навичок
аналізу
літературного твору
з позицій
системологічної
теорії літературного
твору та рецептивної
поетики;
-закріплення
методики повільного
прочитання
художнього тексту

Пояснення,
Ступінь
лекція, дослідження,
магістра,
спостереження,дискусія;
(ОР
демонстрація;
спеціаліста)
пояснювальноспеціальність
ілюстративний метод
014
проблемного
Середня освіта
викладання, пошуковий,
(Українська
проєктні технології
мова)

Базові знання з
української
літератури,теорії
літератури за
професійним
спрямуванням

Без
обмежень

