
КАТАЛОГ 
ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН УНІВЕРСИТЕТУ

2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК (протокол №7 від 27.02.2021 засідання вченої ради ЦДПУ імені В. Винниченка)
(третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Дисципліни філологічного профілю
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ип

лі
ну Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
пропонуються

(лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проектна
робота,

проблемні
заняття тощо)

Перелік
галузей
знань /

спеціальніст
ь, для яких

пропонуєтьс
я дисципліна

Вхідні вимоги
до студентів,

які хочуть
обрати

дисципліну

Обмеження
щодо

семестру
вивчення

Лекції
Семінарські/

практичні/
лабораторні

Психологоспрямовані літературознавчі технології http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2046
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и д.філол.н.,
професор

Михида С.П.

д.філол.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 (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

без
обмежень

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2046
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ну Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
пропонуються

(лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проектна
робота,

Перелік
галузей
знань /

спеціальніст
ь, для яких

пропонуєтьс
я дисципліна

Вхідні вимоги
до студентів,

які хочуть
обрати

дисципліну

Обмеження
щодо

семестру
вивчення

Лекції
Семінарські/

практичні/
лабораторні

Сучасна середня та вища літературна освіта: шляхи удосконалення 
http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2047
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Клочек Г.Д.

д.філол.н.,
професор 
Клочек Г.Д.

- 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;
- 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’ютерно-
інтернетної  епохи  з  її  соціальними
мережами, РR-технологіями, фейками, , зі
змінами в мисленні та світосприйманні; 
-  розвиток  умінь  та  навичок  у  написанні
есеїв:  тобто у  розвитку  компетентності  у
створенні тексту

- пояснення,
лекція,

дослідження,
спостереження,

дискусія;
-демонстрація;

пояснювально-
ілюстративний,
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

без
обмежень

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2047
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ну Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
пропонуються

(лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проектна
робота,

Перелік
галузей
знань /

спеціальніст
ь, для яких

пропонуєтьс
я дисципліна

Вхідні вимоги
до студентів,

які хочуть
обрати

дисципліну

Обмеження
щодо

семестру
вивчення

Лекції
Семінарські/

практичні/
лабораторні

Технологія наукового дослідження з літературознавства http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2048
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р
и д.філол.н.,

професор
Клочек Г.Д.

д.філол.н.,
професор 
Клочек Г.Д.

- 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;
- 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,
лекція,

дослідження,
спостереження,

дискусія; 
- демонстрація;
пояснювально-
ілюстративний,
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

без
обмежень

Загальне мовознавство http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2049
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к.філол.н.,
професор

Ковтюх С.Л.

к.філол.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 основні теоретичні положення 
мовознавчої науки (визначення основних 
термінів (знак, структура знака, мислення, 
свідомість, мова/мовлення, структура/система
мови, мовні рівні, синхронія/діахронія тощо); 
історичні віхи розвитку різних напрямів науки 
про мову, представників та їхні праці;
- вміти працювати з науковою та навчально-
методичною літературою, узагальнювати й 
класифікувати емпіричний матеріал, 
розв’язувати завдання пошукового та 
проблемного характеру;
- вміти організовувати наукові дослідження в 
галузях філології

- пояснення, 
лекція, 
- дослідження, 
спостереження, 
- дискусія;
- демонстрація; 
пояснювально-
ілюстративний, 
- 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

без
обмежень

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2049
http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2048
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Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
пропонуються

(лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проектна
робота,

Перелік
галузей
знань /

спеціальніст
ь, для яких

пропонуєтьс
я дисципліна

Вхідні вимоги
до студентів,

які хочуть
обрати

дисципліну

Обмеження
щодо

семестру
вивчення

Лекції
Семінарські/

практичні/
лабораторні

Науковий стиль української мови http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2050
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к.філол.н.,
професор

Ковтюх С.Л.

к.філол.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 науково-
пізнавальній 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; 
пояснювально-
ілюстративний, 
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

без
обмежень

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2050
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ну Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетентності, на
розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи
викладання, які
пропонуються

(лекції,
практики,
командна
робота,
семінар,
проектна
робота,

Перелік
галузей
знань /

спеціальніст
ь, для яких

пропонуєтьс
я дисципліна

Вхідні вимоги
до студентів,

які хочуть
обрати

дисципліну

Обмеження
щодо

семестру
вивчення

Лекції
Семінарські/

практичні/
лабораторні

Методологія лінгвістичних досліджень http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2051
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к.філол.н.,
професор

Ковтюх С.Л.

к.філол.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 науково-
пізнавальній 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; 
пояснювально-
ілюстративний, 
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

без обмежень

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=2051

