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Семестр

Курс

№ з\п

Цикл професійної підготовки

1

2

Назва дисципліни
3

Діалектологія української
мови Б

Анотація дисципліни

Кафедра, яка
забезпечує викладання

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Української мови
контролю: залік. Основа для вивчення: старослов’янська мова,

практикум з української мови Зміст дисципліни: Діалектологія.
Вступ. Предмет і завдання дисципліни, її значення у підготовці
фахівців-філологів. Поняття про діалектну мову й діалектизми. Типи
діалектних явищ. Одиниці діалектної мови, їх коротка
характеристика. Діалектологія. Вступ. Взаємодія української
літературної і діалектної мов на різних етапах розвитку. Діалектна
основа літературної мови. Джерела вивчення і методи дослідження
діалектів. Коротка історія української діалектології. Українська
лінгвогеографія й ареалогія. Поняття про ареалогію й ареал. Типи
ареалів. Ядро й периферія діалектної мовної одиниці та їх
відображення
на
лінгвогеографічній
карті.
Українська
лінгвогеографія, її становлення й розвиток. Загальна характеристика
лінгвогеографічних праць. Лінгвогеографічні карти і їх типи.
Фонетика українських наріч. Особливості українського говіркового
вокалізму на сучасному етапі. Консонантна система українських
наріч. Деякі особливості діалектної просодії та наголосу. Граматика
української діалектної мови. Морфологія. Особливості словозміни
іменника в українських говірках. Функціонування прикметника,
числівника, займенника в діалектній мові.. Система дієслівних форм в
українській діалектній мові. Загальна характеристика прислівника й
службових частин мови. Загальна характеристика українського
говіркового синтаксису. Граматичні особливості говірок південносхідного, південно-західного й північного наріч. Лексична система
українських діалектів. Загальна характеристика. Українська діалектна
фразеологія. Проблематика обсягу предмету дослідження. Критерії
розмежування фразеології літературної та діалектної мов. Ареали
фразеологізмів українських говірок. Загальна характеристика

української діалектної лексикографії та фразеограії. Викладач: доц..
2.

2

3

Фольклор (УНТ) Б

3

2

4

Теоретичний курс
англійської мови

4

2

4

Теоретичний курс
німецької мови

Яким М. Б.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія української літератури;
вступ до літературознавства; історія України. Зміст дисципліни: Фольклор
і фольклористика. Періодизація українського фольклору. Напрями та школи
фольклористики. Обрядова творчість. Історико-героїчний епос українського
народу: билини, думи, історичні пісні. Балади. Ліричні пісні. Казкова проза.
Історична проза. Пареміографія. Дитячий фольклор. Викладач: ст. викл.
Савка М.Б.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: практичний курс англійської

Української
літератури та
літератури

теорії

порівняльної
педагогіки
та
мови. Зміст дисципліни: Лексикологія як галузь мовознавства. методики викладання
Предмет лексикології. Поняття про лексичну систему. Зв'язок іноземних мов
лексикології з іншими галузями лінгвістики. Етимологічна
характеристика словникового складу сучасної англійської мови.
Питомі слова, їхні особливості. Причини та шляхи запозичень.
Класифікація запозичених слів. Етимологічні дублети, гібридні слова
та інтернаціональна лексика. Словотвір сучасної англійської мови.
Морфема та її види. Морфемний аналіз слова. Основні способи
словотвору. Семасіологія, її предмет. Семантична класифікація
словникового складу англійської мови. Співвідношення лексичне
значення – поняття. Синонімія: типи синонімів, види конотацій.
Омоніми: шляхи омонімії, класифікації омонімів. Антоніми, їх
класифікація. Фразеологія як галузь лінгвістики. Відмінності між
фразеологічними одиницями та вільними словосполученнями. Різні
підходи щодо класифікації фразеологізмів англійської мови.
Прислів’я, цитати, кліше. Стилістика як лінгвістична наука, предмет
її дослідження та завдання. Види стилістики. Шляхи експресивності
та стилістичні засоби. Зв'язок стилістики з іншими галузями
мовознавства. Фонетичні й графічні виразові засоби й стилістичні
прийоми. Характеристика неформального стилю. Офіційний стиль.
Викладачі: к. філол. н., доц. Пристай Г.В.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового порівняльної
контролю: залік. Основа для вивчення: практичний курс німецької педагогіки
та
мови. Зміст дисципліни: Лексикологія як наука. Предмет та розділи методики викладання
лексикології. Зв’язок лексикології з іншими науками. Слово і поняття. іноземних мов
Лінгвістична суть значення. Лексичне та граматичне значення слова.
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Латинська мова

6

2

3

Сучасна польська мова
(Фонетика. Фонологія)

7

2

4

Сучасна польська мова
(Словотвір. Морфологія)

Семантичні ніші. Семантичне поле. Полісемія. Семантична структура слова.
Етимологічний склад німецької мови. Гібриди та етимологічні дублети.
Архаїзми та неологізми. Територіальна диференціація німецької мови.
Форми існування сучасної німецької мови. Територіальна диференціація
словникового складу. Національні варіанти німецької мови. Діалекти та
напівдіалекти. Соціальна диференціація словникового складу. Професійна
лексика. Терміни. Жаргон. Арго. Молодіжний сленг. Архаїзми . Історизми.
Застарілі форми слова. Неологізми. Шляхи та причини виникнення
неологізмів. Семантичні групи лексичних одиниць. Омоніми. Джерела
омонімії та їх класифікація. Омографи. Синоніми. Типи конотації. Антоніми
та їхня класифікація. Проблема антонімії. Шляхи збагачення словникового
складу німецької мови. Розвиток і зміна значення. Перенесення значення.
Генералізація та спеціалізація значення. Метафора. Метонімія. Гіпербола.
Літота. Табу. Евфемізм. Фразеологія. Сталі вирази та вільні
словосполучення. Семантична класифікація сталих виразів. Ідіоми.
Фразеологічні єдності. Фразеологічні зрощення. Лексико-семантична
класифікація. Прислів’я. Ідіоми. Пари слів. Крилаті вирази. Структурносемантична класифікація фразеологізмів.
Викладачі: доц. к. філол. н. Гоцинець І.Л.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: фонетика, морфологія, синтаксис
латинської мови. Зміст дисципліни: Основні відомості з історії латинської
мови. Фонетика. Іменник. Іменники І, ІІ, ІІІ, ІV, Vвідмін. Прикметник.
Відміна І, ІІ, ІІІ. Ступені порівняння прикметників. Прислівник. Ступені
порівняння прислівників. Займенник. Розряди займенників. Числівник:
кількісні, порядкові, розділові числівники. Дієслово. Утворення часів
системи імперфекта активного і пасивного станів. Утворення часів системи
перфекта активного і пасивного станів. Прийменник. Керування відмінками.
Синтаксис простого речення. Синтаксис складного речення. Синтаксичні
звороти. Словотвір. Відомості з історії античного віршування. Викладач:
старший викладач. Винар С. М.
Кредити ЄКТС – 5.. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю – залік Основа для вивчення:Фонетика як розділ науки про
мову. Предмет та завдання фонетики. Артикуляційний апарат. Опис органів
мовлення. Класифікація звуків у польській мові. Голосні і приголосні у
польській мові; відмінність з українською мовою. Акустичні властивості
голосних і приголосних. Фонема як найменша одиниця фонології.
Викладач: доц., к.ф.н. Іваночко Г.О.
Кредити ЄКТС – 14. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю – залік, екзамен Основа для вивчення:Предмет словотвору.
Зв’язок словотвору з лексикою і граматикою. Слово і морфема. Типи

Романської філології
та компаративістики

Світової літератури та
славістики

Світової літератури та
славістики
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3

Діалектологія російської
мови
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2
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Нові інформаційнокомунікативні технології
на уроках російської мови
та літератури

10

2

4

Теоретичний курс
англійської мови

морфем: кореневі і афіксальні. Словотворчі, формотворчі й синкретичні
морфеми. Основа слова. Способи польського словотвору. Поняття про
твірну основу і твірне слово. Поняття про словотвірну модель.
Морфологічний і словотворчий аналіз. Викладач: доц., к.ф.н. Іваночко
Г.О.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Світової літератури та
контролю: залік. Основа для вивчення: Предмет, завдання курсу славістики
діалектологія російської мови. Термінологія до предмету. Історія російської
діалектології. Лінгвогеографія. Діалектологічні атласи російської мови.
Членування російської мови на основі
діалектних
відмінностей.
Фонетичні, лексичні та граматичні особливості російських говорів.
Функціонування діалектизмів у творах художньої літератури. Викладач:
доц., к.ф.н. Колечко М.Д.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма Світової літератури та
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: «Новітні славістики

інформаційно-комунікативні технології на уроках російської мови і
літератури» як навчальна дисципліна. Варіанти застосування новітніх
інформаційно-комунікативних технологій та завдання творчого
характеру. Новітні інформаційно-комунікативні технології на уроках
російської мови. Типи уроків російської мови, на яких
використовуються новітні інформаційно-комунікативні технології.
Особливості використання новітніх інформаційно- комунікативних
технологій на уроках російської літератури. Новітні інформаційнокомунікативні технології на уроках аналізу ліричних, епічних та
драматичних творів. Новітні інформаційно-комунікативні технології
при вивченні теоретико-літературних та лінгвістичних понять в
шкільних курсах російської мови і літератури. Роль учителя на
уроках російської мови і літератури з використанням новітніх
інформаційно-комунікативних технологій. Викладач: доц., к.ф.н.
Куцик О.А.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового порівняльної
контролю: залік. Основа для вивчення: практичний курс англійської педагогіки

та
мови. Зміст дисципліни: Лексикологія як галузь мовознавства. методики викладання
Предмет лексикології. Поняття про лексичну систему. Зв'язок іноземних мов
лексикології з іншими галузями лінгвістики. Етимологічна
характеристика словникового складу сучасної англійської мови.
Питомі слова, їхні особливості. Причини та шляхи запозичень.
Класифікація запозичених слів. Етимологічні дублети, гібридні слова

та інтернаціональна лексика. Словотвір сучасної англійської мови.
Морфема та її види. Морфемний аналіз слова. Основні способи
словотвору. Семасіологія, її предмет. Семантична класифікація
словникового складу англійської мови. Співвідношення лексичне
значення – поняття. Синонімія: типи синонімів, види конотацій.
Омоніми: шляхи омонімії, класифікації омонімів. Антоніми, їх
класифікація. Фразеологія як галузь лінгвістики. Відмінності між
фразеологічними одиницями та вільними словосполученнями. Різні
підходи щодо класифікації фразеологізмів англійської мови.
Прислів’я, цитати, кліше. Стилістика як лінгвістична наука, предмет
її дослідження та завдання. Види стилістики. Шляхи експресивності
та стилістичні засоби. Зв'язок стилістики з іншими галузями
мовознавства. Фонетичні й графічні виразові засоби й стилістичні
прийоми. Характеристика неформального стилю. Офіційний стиль.
Викладачі: к. філол. н., доц. Пристай Г.В.
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4

Латинська мова

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Романської філології
контролю: залік. Основа для вивчення: фонетика, морфологія, синтаксис та компаративістики
латинської мови. Зміст дисципліни: Основні відомості з історії латинської
мови. Фонетика. Іменник. Іменники І, ІІ, ІІІ, ІV, Vвідмін. Прикметник.
Відміна І, ІІ, ІІІ. Ступені порівняння прикметників. Прислівник. Ступені
порівняння прислівників. Займенник. Розряди займенників. Числівник:
кількісні, порядкові, розділові числівники. Дієслово. Утворення часів
системи імперфекта активного і пасивного станів. Утворення часів системи
перфекта активного і пасивного станів. Прийменник. Керування відмінками.
Синтаксис простого речення. Синтаксис складного речення. Синтаксичні
звороти. Словотвір. Відомості з історії античного віршування. Викладач:
старший викладач. Винар С. М.
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3

5

Поезія Тараса Шевченка Б

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Української
контролю: залік. Основа для вивчення: історія української літератури; літератури та
вступ до літературознавства. Зміст дисципліни: Поняття про літератури
шевченкознавство, його головні етапи розвитку і основні праці і проблеми.
Наукова інтерпретація і політична псевдоінтерпретація. Т.Шевченко в
контексті європейської культури, естетики та ідеології епохи Романтизму.
Періодизація творчості. Шевченко і Російська імперія. Феномен “Кобзаря”
(1840). Національна і громадянська позиція. Геніальність Шевченкахудожника. Рання поезія і пізніша буттєва концепція українського світу.
Поняття художнього світу, два типи художньої дійсності у .Шевченка (світ
миру (“садка”) і світ війни (“шаблі”)), національний час (історія), образ
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Сімейне право України

української людини, образ Бога, рідна природа, національні символи,
архетипи, світопереживання. Поема “Гайдамаки” (1939-41) як
парадигмальний для творчості Т.Шевченка твір. Історіософські твори,
поняття історіософії (“Розрита могила”, “Чигрине, Чигрине…”, “Великий
льох”, “Холодний яр»). Націософська поезія. Націософія як філософія
національного буття і філософія національної ідеї (“І мертвим, і живим…”,
“На ріках круг Вавілона…”, “Мені однаково…”, “Як умру, то
поховайте…”, “Осія. Глава XIV”, “Ісая. Глава 35”, “І Архімед, і Галілей…”,
“Якось то йдучи уночі»). Політична сатира. Поняття політичної сатири
(“Сон (комедія)”, “Кавказ”, “Царі”, “Во Іудеї во дні они…”, “Юродивий”,
“Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19”, “Саул”). Христологічні твори.
Христологія як інтерпретація буття з позицій християнської духовності
(“Давидові псалми”, “Відьма”, “Москалева криниця”, “Неофіти”, “Марія”).
Викладач: д.ф.н., проф. Іванишин П.В.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські заняття Форма Правознавства,
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, соціології та політології
політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи
теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового
права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і
цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права
України. Основи екологічного і земельного права України. Викладач: к.
юрид. н. Проць О.Є.,
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
соціології та політології
контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія;

Зміст
навчальної
дисципліни: загальні
засади
правового
регулювання сімейних відносин, поняття шлюбу; припинення шлюбу,
недійсність шлюбу; особисті немайнові правовідносини подружжя;.
режим окремого проживання; правовий режим майна подружжя;
майнові правовідносини батьків та дітей; зобов’язання подружжя по
утриманню; визначення походження дітей; особисті немайнові
правовідносини батьків та дітей; усиновлення; опіка і піклування;
договір патронату та інші форми влаштування дітей позбавлених
батьківського піклування. Викладач: доц. к. юридич. н. КопельцівЛевицька Є.Д.
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Економіка освіти

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: макроекономіка, статистика,

економічна політика. Зміст дисципліни: Освіта як предмет
економічного дослідження. Ринок освітніх послуг. Держава та освіта.
Фінансування системи освіти. Навчальний заклад як суб’єкт
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господарювання. Фінансово-господарська діяльність навчальних
закладів. Викладач: к.е.н., доцент Пурій Г.М.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма Філософії
імені
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: історія професора
Валерія
світової та вітчизняної культури. Зміст дисципліни: Соціальні та Григоровича Скотного
культурно-історичні характеристики ХХ століття. Модерн і
постмодерн як дві інтелектуально-культурних парадигми ХХ
століття. ХХ століття у світлі культурфілософської думки. Смисл,
місце та роль феноменів науки та техніки у культурі ХХ століття.
Осмислення суті мистецтва у ХХ столітті та основні тенденції і
напрямки. ХХ століття як суспільство швидких змін. Викладач:
професор, доктор філософських наук Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія.
Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція
світової політичної думки. Становлення та розвиток політичної думки в Україні.
Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична система суспільства.
Громадсько-політичні об’єднання, політичні партії та партійні системи.
Політична еліта та політичне лідерство. Політична свідомість і політична
культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу. Етнонаціональна
політика. Міжнародні політичні процеси.
Викладач: доц., к.і.н. Комарницький Я.М.
Кредити ЄКТС – 4 Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Дієслово як частина мови, його
значення і морфологічні ознаки. Змінювані і незмінювані форми, їх
синтаксичні функції. Категорія виду дієслова. Дієслова доконаного і
недоконаного виду, їх значення. Способи утворення видів. Співвідносні
видові пари. Дієслова, що не мають парних форм іншого виду. Двовидові
дієслова. Одновидові дієслова. Стилістичні особливості видових форм.
Перехідні і неперехідні дієслова. Зворотні дієслова. Походження частки ся(сь). Синонімія зворотних і незворотних дієслів. Категорія стану.
Принципи виокремлення стану російського дієслова. Граматичне значення
стану і способи його вираження. Категорія способу як засіб вираження
модальності. Дійсний, умовний, наказовий способи, їх різновиди. Творення
та значення форм наказового й умовного способів. Вживання форм одного
способу в значенні іншого, стилістична роль таких форм. Інфінітив у
функції форм способу, його стилістична роль.
Категорія часу. Значення і утворення часових форм. Зв'язок категорії часу з
категоріями виду і способу. Вживання форм одного часу в значенні іншого,
вживання інфінітива у функції часових форм. Стилістична роль такого

Правознавства,
соціології та політології

Світової літератури та
славістики
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вживання. Категорія особи. Значення і граматичне вираження особових
форм дієслова. Недостатні дієслова та дієслова з так званою надмірною
парадигмою, їх вживання в мові. Безособові дієслова, їх семантичні й
граматичні особливості. Відмінювання дієслів. Основи дієслова, їх роль в
утворенні дієслівних форм. Продуктивні класи дієслів. Дієприкметник, його
дієслівні й іменні ознаки. Форми виду, часу, стану дієприкметників та їх
утворення. Перехід дієприкметників в прикметники й іменники.
Стилістичні особливості дієприкметників. Дієприслівник. Співвідношення
дієприслівника з дієсловом і прислівником. Дієприслівники доконаного і
недоконаного виду, їх значення і творення. Перехід дієприслівників в
прислівники і прийменники. Стилістичні особливості дієприслівників.
Прислівник як частина мови, його значення, морфологічні ознаки і
синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння
якісних прислівників. Продуктивні способи утворення прислівників.
Перехід прислівників в прийменники. Питання про слова категорії стану.
Модальні слова, їх значення і синтаксична функція. Групи модальних слів за
значенням. Співвідносність модальних слів з іншими частинами мови.
Службові частини мови: прийменники, сполучники, частки. Питання про
зв'язку в російській мові. Прийменник як службова частина мови, значення
та синтаксична функція прийменників. Типи прийменників за структурою.
Стилістична роль прийменників. Сполучник як службова частина мови,
значення і синтаксична функція сполучників. Типи сполучників за
структурою і за функцією. Сполучники сурядні та підрядні. Утворення
сполучників від повнозначних частин мови. Стилістична роль сполучників.
Частка як службова частина мови. Значення та синтаксичні функції часток.
Розряди часток за значенням. Частки словотворчі та і формотворчі.
Стилістична роль часток. Вигуки, групи вигуків за значенням, їх функції в
мові і стилістична роль. Утворення вигуків від інших частин мови.
Звуконаслідувальні слова, їх особливості та функції в мові. Викладач: доц.,
к.ф.н. Куцик О.А.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
Світової літератури та
контролю: залік. Основа для вивчення: Поняття про культуру мови та
славістики
виразне читання. Мова, мовлення, спілкування. Мовна норма як центральне
поняття культури мови. Сучасна концепція культури мови: функціональні
різновиди літературної мови. Функціональні стилі. Виразне читання
ліричних творів. Читання та розповідь прозових творів. Особливості
читання драматичних творів.
Викладач: доц., к.ф.н. Іваночко Г.О.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські заняття Форма Правознавства,
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, соціології та політології
політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи
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Стилістика української
мови

теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового
права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і
цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права
України. Основи екологічного і земельного права України. Викладач: к.
юрид. н. Проць О.Є.,
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
соціології та політології
контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія;

Зміст
навчальної
дисципліни: загальні
засади
правового
регулювання сімейних відносин, поняття шлюбу; припинення шлюбу,
недійсність шлюбу; особисті немайнові правовідносини подружжя;.
режим окремого проживання; правовий режим майна подружжя;
майнові правовідносини батьків та дітей; зобов’язання подружжя по
утриманню; визначення походження дітей; особисті немайнові
правовідносини батьків та дітей; усиновлення; опіка і піклування;
договір патронату та інші форми влаштування дітей позбавлених
батьківського піклування
Викладач: доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька Є.Д.
Кредити ЄКТС – 4 Вид занять: лекції, практичні. Форма Філософії
імені
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: історія професора
Валерія
світової та вітчизняної культури. Зміст дисципліни: Соціальні та Григоровича Скотного
культурно-історичні характеристики ХХ століття. Модерн і
постмодерн як дві інтелектуально-культурних парадигми ХХ
століття. ХХ століття у світлі культурфілософської думки. Смисл,
місце та роль феноменів науки та техніки у культурі ХХ століття.
Осмислення суті мистецтва у ХХ столітті та основні тенденції і
напрямки. ХХ століття як суспільство швидких змін. Викладач:
професор, доктор філософських наук Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. соціології та політології
Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція
світової політичної думки. Становлення та розвиток політичної думки в Україні.
Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична система суспільства.
Громадсько-політичні об’єднання, політичні партії та партійні системи.
Політична еліта та політичне лідерство. Політична свідомість і політична
культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу. Етнонаціональна
політика. Міжнародні політичні процеси.
Викладач: доц., к.і.н. Комарницький Я.М.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Української мови
контролю: залік. Основа для вивчення: сучасна українська мова, вступ до

мовознавства. Зміст дисципліни: Практичне стилістики і культури

мовлення. Стилістика ресурсів (описова стилістика). Функціональна
стилістика. Предмет стилістики, проблематика, структура. Джерела
стилістики. Основні поняття і категорії (стиль, функціональний
стиль, ідіостиль), образність, експресивність, конотація, колорит,
орнаментика, стилістема, стилістичні прийоми).
Норма. Діалектика загальномовної та стилістичної норми.
Ознаки культури мовлення та аспекти її проявлення. Феномен мовної
особистості. Мовленнєві помилки. Фоностилістика. Лексичні засоби
стилістики. Стилістика фразеологічних одиниць. Стилістичний
словотвір. Морфологічні засоби стилістики. Стилістичний синтаксис.
Тропи і стилістичні фігури. Функціональні стилі. Критерії
виокремлення,
параметри
класифікації.
Характеристика
функціональних стилів (художній, офіційно-діловий, науковий,
публіцистичний, розмовний, епістолярний, конфесійний). Підстилі та
жанри функціональних стилів. Мовленнєва стилістика.
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та виразне читання
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Правознавство

27
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5

Сімейне право України

Викладач: доц., к.ф.н. Стецик М. С.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
Світової літератури та
контролю: залік. Основа для вивчення: Поняття про культуру мови та
славістики
виразне читання. Мова, мовлення, спілкування. Мовна норма як центральне
поняття культури мови. Сучасна концепція культури мови: функціональні
різновиди літературної мови. Функціональні стилі. Виразне читання
ліричних творів. Читання та розповідь прозових творів. Особливості
читання драматичних творів.
Викладач к.ф.н.доцент Лазірко Н.О.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські заняття Форма Правознавства,
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, соціології та політології
політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи
теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового
права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і
цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права
України. Основи екологічного і земельного права України. Викладач: к.
юрид. н. Проць О.Є.,
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
соціології та політології
контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія;

Зміст
навчальної
дисципліни: загальні
засади
правового
регулювання сімейних відносин, поняття шлюбу; припинення шлюбу,
недійсність шлюбу; особисті немайнові правовідносини подружжя;.
режим окремого проживання; правовий режим майна подружжя;

майнові правовідносини батьків та дітей; зобов’язання подружжя по
утриманню; визначення походження дітей; особисті немайнові
правовідносини батьків та дітей; усиновлення; опіка і піклування;
договір патронату та інші форми влаштування дітей позбавлених
батьківського піклування. Викладач: доц. к. юридич. н. КопельцівЛевицька Є.Д.
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Економіка освіти
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Культура XXстоліття
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3

6

Політологія

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: макроекономіка, статистика,

Теоретичної
та
прикладної економіки

економічна політика. Зміст дисципліни: Освіта як предмет
економічного дослідження. Ринок освітніх послуг. Держава та освіта.
Фінансування системи освіти. Навчальний заклад як суб’єкт
господарювання. Фінансово-господарська діяльність навчальних
закладів. Викладач: к.е.н., доцент Пурій Г.М.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма Філософії
імені
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: історія професора
Валерія
світової та вітчизняної культури. Зміст дисципліни: Соціальні та Григоровича Скотного
культурно-історичні характеристики ХХ століття. Модерн і
постмодерн як дві інтелектуально-культурних парадигми ХХ
століття. ХХ століття у світлі _оц._ур філософської думки. Смисл,
місце та роль феноменів науки та техніки у культурі ХХ століття.
Осмислення суті мистецтва у ХХ столітті та основні тенденції і
напрямки. ХХ століття як суспільство швидких змін. Викладач:
професор, доктор філософських наук Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: історія, філософія, соціологія. соціології та політології
Зміст дисципліни: Політика і наука про політику. Виникнення та еволюція
світової політичної думки. Становлення та розвиток політичної думки в Україні.
Політичне життя суспільства. Політична влада. Політична система суспільства.
Громадсько-політичні об’єднання, політичні партії та партійні системи.
Політична еліта та політичне лідерство. Політична свідомість і політична
культура. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу. Етнонаціональна
політика. Міжнародні політичні процеси.
Викладач: _оц.., к.і.н. Комарницький Я.М.

4
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Економіка освіти

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма Теоретичної
та
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: прикладної економіки
макроекономіка, статистика, економічна політика. Зміст дисципліни:
Освіта як предмет економічного дослідження. Ринок освітніх послуг.
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Культура XXстоліття
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Педагогічна етика
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Трудове право

36
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Історія мистецтв

Держава та освіта. Фінансування системи освіти. Навчальний заклад
як суб’єкт господарювання. Фінансово-господарська діяльність
навчальних закладів. Викладач: к.е.н., доцент Пурій Г.М.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: історія
світової та вітчизняної культури. Зміст дисципліни: Соціальні та
культурно-історичні характеристики ХХ століття. Модерн і
постмодерн як дві інтелектуально-культурних парадигми ХХ
століття. ХХ століття у світлі культурфілософської думки. Смисл,
місце та роль феноменів науки та техніки у культурі ХХ століття.
Осмислення суті мистецтва у ХХ столітті та основні тенденції і
напрямки. ХХ століття як суспільство швидких змін. Викладач:
професор, доктор філософських наук Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Моральнісні
засади педагогічної діяльності. Зміст дисципліни: Педагогічна
етика: предмет і специфіка. Загальні засади педагогічної етики.
Моральна свідомість особистості педагога. Моральна самосвідомість
особистості педагога. Моральні аспекти взаємовідносин у «просторі
освіти». Моральна культура спілкування: специфіка і типологія.
Актуальні моральні проблеми педагогіки в сучасному суспільстві.
Викладач: професор, кандидат філософських наук Здоровенко В.В.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: історія
України, правознавство. Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод
правового регулювання трудового права України; Трудові
правовідносини;Колективні трудові договори і угоди; Трудовий
договір; Правове регулювання робочого часу. Правове регулювання
часу відпочинку; Правове регулювання оплати праці; Внутрішній
трудовий розпорядок; Дисциплінарна та матеріальна відповідальність
працівників; Трудові спори. Викладач: доц. к. юридич. н.
Дмитришин Ю.Л., доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька Є.Д.
Кредити ЄКТС – 1.5. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: мистецтво.
Зміст дисципліни: Первісне мистецтво, його синкретичний характер,
основні здобутки. Мистецтво Древнього Сходу. Античне мистецтво.
Візантійське
мистецтво.
Мистецтво
Західноєвропейського

Філософії
імені
професора
Валерія
Григоровича Скотного

Філософії
імені
професора
Валерія
Григоровича Скотного

Правознавства,
соціології та політології

Культурології
мистецької освіти

та
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Історія української
діаспори
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Кіномистецтво і
телебачення
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Основи менеджменту

середньовіччя. Мистецтво Відродження. Особливості мистецтва
бароко та класицизму. Мистецтво епохи Просвітництва. Мистецтво
ХІХ ст. Мистецтво ХХ ст. Викладач: професор кафедри філософії,
кандидат філософських наук Здоровенко В.В., доцент, кандидат
філософських наук, Янко Ж.В.
Кредити ЄКТС – 1.5. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: “Історія
України”. Зміст дисципліни: сутність суспільного феномену
«українська діаспора». Причини еміграції українців за кордон. Три
хвилі масового переселенського руху. Типологія основних
діаспорних поселень. Структура української еміграції. Розселення
українців на американському континенті. Демографічна ситуація,
чисельність української діаспори в США, Канаді, Аргентині, Бразилії,
Венесуелі, Уругваї, Парагваї, Кубі та Мексиці. Участь українців у
політичному, суспільно-громадському, культурно-релігійному житті
країн континенту. Джерела та етапи розвитку української діаспори в
Західній Європі. Історія української діаспори в Центральній та
Східній Європі. Українська присутність в Азії та Африці. Характерні
особливості формування української діаспори в пострадянських
державах. Основні складові сучасної політики української держави
щодо діаспори. Перспективи співробітництва і зв’язки з українцями
зарубіжжя. Викладач: доц., к.і.н. Попп Р.П.
Кредити ЄКТС – 1.5. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Форма підсумкового контролю:
залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. Зміст
дисципліни: Кіно і телебачення як синтетичні види мистецтва. Німе
кіно. Розвиток звукового кіно. Кінематограф 60-х рр.. Стагнація в
кіно (1967 – 1994). Кіно і телебачення (1995 - …). Викладач: доц.,
к.філос.н. Дротенко В.І.
Кредити ЄКТС – 1.5. Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Соціологія.
Політекономія. Зміст дисципліни: Сутність і роль управління та
менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту.
Історія розвитку науки про управління. Організації як об'єкти
управління. Планування як загальна функція менеджменту.
Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.
Мотивування як загальна функція менеджменту. Контролювання як

Нової та новітньої
історії України

Культурології
мистецької освіти

та

Менеджменту
адміністрування

та

загальна функція менеджменту. Методи менеджменту. Інформація і
комунікація в менеджменті. Управлінські рішення. Керівництво та
лідерство. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.
Викладач: ст. викладач Партика І.В.
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Соціологія освіти

Кредити ЄКТС – 1.5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія соціологія, соціальна соціології та політології
психологія, педагогіка. Зміст дисципліни: Соціологія освіти як спеціальна
соціологічна теорія. Становлення і розвиток соціології освіти як галузі
соціологічного знання. Освіта як соціальний інститут. Суспільство і освіта:
динаміка взаємодії. Система освіти як предмет соціологічного аналізу.
Реформування освіти: причини, напрямки та соціальні ризики. Вища школа
як об’єкт соціологічного аналізу. Управління у сфері освіти: соціологічний
аналіз. Методологія та методика соціологічних досліджень проблем освіти.
Педагогічна освіта України. Викладач: доц. к. філос. н. Мірчук І.Л.,
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Риторика
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Україна в Європі і світі

Кредити ЄКТС – 1.5 Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: ораторське
мистецтво. Зміст дисципліни: Риторика як наука і навчальна
дисципліна.Історичні
джерела
риторики.
Види
красномовства.Підготовка промови та культура оратора. Полемічна
майстерність. Елементи художності та літературні прийоми в мові
оратора. Основні поняття і закони диспозиції. Комунікативні ознаки
мовлення. Викладач: доцент, кандидат філософських наук Ткаченко
О.А.,
Кредити ЄКТС – 1.5 Вид занять: лекції, практичні. Форма
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення:
Зовнішньополітична діяльність і дипломатія Української держави від
моменту проголошення незалежності до сьогодення. Зміст
дисципліни: Вступ до курсу “Україна в Європі і світі”. Предмет і
завдання. Становлення незалежної України як суб’єкта міжнародних
відносин. Формування зовнішньої політики і міжнародне визнання
незалежності України. Міжнародна політика України після розпаду
СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових
організацій СНД. Взаємовідносини України з Російською
Федерацією: проблеми та здобутки. Створення Організації
Об’єднаних Націй та участь України в її роботі від часу заснування
по сьогоднішній день. Відносини України з Євросоюзом,
перспективні шляхи співпраці. Розвиток відносин України з НАТО.
Взаємовідносини України з країнами Центрально-Східної Європи.

Філософії
імені
професора
Валерія
Григоровича Скотного

Всесвітньої історії
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Філософія освіти

Етапи налагодження зовнішньополітичних контактів України з
державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори
зовнішньої
політики
України.
Формування
міждержавних
дипломатичних зв’язків України із Сполученими Штатами Америки і
Канадою. Викладач: доц., канд. іст. наук. Тимошенко О.П.
Кредити ЄКТС – 1.5 Вид занять: лекції, практичні. Форма Філософії
імені
підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: система професора
Валерія
освіти. Зміст дисципліни: Предмет філософії освіти. Природа Григоровича Скотного
педагогічного мислення. Виховання як предмет філософського
аналізу. Душевно-духовні виміри педагогічного процесу. Зміст
проблеми гуманізації та гуманітаризації освіти. Проблема цілісності
освітнього процесу. Викладач: професор, доктор філософських наук
Возняк В.С.

