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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ
2. ТА ВИПУСКОВУ КАФЕДРУ

1.1.

Інформація про факультет
Назва: факультет іноземних мов
Адреса: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12,каб. 305
Електронна пошта: fim_idgu@ukr.net
Декан факультету: Дзіковська Лариса Миколаївна - к. філол.н, доцент

1.2.

Інформація про кафедру
Назва: кафедра загального мовознавства, слов’янських мов та світової
літератури
Адреса: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 309
Електронна пошта:kaf_zmism@ukr.net
Завідувач кафедри:Шевчук Тетяна Станіславівна - докт.філол.н., професор

Перелік освітніх програм спеціальності*:
- Середня освіта: мова і література (болгарська)

*Можливе навчання здобувачів вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають
здобуття додаткової спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) відповідно
до наказу МОН України № 506 від 12.05.2016 р. (із змінами, внесеними згідно з наказом
МОН України від 12.10.2017 р. № 1368)

2. ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
- 2.1. Освытньо-професійна програма Середня освіта: мова і література
(болгарська)
2.1.1. Профіль освітньої програми
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми

1 – Загальна інформація
Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
факультет іноземних мов, кафедра загального
мовознавства, слов'янських мов та світової літератури
Перший ступінь вищої освіти
Кваліфікація: Бакалавр освіти з мови і літератури.
Учитель болгарської мови і світової літератури
Середня освіта: мова і література (болгарська)
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів
термін навчання: 3 роки 10 місяців

ЄКТС,

Наявність акредитації

Сертифікат про Акредитацію Серія УД-ІІ № 16007186 від
20 серпня 2018 р. Строк дії сертифіката до 1 липня 2028р.

Цикл/рівень

FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК України – 7
рівень

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти (освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітнього ступеня бакалавра)
Українська, болгарська, англійська
до 1 липня 2028 р.
http://idgu.edu.ua/ects

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми
2 – Мета освітньої програми
Надати студентам ґрунтовні знання в галузі філології, педагогіки, методики навчання в
середній школідля виконання типових професійних завдань, пов'язаних зі здійсненням
навчально-виховної, науково-методичної та організаційної діяльності врізних типах
середніх та вищих навчальних закладів на основі домінуючого фактору євроінтеграції.
3 – Характеристика освітньої програми
Освіта/Педагогіка,
Предметна область
Середня освіта: мова і література (болгарська)
(галузь)знань, спеціальність,
спеціалізація (за наявності))
Освітньо-професійна
Орієнтація освітньої
програми
Вища освіта в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка /
Основний фокус освітньої
спеціальні
знання
у
сфері
лінгвістичних
та
програми та спеціалізації
літературознавчих наук. Орієнтація на розвиток
методологічних,
діяльнісних
та
комунікативних
компетенцій.
Особливості програми

Забезпечення успішної мовознавчої, літературознавчої,
лінгводидактичної та
дослідницької
діяльності.
Сприяння професійному зростанню з метою набуття

нових знань, умінь як елементів для корегування,
модернізації й удосконалення традиційних методик та
впровадження інноваційних
технологій навчання
відповідно до завдань сучасної освіти.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Випускників програми призначено для навчальноПридатність до
виховної,
науково-методичної
та
органіційнопрацевлаштування
управлінської діяльності в галузі 01 Освіта відповідно до
Класифікатора професій ДК 003: 2010.
232 Викладачі середніх навчальних закладів
2320 Викладачі середніх навчальних закладів
235 Інші професіонали в галузі навчання
2320 Методист заочних шкіл і відділень
2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
2351 Професіонали в галузі методів навчання
2444.2 Філолог
33
Фахівці в галузі освіти
333 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти
3330 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти
334 Інші фахівці в галузі освіти
Можливість навчання на другому рівні (магістерському)
Подальше навчання
вищої освіти за фахом
5 – Викладання та оцінювання
Викладання мови та літератури із застосуванням
Викладання та навчання
сучасної методології та інформаційних технології.
Проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання,
навчання через науково-дослідницьку та педагогічну
практику
Накопичувальна бально-рейтингова система. Усний та
Оцінювання
письмовий, поточний, підсумкоий контроль; усні
екзамени, тестування, заліки.
Система оцінювання: за чотирибальною національною
шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно);
дворівнева національна шкала (зараховано/не
зараховано); 100-бальна шкалаЄКТС.
6 – Програмні компетентності
Здатність самостійно розв’язувати складні спеціалізовані
завдання й практичні проблеми в галузі середньої та
Інтегральна компетентність
вищої освіти, що передбачає застосування теорій і
методів освітніх наук і характеризується комплексністю
й визначеністю педагогічних умов організації навчальновиховного процесу в середній та вищій школі.

Загальні компетентності
(ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК2. Здібність планувати та управляти часом.
ЗК 3. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ЗК4. Спроможність спілкуватися рідною та іноземною
мовами як усно, так письмово.
ЗК 5. Знання предметної галузі та розуміння професії.
ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні.
ЗК7. Здібність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК9. Спроможність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК10. Здатність виявляти, ставити та вирішувати
проблеми з відповідною аргументацією.
ЗК11. Уміння працювати в команді.
ЗК12. Цінування і повага різноманітності та
мультикультурності.
ФК 1.Володіти спеціальними знаннями загальних і
часткових теорій мовознавства та літературознавства,
наукових шкіл і напрямів філологічних досліджень.
ФК 2. Бути обізнаними з внутрішніми та зовнішніми
законами розвитку мови та літератури.
ФК3. Володіти основними поняттями, концепціями і
фактами сучасної мовознавчої та літературознавчої
науки.
ФК 4. Мати здатність оперативно засвоювати нові теорії,
методики дослідження, що народжуються як у галузі
філології, так і на межі різних гуманітарних наук.
ФК5. Вміти застосовувати на практиці теоретичні знання
з лінгвістики, літературознавства, загальні та спеціальні
методи філологічного дослідження.
ФК6. Здійснювати аналіз мовних та мовленнєвих об’єктів,
різних типів лінгвістичних та літературознавчих текстів,
зокрема й художніх творів.
ФК7. Здійснювати пошук та аналітичне опрацювання нової
текстової, графічної, звукової та відеоінформації.
ФК8. Вміти застосовувати трансфер академічних знань і
академічних досліджень у прикладних освітніх технологіях та
соціокультурної діяльності.
ФК9. Знати принципи, методи і форми організації
навчального процесу та науково-педагогічної діяльності у
різних структурах ВНЗ.
ФК10.Володіти специфікою сучасних технологій навчання та
викладання у вищій школі.
ФК11. Використовувати сучасні інноваційні технології
навчання у процесі викладання болгарської мови та
літератури.
ФК12. Володіти навичками професійної інформаційної
діяльності щодо аспектів викладання болгарської мови та
літератури у вищій школі.

ФК13. Оволодіння професійним рівнем науково-ділової
комунікації державною мовою.
ФК14. Знання основ теорії, методів і прийомів усної та
писемної комунікації.
ФК15. Уміти вести дискусію.
7 –Програмні результати навчання
ПРН 1. Знання методики викладання болгарської мови та літератури в різних типах вищих
та середніх навчальних закладів.
ПРН 2. Знання сучасних наукових методів філологічних досліджень, достатню підготовку
для проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних наук.
ПРН 3. Знання методики проведення експериментів у галузі лінгвістики та дидактики.
ПРН 4. Знання методики психолого-педагогічної діагностики, володіння навичками та вміннями її
реалізації.
ПРН 5. Знання правових та етичних норм, які регулюють відносини між людьми в
професійних колективах.
ПРН 6. Знання законодавчої та нормативної бази України про охорону праці в освітній галузі.
ПРН 7 Вільне володіння фундаментальними знаннями в галузі філології (основні концепції,
праці гуманітарних наук та їх видатні представники).
ПРН 8. Здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички,
досліджувати мовні та літературні явища, вирішувати практичні завдання в галузі філології.
ПРН 9. Здатність коригувати та прогнозувати свою навчально-виховну роботу.
ПРН 10. Вміння проводити науково-методичну та організаційно-методичну роботу із
запровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання мови та
літератури, в тому числі інтенсивних методів навчання, індивідуалізованого навчання тощо.
ПРН 11. Вміння планувати й організовувати навчальну діяльність учнів і студентів на заняттях, в
позааудиторній роботі, активізувати їх самостійну роботу й наукову творчість.
ПРН 12. Навички вести навчальний діалог і ефективно організовувати співпрацю з учнями
та студентами.
ПРН 13. Здійснювати діагностику особистості з використанням тестових завдань як важливого
дослідницького інструменту.
ПРН 14. Вміння здійснювати самоконтроль, самооцінку, саморегуляцію.
ПРН 15. Досконале володіння державною, болгарською та іноземною мовами.
ПРН 16. Вміння працювати з комп’ютерною технікою та ефективно використовувати її для
обробки матеріалів і результатів досліджень у галузі філології.
ПРН 17. Вміння користуватися науковою літературою, аналізувати матеріал академічних
підручників та навчальних посібників з болгарської мови та літератури для різних типів вищих
та середніх навчальних закладів з метою виявлення його наукової вірогідності, методичного
значення та прогнозування можливих труднощів у засвоєнні навчальних програм.
ПРН 18. Володіння навичками аналізу навчально-виховних ситуацій, уміння визначати і
вирішувати педагогічні завдання.
ПРН 19. Формування суджень про використання знань, умінь, навичок у галузі теорії і
практики дослідження мовних явищ для освоєння теоретичних основ і методів сучасної
лінгвістики.
ПРН
20.
Формування суджень
про використання професійно-орієнтованих
загальнотеоретичних знань іноземної мови.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
В реалізації програми беруть участь штатні науковоКадрове забезпечення
педагогічні працівники – доктори філологічних наук,
професори, кандидати філологічних наук, доценти, кандидат
педагогічних наук, доцент; за можливості залучаються
закордонні фахівці.

Матеріально-технічне
забезпечення

-

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

-

Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні
працівники один раз на п’ять років проходять підвищення
кваліфікації, в тому числі закордонні.
навчальні корпуси;
гуртожитки;
спеціалізовані кабінети, лабораторії;
комп’ютерні класи;
пункти харчування;
точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
мультимедійне обладнання;
спортивний зал, спортивні майданчики.
офіційний сайт ІДГУ: idgu.edu.ua;
точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
необмежений доступ до Інтернет;
наукова бібліотека, читальні зали;
навчальні та робочі плани;
графіки навчального процесу;
навчально-методичні комплекси дисциплін;
навчальні та робочі програми дисциплін;
дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної
роботи студентів;
програми практик;
методичні рекомендації щодо написання курсових робіт;
критерії оцінювання рівня підготовки;
пакети комплексних контрольних робіт.
9–Академічна мобільність
Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних
працівників у вітчизняних ЗВО
Universitatea Dunarea de Jos (Галац, Румунія) – угоди щодо
семестрового академічного обміну, проведення спільного
(паралельного) навчання і видачі дипломів, стажування
науково-педагогічних працівників
Можливе для фізичних осіб

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Код н/д

1

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни (курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота

Кількість
кредитів

2
3
Обов’язкові компоненти ОП
1. Загальні нормативні дисципліни
ЗНД 1.01.
Основи філософських знань
4
ЗНД 1.02.
Українська мова
4
ЗНД 1.03.
Основи академічного письма
3
ЗНД 1.04.
Україна в європейській історії та культурі
4
ЗНД 1.05.
Інформаційно-комунікаційні технології за
3
професійним спрямуванням
ЗНД 1.06.
Права людини та громадянське суспільство в
3
Україні
ЗНД 1.07.
Фізична культура та основи здоров'я людини
Цикл професійної та практичної підготовки
1. Професійні нормативні дисципліни
ПНД 1.01
Педагогіка
6
ПНД 1.02
Психологія
6
ПНД 1.03
Вступ до слов'янської філології з основами
4
наукових досліджень
ПНД 1.04
Вступ до мовознавства
4
ПНД 1.05
Практичний курс болгарської мови
23
ПНД 1.06
Теоретичний курс болгарської мови ( історія
12
мови, теоретична фонетика, теоретична
граматика, лексикологія, стилістика)
ПНД 1.07
Методика навчання іноземної мови
4
(болгарська мова)
ПНД 1.08
Історія світової літератури
20
ПНД 1.09
Вступ до літературознавства
4
ПНД 1.10
Література Болгарії
4
ПНД 1.11
Методика навчання літератури
4
ПНД 1.12
Курсова робота з історії світової літератури з
1
методикою навчання
ПНД 1.13
Курсова робота з болгарської мови з
1
методикою навчання
Практична підготовка
ПП 4.01
Навчальна практика (філологічна)
3
ПП 4.02
Навчальна практика (ознайомча, виховна)
6
ПП 4.03
Виробнича
практика
(педагогічна
з
6
болгарської мови)
ПП 4.04
Виробнича практика (педагогічна зі світової
3
літератури)
Загальний обсяг обов’язкових компонентів
132
2. Професійні вибіркові дисципліни (вибір факультету)

Форма
підсумкового
контролю
4
екзамен
залік
залік
екзамен
залік
залік

екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен/залік
екзамен /
залік
екзамен
екзамен/залік
екзамен
екзамен
екзамен
захист
захист
захист
захист
захист
захист

Перелік освітніх компонентів додаткової
спеціальності/спеціалізації

48

3. Професійні вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)1
Перелік компонентів вибору студента
60
Загальний обсяг вибіркових компонентів
Усього за навчальним планом:

заліки

108
240

2.1.3. Форма атестації здобувачів в вищої школи
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014.02
Середня освіта (Мова і література (болгарська)) проводиться у формі
атестаційних екзаменів та завершується видачею документу встановленого
зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації:
Бакалавр освіти з мови і літератури. Учитель болгарської мови та світової
літератури.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

1

Переліки дисциплін вільного вибору студентів щорічно затверджуються рішеннями
вчених рад університету та факультетів і розміщуються на офіційному веб-сайті
університету. Студенти можуть обрати сертифіковану програму з переліку,
затвердженого рішеннями вченої ради університету, та опанувати додаткові фахові
компетентності.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ
3.1.Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма «Середня освіта:
мова і література (болгарська)
Обов’язкові компоненти
ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ
1. КОД: ЗНД 1.01
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: кандидат філософських наук, доц. Запорожченко О.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність до пошуку, оброблення та
аналізу інформації з різних джерел; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Фахові компетентності: здатність брати на себе відповідальність, бути активним у
прийнятті рішень, суспільному житті, урегулюванні конфліктів ненасильницьким чином,
функціонуванні та розвитку демократичних інститутів суспільства; здатність формувати
громадянську свідомість, політичну культуру, національну гідність.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: специфіку філософії як особливого типу світогляду, її функції, завдання,
проблемне поле; основні напрямки філософії та історію їх виникнення; основних
представників світової філософії та їх базові концепції та ідеї; особливості та
проблематику філософських пошуків у кожну епоху розвитку людства; понятійнотермінологічний апарат курсу; основні джерела філософських знань.
Вміти: обґрунтовувати свою світоглядну позицію щодо важливості знань з основ
філософії; порівнювати між собою різні філософські погляди, ідеї, концепції; аналізувати
вплив соціокультурних чинників на формування філософських ідей, проблематику
філософських пошуків; коректно використовувати філософські терміни та поняття під час
усних відповідей на семінарських заняттях, складати термінологічні словники,
застосовувати філософські терміни для експлікації власної думки; здійснювати
самостійний пошук інформації з використанням різноманітних ресурсів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Немає
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Вступ у філософію. Філософія як форма суспільної свідомості. Структура, предмет
і функції філософії. Філософія як теорія і методологія.
Східна та антична філософія. Космоцентризм. Антропоцентризм. Сократ, Платон,
Аристотель, філософія еллінізму.
Філософія середніх віків та епохи Відродження.Теоцентризм.Патристика.
Схоластика. Гуманізм. Натурфілософія.
Філософія Нового часу. Просвітництво. Німецька класична філософія. Гносеологія
в філософії Нового часу. Ф. Бекон, Р. Декарт. Ідеї Просвітництва. Гносеологія та етика в
філософії Канта. Гегелівська діалектика. Гуманістичний зміст філософії Фейєрбаха.
Філософія у ХІХ – ХХ століттях. Напрямки сучасної філософії. «Філософія життя».
Екзистенціалізм. Філософія Психоаналізу. Позитивізм. Структуралізм. Марксизм.
Постмодернізм.
Розвиток філософської думки в Україні. Філософія Київської Русі. Українське
Відродження. Г. Сковорода. П. Юркевич. І. Франко. М. Драгоманов. Українська філософія
ХХ століття. Проблеми та перспективи сучасної вітчизняної філософії.

Проблема буття, свідомості та пізнання в філософії. Онтологія. Концепції та
структура Буття. Свідомість як відображення. Гносеологія. Філософський аналіз пізнання.
Основні закони та методи логіки. Закон тотожності. Закон несуперечливості. Закон
виключеного третього. Закон достатньої підстави. Поняття. Судження. Умовивід. Методи
логіки.
Суспільство як складна система, його філософський аналіз. Буття людини.
Суспільне виробництво, його архітектоніка. Економічна, соціальна, політична і духовна
сфери життя людей. Соціальна структура суспільства. Історичні форми спільності людей.
Суспільна свідомість.
Філософія культури. Поняття культури. Типологія культур. Культура та
цивілізація.
Філософія релігії та моралі. Функції релігії. Типологія релігій. Духовний зміст
основних релігій світу. Основні етичні концепції. Релігія та духовність.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Арутюнов В. Філософія [Навчально-методичний посібник] – К., 2008.
2. Бичко А. Історія філософії. Підручник.-К., 2001.
3. Бичко І. Філософія. Підручник. - К., 2006.
4. Горлач М.І. Філософія: підручник. - Харків, 2000.
5. Горський В.С. Історія української філософії. Навч.посіб. - К., 2001.
6. Історія філософії: підручник / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. - К., 2001.
7. Надольний І.Ф. Філософія: посібник.-К., 2004.
8. Основи філософських знань: Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство :
підручник / під ред. М. І. Горлач, Г. Т. Головченко. – К., 2008.
9. Причепій Є. Філософія: Підручник. - К., 2007.
10. Симоненко С., Сулим О. та ін. Основи філософії. Навчальний посібник. –К., 2017.
11. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.,
2005.
12. Філософський енциклопедичний словник.- К., 2002.
13. Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навч. посіб. / Н. Хамітов, Л.
Гармаш, С. Крилова. - К., 2006.
14. Чижевський Д. Нариси з історії філософи в Україні / Д. Чижевський // Твори. В 4 т. /
під заг. ред. В. Лісового. - К., 2005.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
УКРАЇНСЬКА МОВА
1. КОД: ЗНД 1.02
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: Доц. Делюсто М. С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: розуміти
сутність базових понять та аспектів вивчення української мови, її зв’язок з іншими
науками про мову; мати ґрунтовні знання про орфоепію, графіку, орфографію та
пунктуацію української мови; здатність висловлювати державною мовою відповідно до
наявних вимог отримані науково-дослідні результати в усній і писемній формах з
необхідною точністю та повнотою; вміння створювати, редагувати, коментувати
українською мовою тексти і документи різних типів.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

знати: теоретичні відомості про українську літературну мову як державну,про
соціолінгвістичну ситуацію в Україні, соціальні й територіальні різновиди української
мови,її стилістичну диференціацію; особливості стилів та жанрів сучасної української
літературної мови; мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики
сучасної української літературної мови; основні правила українського правопису;
призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів
документів та правила їх оформлення;
вміти: грамотно оформлювати тексти різних стилів; володіти різними видами усного
спілкування, готуватися до публічного виступу; знаходити в тексті й доречно
використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну
лексику та професіоналізми; складати різні типи документів, правильно добираючи мовні
засоби, що репрезентують їх специфіку; послуговуватися лексикографічними джерелами
(словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для
самостійного вдосконалення мовної культури; висловлювати державною мовою
відповідно до наявних вимог отримані науково-дослідні результати в усній і писемній
формах з необхідною точністю та повнотою.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: 8. ЗМІСТ КУРСУ:
Вступ.Українська мова серед інших мов світу.Українська мова – національна мова
українського народу. Місце української мови серед інших слов’янських. Походження
української мови. Літературний і діалектний різновиди української мови. Її соціальна
диференціація. Мовна норма. Види норм. Літературна і діалектна норма. Стиль як
функціональний різновид літературної мови. Стилістична система сучасної української
мови. Функційне навантаження фонем української мови. Активні процеси в орфоепії,
графіці та орфографії української мови. Зміни у словотворчій системі української мови.
Проблемні питання морфології та синтаксису української мови. Іменник в українській
мові. Прикметник в українській мові. Числівник в українській мові. Займенник в
українській мові. Дієслово в українській мові. Незмінювані частини мови в українській
мові. Культура мови. Засоби милозвучності української мови. Комунікативно-риторичні
якості мовлення. Ділові папери як засіб писемної комунікації.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / А.К.
Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Бондаренко та ін. – К .: Знання, 2010. – 270 с.
2. Cучасна українська мова. Морфологія.: підручник / За ред. А. К. Мойсеєнка. – К. :
Знання, 2013. – 524 с.
3. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. Навчальний посібник для студентів
гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
К.: Вища школа, 2008. – 414 с.
4. Делюсто М.С. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір :
навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих
навчальних закладів. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2015. – 100 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
ОСНОВИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА
1. КОД: ЗНД 1.03
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2

4. ЛЕКТОР: к. пед. н., доц. Глущук С.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність спілкуватися
державною мовою як усно, так і письмово.
Фахові компетентності: здатність застосовувати пошук, аналіз та розуміння наукового
матеріалу; здатність формувати тексти та короткі описи (есе) на основі сучасної
(оновленої) інформації; здатність брати на себе відповідальність, бути активним у
прийнятті рішень, суспільному житті.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: основні поняття курсу; особливості жанру академічного письма; основні
характеристики наукового стилю української мови; специфіку усного і писемного
наукового мовлення; способи написання наукового тексту; способи збирання і вивчення
фактів, роботи з фаховими текстами; прийоми здійснення бібліографічного пошуку й
опрацювання джерел; правила цитування й оформлення посилань; складові культури
оформлення наукового тексту.
Вміти: збирати і вивчати факти, працювати з готовими фаховими текстами; самостійно
створювати наукові тексти різних жанрів; здійснювати бібліографічний пошук та
опрацьовувати джерела; грамотно оформлювати цитати й посилання; здійснювати
комунікацію державною мовою між собою та з викладачем; розраховувати й планувати
свій час; критично оцінювати власну працю та інших.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності, основи наукових досліджень, сучасна
українська літературна мова
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Формування академічної культури студента
Засади вищої школи. Основні поняття, підходи та завдання курсу.
Академічна доброчесність та її порушення. Кодекси честі.
Інтелектуальна власність та її порушення. Способи формування академічної культури.
Усне й писемне мовлення студента. Написання тексту
Наукове мовлення. Культура спілкування. Текст.
Мова ділових паперів.
Робота з джерелами. Укладання бібліографії
Цитація. Правила цитування. Посилання. Правила оформлення посилань. Бібліографічний
пошук. Укладання бібліографії.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод.
Фонд ―Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики‖; за заг. ред. Т.В.Фінікова,
А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
2. Семеног О.М. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / О.М.
Семеног, О.Л. Фаст. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 220 с.
3. Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М. Семеног. – 2-ге
вид., стереотип. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 216 с. – (Серія «Альма-матер»).
4. Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний
центр академічної доброчесності. – 2019. – 39 с.
5. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для
«чайників».
–
Назва
з
екрану.
–
Режим
доступу:
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні
заняття, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)

УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ
1. КОД: ЗНД 1.04
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: доц. Дізанова А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
здатність усвідомлювати роль та місце історії України у світовому та
загальноєвропейському цивілізаційному контексті; знання основних історичних процесів
та подій вітчизняної та європейської історії, їх взаємозв’язок; здатність до визначення
базових історико-культурних понять, визначення і розуміння загальнолюдських та
національних культурних цінностей володіння хронологічним та порівняльноісторичними методами аналізу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення модуля студент повинен
знати: сучасні методи історичного пізнання, історичний термінологічнопонятійний апарат; основні етапи історичного процесу та культурного розвитку на
теренах України в контексті європейської історії та культури; специфіку політичного,
соціального, економічного, культурного життя України на різних етапах історії,
вміти: використовувати набуті знання в практичній діяльності; аналізувати
історичні події, орієнтуватися в історичному просторі та часі, визначати причиннонаслідкові зв’язки, оцінювати роль суб’єктивних та об’єктивних чинників в історичному
процесі, подіях і явищах; визначати спільне та відмінне у вітчизняній та європейській
історії, давати оцінку пам’яткам вітчизняної та європейської культури, співвідносити їх з
історичними періодами, самостійно поглиблювати знання у рамках дисципліни шляхом
пошуку й опрацювання нової інформації з використанням сучасних технічних засобів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Середньовічна держава Київська Русь. Полiтичний розвиток Київської
держави.Хрещення України-Русi як фактор європеїзацiї. Зв’язки Київської держави з
європейським світом.
Галицько-Волинська держава, її участь у полiтичному процесi Центральної
Європи.Культурний розвиток давньої Русі-України в контексті середньовічної
європейської культури.
Інтеграція українських земель до складу Великого князівства Литовського та
Польського королівства (XIV-XV ст.). Соціально-політичний розвиток України у XV-XVI
ст. Українська культура на тлі Ренесансу та Просвітництва. Спадкоємність культури
Київської Русі та творче осмислення нових цінностей західноєвропейського Ренесансу в
українській культурі.
Українське козацтво. Виникнення Запорозької Січі, її адміністративнотериторіальний устрій, господарство, традиції. Козаки в Європі. Українська національна
революція середини ХVІІ ст. Дипломатія Гетьманщини.
Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій (ХІХ – початок ХХ
ст.): порівняльна характеристика. Українське національне відродження в європейському
контексті. Розвиток української культури XIX – поч. XX ст. в контексті європейських
культурних процесів. Європейський модернізм у культурі і його вплив на українську
літературу і мистецтво.
Перша світова війна і Україна. Українська революція 1917-1921 рр.: уроки,
здобутки і втрати.

Україна у міжвоєнну добу (1921-1939). Українське питання в європейській
політиці. Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) та післявоєнний період (19451954 рр.). Українська РСР у 1954-1991 рр.
Україна в умовах незалежності. Розгортання державотворчих процесів.
«Помаранчева революція». Революція Гідності. Зовнішня політика України: європейський
вектор. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції.
Українська культура ХХ- початку ХХІ ст. Європейські тенденції в культурній
політиці України. Сучасні здобутки української культури. Постмодернізм і українська
культура.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Калакура Я. С. Ментальний вибір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О.
Рафальський , М. Ф. Юрій. – К. : Ґенеза, 2017. – 560 с.
2. Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів / Відп. ред. В.
Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 258 с.
3. Мельник А.І. Історія України. Навчальний посібник. – К. :ЦУП, 2018.
4. Бойко О.Д. Історія України.– 7-е вид. – К.: Академія, 2018.
5. Мицик Ю., Бажан О. Історія України. – К.: Кліо, 2015.
6. Пальм Н. Д. Історія української культури : навч. посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало. –
Харьків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 296 с.
7. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький. – К. : Знання, 2007. –
680 с.
8. Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення
Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996.
9. Україна – європейська країна. – К.: Балтія-Друк, 2015. – 124 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
В УКРАЇНІ
1. КОД: ЗНД 1.06.
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР:3
4. ЛЕКТОР: ст.викл. Метіль А.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: здатність до
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність бути критичним
і самокритичним; цінування та повага різноманітності і мультикультурності; здатність
усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми; здатність реалізувати свої права і
обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: основні теоретико-правові підходи до розуміння сутності прав людини; ключові
положення міжнародного та національного законодавства в галузі прав людини; ключові
міжнародні
та
національні
механізми
захисту
прав
людини
і
громадянина; законодавчу базу, що регулює функціонування інститутів громадянського
суспільства, взаємовідносини громадянського суспільства та держави; основні інститути
громадянського суспільства; базові цінності громадянського суспільства та їх ролі у
сучасному суспільстві;

вміти: об’єктивно і критично аналізувати інформацію про інститут прав людини, займати
самостійну позицію у питаннях теоретичного та практичного характеру, що стосуються
інституту прав людини, зокрема, сформувати розуміння основних проблем та ускладнень,
які супроводжують процес реалізації прав людини в Україні, вказати на шляхи
розв’язання сформульованих проблем; коректно використовувати терміни та поняття під
час усних відповідей на семінарських заняттях, складати термінологічні словники;
визначати наявну структуру громадянського суспільства, механізми його функціонування,
основні інститути та функції; оцінювати переваги та недоліки інститутів громадянського
суспільства, їх роль у політичній системі та в житті суспільства в цілому.
7. ПРЕРЕКВІЗІТ: Основи юридичних знань. Теорія держави та права.
8. ЗМІСТ КУРСУ: поняття прав людини та громадянського суспільства. Предмет,
функції та джерела інститутів прав людини та громадянського суспільства. Права людини
і цивілізація (релігія). Громадянське суспільство: сутність та функції. Природно-правова
доктрина та позитивізм як основні теоретико-правові підходи до прав людини в сучасний
період. Теорія громадянського суспільства у світовій політичній думці. Моделі
громадянських суспільств. Основні підходи до розуміння громадянського суспільства.
Права людини та права громадянина. Класифікація прав, свобод та інтересів. Права,
свободи та обов’язки: співвідношення категорій. Держава та громадянське суспільство.
Правовий статус людини і громадянина. Захист прав та свобод людини і громадянина в
Україні. Права людини як галузь міжнародного права.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Запари С.І. Правознавство: навчальний посібник / Суми: ВТД «Університетська
книга», 2009. 604 с.
2. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини: навчальний посібник / Острог: Видавництво
Національного університету ―Острозька академія‖, 2009. 218 с.
3. Чорна К.І. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: методичний посібник / Кіровоград:
Імекс-ЛТД, 2014. 260 с.
4. Бойко А.Е., Корнієнко А.В., Литовченко О.В.,Мачурський В.В. Ціннісні орієнтири
навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах: методичний
посібник / К.: ТОВ «Артмедія прінт», 2017. 272 с.
5. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум:
рекомендація CM/REC(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам
щодо посібника з прав людини для інтернет-користувачів) / ТОВ «Інжиніринг», 2014
р. 57 с.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ
1. КОД: ЗНД 1.06
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: к.п.н., ст.викладач Кожухар Ж.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: навички
використання інформаційних і комунікативних технологій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: оцінювати можливості застосування інформаційних та
комунікаційних технологій для розв’язання професійних завдань; кваліфіковано

використовувати типове офісне обладнання; застосовувати сучасні методики і технології
автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних
інформаційних ресурсів та сервісів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: шкільний курс інформатики
8. ЗМІСТ КУРСУ: Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному суспільстві.
Комп’ютерні мережі та Інтернет: послуги, компоненти, функції та характеристики мережі.
Шляхи використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності. Основи
інформаційної безпеки й захисту інформації. Правові аспекти використання Інтернет.
Напрями використання офісних додатків в професійній діяльності.Дистанційна освіта для
професійного розвитку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів
вищих навч. закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002.
2. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі :
Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна / Вінниця, ТОВ «Планер». – 2011. –
220 с.
3. Левшин М. М. Практикум для користувачів персональних комп’ютерів: Посібник для
студентів неспеціальних факультетів / М. М. Левшин, Ю. З. Прохур, Р. Я. Ріжняк,
Т. В. Фурсикова; За ред. М. М. Левшина. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2005.– 244 с
4. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К. :
Видавнича група BHV, 2006. – 298 с
5. Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч. посібник / В. В.
Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: лекції, лабораторні заняття, самостійна
робота.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, проблемного викладення,
дослідницький
11. МОВА НАВЧАННЯ:українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності)
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
1. КОД: ЗНД1.07.
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: ст. викладач Мельничук І.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ: здатність
визначити загальні підходи до вибору необхідної методики застосування фізичних вправ;
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; формування знань у сфері
особистої гігієни та здорового способу життя; виховання толерантності і культури
поведінки; формування знань, вмінь і навичок дотримуватися основних принципів
здорового способу життя та пропаганда його засобами просвітницької діяльності серед
населення;засвоєння закономірностей формування, збереження та зміцнення
індивідуального здоров’я людини;засвоєння методик дослідження індивідуального
здоров’я людини та профілактики хвороб і девіантної поведінки.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: сутність теорії фізичного виховання як науки, її об’єкт, предмет вивчення та базові
поняття теорії; історію виникнення теорії фізичного виховання як науки; систему
педагогічних знань та зв’язок теорії фізичного виховання з іншими науками;
методологічні основи теорії фізичного виховання; роль і місце теорії фізичного
виховання; критерії основ здоров’я як процесів в освіті; основні напрями змісту фізичного
виховання в системі загальної середньої освіти; загальні методи та форми фізичного
виховання; ключові характеристики здоров’язберігаючих освітніх технологій, принципи

їх класифікації; принципи використання сучасних
здоров’язберігаючих технологій
в професійної діяльності.
вміти: аналізувати педагогічні явища, процеси, факти з точки зору сучасної теорії і
практики фізичного виховання; використовувати педагогічні ідеї в організації процесу
навчання й виховання; здійснювати різні напрями фізичного виховання у роботі з
школярами в умовах школи та позашкільних закладів освіти; вміло будувати
взаємостосунки з учнями, батьками, колегами у процесі педагогічної та фізкультурноспортивної діяльності; на практиці реалізовувати методи та форми
фізкультурноспортивної діяльності з метою формування всебічно розвинутої особистості школярів,
впроваджувати здоров’язберігаючи технології у педагогічний процес з метою створення
умов для ефективної мотивації до здорового способу життя; проектувати
здоров’язберігаючі технології навчання; інтегрувати
сучасні
здоров'я
зберігаючи
технології в освітню діяльність
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: дисципліни пов’язани з основами здоров’я
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальні підходи до основ здоров’я. Місце дисципліни в системі наук про здоров’я.
Предмет, об’єкт, головна мета, основні завдання, методи вивчення основ здоров’я. Місце
дисципліни серед природничих наук і наук про людину.
Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я. Причини і передумови
виникнення основ здоров’я. Педагогічні основи здоров’я – галузева наука про навчальновиховні заходи залучення особистості у процесі будівництваздоров’я.
Роль освіти з охорони здоров’я у збереженні і зміцненні здоров’я студентської молоді.
Аналіз системи освіти здоров’я. Освітні програми з основ здоров’я, принципи їхньої
побудови, умови реалізації. Основи здоров’я служба освітніх установ – провідна
структура навчально-виховного процесу
Поняття про здоров’я, форми і методи його формування, збереження та зміцнення.
Поняття про здоров’я. Визначення здоров’я. Складові здоров’я: фізична, соціальна,
психічна, духовна. Критерії здоров’я. Суспільне, групове і індивідуальне здоров’я, їх
характеристики. Рівні здоров’я. Кількість і якість здоров’я.
Здоров’я – багатопланове інтегральне поняття. Здоров’я – головна «візитна картка
соціально-економічного благополуччя, зрілості, культури і престижу держави». Хвороба.
Фактори, що сприяють розвитку хвороби. Причини хвороб, основні форми, характер
розвитку, основні періоди перебігу.
Стан здоров’я населення України, шляхи його покращення. Демографічна ситуація в
Україні. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах. Основні хвороби, що є
безпосередньою причиною смерті сучасної людини. Фактори, які зумовлюють погіршення
стану здоров’я. Проблеми інвалідності та соціального сирітства. Знайомство з
механізмами негативного впливу на стан здоров’я та шляхами зменшення цього впливу –
основа корекції поведінки людини.
Оволодіння методикою та технікою: вправи загального розвитку та спеціальні
вправи для фізичної підготовки.Особливості техніки бігу на різні дистанції. Вправи
загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи волейболістів. Основи техніки і
тактики гри в волейбол. Навчання вправам основної гімнастики. Гімнастичні вправи в
організації рухової діяльності і оздоровлення студентів. Ознайомлення з технікою
виконання силових вправ для різних груп м’язів. Навчання складанню програм силової
спрямованості. Ознайомлення з правами на релаксацію, критичне закріпленню їх
засобами тренування. Місце дисципліни серед природних наук про людину. Аналіз
системи збереження здоров’я, принципи її побудови, умови реалізації. Складання
здорового способу життя : раціональне харчування. Критерії здоров’я. Суспільне, групове
і індивідуальне здоров’я, їх характеристика.Здоров’я – головна «візитна картка соціальноекономічного благополуччя, зрілості, культури і престижу держави» Хвороба. Фактори,
що сприяють розвитку хвороби. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Андрощук, Н. Основи здоров'я і фізична культура (теоретичні відомості)
/Н.Андрощук, М. Андрощук, — Т. : Підруч. і посіб., 2006. — 160 с.
2. Балбенко, С. Основи здоров'я та фізичної культури : метод. посіб. для вчителів
/С.Балбенко. — Х. : Скорпіон, 2004. — 96 с. — (Предметний тиждень).
3. Богданова, Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок
/Г.Богданова //Здоров’я та фізич. культура. — 2007. — № 9. — С. 6-7
4. Васьков, Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах
/Ю.Васьков //Здоров'я та фізич. культура. — 2005. — № 6. — С. 1, 3-5.
Всесвітній день здоров'я — 7 квітня // Здоров'я та фізич. культура. — 2007. — № 9. —
С. 19-20.
5. Денісов О. О. Фізичне виховання і фізична підготовка студентської молоді //Фізична
культура, спорт та здоров’я: матеріали IV Всеукраїнської студентської наукової
Інтернет-конференції (в рамках XVII Міжнародної науково-практичної конференції)
(Харків, 7–8 грудня 2017 р.). Харків: ХДАФК, 2017. -115 с. –С. 16-19. Режим доступу:
http://journals.uran.ua/ksapc_conference/issue/view/7038/showToc
6. Єдинак, Г. Фізична культура в школі : молодому спеціалісту : навч.-метод. посіб.
/Г.Єдинак, П. Плахтій, Ю. Яценюк; худож. Л. Галаманжук. — Кам'янець-Поділ., 2010.
— 305 с.
7. Єресько, О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров'я»
/О.Єресько // Здоров'я та фізич. культура. — 2005. — № 6. — С. 13-15.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ: лекції,
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
ПЕДАГОГИКА
1. КОД: ПНД 1.01
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к.п.н., доц. Фурдуй С.Б.
5.
КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність
діяти соціально відповідально та свідомо; здатність працювати в команді; здатність
вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Фахові компетентності: здатність формувати в учнів предметні компетентності;
здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання; здатність
здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з
болгарської мови та зарубіжної літератури; здатність аналізувати особливості сприйняття
й засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції
навчально-виховного процесу; здатність доцільно використовувати й створювати сучасне
навчально-методичне забезпечення (обладнання) для проведення занять; здатність
докритичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки
педагогічного досвіду (вітчизняного, закордонного) з метою професійної саморегуляції й
свідомого вибору шляхів вирішення проблем у навчально-виховному процесі; здатність
розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: принцип організації навчально-виховного процесу, форми і методи керівництва
навчально-пізнавальної діяльності, методи педагогічних досліджень, передовий
педагогічний досвід.

Вміти: вивчати та організовувати нові педагогічні технології організації навчальновиховного процесу, адаптувати їх до учнів конкретного класу та закладу; оволодівати
найбільш ефективними формами і методами керівництва навчально-пізнавальною
діяльністю учнів, які допомагають досягти запропонованого рівня освіти; визначати
конкретні навчально-виховні завдання, виходячи із загальної мети виховання і
врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; застосовувати методи
психолого-педагогічних досліджень для вивчення всіх чинників формування та розвитку
особистості учня; використовуючи різноманітні методики психолого-педагогічних
досліджень; планувати, організовувати та аналізувати власну педагогічну діяльність,
вивчати, використовувати та розповсюджувати педагогічний досвід.
7.ПРЕРЕКВІЗИТ:Психологія.
8.ЗМІСТ МОДУЛЯ: Загальні основи педагогіки Предмет та завдання педагогіки
Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Предмет, завдання і основні категорії
педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Основи
наукових досліджень у педагогіці. Поняття про методологію педагогіки. Методи науковопедагогічного дослідження, їх характеристика. Логіка педагогічного дослідження
Система освіти в Україні. Поняття системи освіти. Структура системи освіти України.
Поняття про освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні. Загальна характеристика
структурних ланок системи освіти України. Типи загальноосвітніх та інших навчальних
закладів. Професійна освіта в Україні. Вищі навчальні заклади. Основи порівняльної
педагогіки. Поняття порівняльної педагогіки. Розвиток системи освіти в країнах світу
(США, Англія, Німеччина, Франція та ін.). Болонський процес і єдиний європейський
освітній простір. Розвиток і формування особистості дитини. Вікова періодизація.
Поняття розвитку і формування особистості. Основні фактори розвитку та формування
особистості. Взаємозв’язок розвитку, виховання та навчання. Роль діяльності,
спілкування, власної активності в розвитку та вихованні особистості. Вікова періодизація
у педагогіці. Анатомо- фізіологічні особливості розвитку дітей в різні вікові періоди.
Соціалізація особистості школяра. Фактори соціалізації Дидактика - теорія освіти і
навчання Предмет і завдання дидактики. Суть процесу навчання. Загальне поняття про
дидактику, її предмет, завдання та основні категорії. Навчальний процес як цілісна
система. Компоненти процесу навчання. Функції навчання. Основні закономірності й
принципи навчання. Структура діяльності вчителя. Психологічні основи діяльності учнів
у процесі навчання. Діяльність вчителя як складова навчального процесу. Поняття про
педагогічну діяльність. Структурні компоненти педагогічної діяльності. Поняття
педагогічної майстерності. Основні елементи педагогічної майстерності. Вимоги до
вчителя. Поняття кваліфікаційної характеристики та професіограми вчителя. Зміст освіти
в національній школі. Поняття змісту освіти. Фактори, що зумовлюють зміст освіти.
наукові вимоги до формування змісту освіти. Поняття про загальну, політехнічну та
професійну освіту. Нормативні документи, які регламентують зміст загальної середньої
освіти. Державний стандарт загальної середньої освіти. Методи й засоби навчання.
Поняття «метод», «прийом» навчання. Підходи до класифікації методів навчання.
Класифікація методів навчання, їх характеристика. Проблема вибору методів навчання.
Засоби навчання – важливі чинники засвоєння знань. Види навчання. Форми організації
навчання. Поняття про форми організації навчання. Історичний розвиток форм організації
навчання. Особливості класно-урочної системи навчання Класифікація форм організації
навчання. Допоміжні форми навчання. Урок як основна форма організації навчання. Типи
і структура уроків. Підготовка вчителя до уроку. Аналіз та оцінка ефективності уроку.
Основи педагогічного контролю у школі. Суть та основні функції педагогічного
контролю. Види, форми та методи педагогічного контролю. Оцінювання і оцінка
результатів навчально- пізнавальної діяльності учнів. Вимоги до організації
педагогічного контролю. Теорія виховання Виховання як цілеспрямована система
формування особистості. Суть процесу виховання. Суть процесу виховання, його

структура і рушійні сили. Мета й завдання виховання учнів. Основні закономірності та
принципи виховання. Поняття про національне виховання. Зміст та характеристика
основних напрямів виховання. Завдання розумового виховання школярів. Основні шляхи
та форми урочної і позаурочної роботи, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів.
Поняття про мораль. Зміст та завдання морального виховання з огляду загальнолюдських
цінностей. Завдання і зміст трудового виховання. Система профорієнтаційного виховання
школяра. Мета, завдання, зміст, форми та методи економічного виховання. Народна
педагогіка про трудове виховання. Естетичне виховання, його завдання. Шляхи і засоби
естетичного виховання. Фізичне, санітарно- гігієнічне, морально-статеве виховання.
Оздоровчі, освітні та виховні завдання фізичного виховання. Зміст і засоби та
організаційні форми санітарно-гігієнічного (морально-статевого виховання). Суть та
педагогічні умови екологічного навчання та виховання. Природоохоронна робота на
уроках та у позаурочний час. Зміст, завдання та методи правового виховання. Система
методів і засобів виховання. Поняття методу, прийому, засобу виховання. Класифікація
методів виховної роботи. Характеристика основних груп методів виховання. Форми
організації виховного процесу. Поняття про організаційні форми виховної роботи.
Класифікація форм організації виховної роботи, їх характеристика. Позашкільні
навчально- виховні заклади Діяльність дитячих та юнацьких організацій в Україні. З
історії розвитку дитячих і юнацьких організацій в Україні. Сучасний стан діяльності
дитячих та юнацьких об’єднань. Виховний потенціал діючих в Україні дитячих та
молодіжних організацій. Особистість і колектив. Виховання учнівського колективу.
Колектив і особистість. Взаємозумовленість розвитку колективу й особистості. Вплив
колективу на особистість дитини. Динаміка, етапи і структура розвитку колективу.
Вчення А.С.Макаренка про колектив. В.О.Сухомлинський про колективне виховання.
Педагогічне керівництво колективом Класний керівник у школі: специфіка роботи та
основні функції. Завдання у функції класного керівника. Зміст виховної роботи класного
керівника. Планування роботи класного керівника. Школознавство Наукові засади
управління освітою. Принципи управління освітою. Органи управління освітою, їх
функції, структура. Планування роботи школи. Організація внутрішкільного контролю
Методична робота в школі. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної
підготовки вчителя. Основні форми методичної роботи в школі Передовий педагогічний
досвід як джерело розвитку педагогіки. Поняття передового педагогічного досвіду.
Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Втілення
досягнень педагогічної науки в шкільну практику.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
семінарські заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ: українська.

ТА

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ:лекції,

ПСИХОЛОГІЯ
1. КОД: ПНД 1.02
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4.ЛЕКТОР:к.п.н., доц. Васильєва О.А.
5.КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: розуміння предметної області та професійної діяльності;
здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність працювати в команді;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність
застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями; здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Фахові компетентності:придбати тверді вміння використання отриманих знань з метою
прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу; проводити аналіз
психічних станів та властивостей особистості для підбору професійних кадрів та ділової
команди; оволодіти навичками визначення певних психічних властивостей особистості і
вибору методу взаємовідносин з метою критичного аналізу, діагностики й корекції
власної педагогічної діяльності; проводить аналіз здібностей і можливих перспективних
досягнень учнів для визначення перспектив розвитку шкільного колективу; проводить
аналіз причин існуючих або назріваючих конфліктів і впроваджувати засоби подолання і
профілактики їх; орієнтуватися у ситуаціях соціальних відносин і визначати необхідні
засоби оптимальної взаємодії партнерів (учнями, учителями, батьками та ін.).
6.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: комплекс сучасних знань з фундаментальної та прикладної психології; визначати
сутність психічних процесів, їх співвідношення з роботою головного мозку, єдність
соціальних та природних властивостей людини; аналізувати основні групи методів
дослідження у психології, визначати сфери їх застосування в соціальній роботі; основи
психодіагностики на основі знання про характеристики психічних процесів, станів та
властивостей; основні етапи розвитку наукової психології, діяльність найвидатніших
вчених- психологів; завдання психології та її місце серед інших наук; предмет та об’єкт
вивчення у психології; класифікацію психологічних методів дослідження, їх переваги та
недоліки; біологічні передумови психічної діяльності людини; сутність пізнавального
процесу, його складові та внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на його якість;
сутність емоційних та вольових процесів, їх значення для формування поведінки;
значення потреб та мотивації у формування поведінки; сучасні концепції свідомості,
самосвідомості та без свідомого супроводження поведінки; основні підходи до
цілеспрямованих змін поведінки через впливи на психічні процеси, стани та властивості
оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни.
Вміти: проводити дослідження якості психічних процесів за допомогою окремих тестів
та експериментально-психологічних методів; оцінювати рівень інтелектуального
розвитку людини; інтерпретувати результати експериментально-психологічного
дослідження психічних процесів, властивостей та станів; використовувати набуті знання
для оцінки актуального психологічного стану людини; оцінювати вплив того чи іншого
чинника на формування психічних процесів, властивостей, станів; брати на себе
відповідальність за прийняття рішень та їх виконання.
7.ПРЕРЕКВІЗИТ: 8. ЗМІСТ МОДУЛЯ: Вступ до психології. Особистість, соціальні групи, діяльність
Предмет психології та її завдання. Історія становлення психології як науки. Психіка і
свідомість. Рефлекторна природа психіки. Основні напрями у психології. Основні галузі
психологічних знань. Зв’язок психології з іншими науками. Методи психології. Основні
вимоги до методів психології. Основні методи психології. Спостереження, експеримент.
Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення
незалежних характеристик, самооцінка. Кількісний та якісний аналізи дослідження.

Розвиток психіки і свідомості. Особистість. Виникнення та розвиток психіки. Розвиток
механізмів психічної діяльності. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного
світу. Поняття про особистість. Активність особистості та її джерела. Розвиток і
виховання особистості. Соціальні групи. Психологічний аналіз діяльності. Поняття про
групи. Міжособистісні стосунки у групі. Психологічна сумісність і конфлікт у
міжособистісних стосунках. Поняття про діяльність. Мета і завдання діяльності.
Структура діяльності. Засоби діяльності та їх засвоєння. Перенесення та інтерференція
навичок. Основні різновиди діяльності. Творча діяльність. Мова і мовлення. Спілкування.
Поняття про мову та її функції. Фізіологічні функції мовної діяльності. Різновиди
мовлення. Поняття про спілкування. Засоби спілкування. Функції спілкування. Різновиди
спілкування. Психічні процеси та індивідуально-психологічні особливості особистості
Відчуття та сприймання. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про
відчуття. Фізіологічне підґрунтя відчуттів. Класифікація і різновиди відчуттів. Основні
властивості відчуттів. Відчуття і діяльність. Поняття про сприймання. Різновиди
сприймання. Властивості сприймання. Спостереження і спостережливість. Увага. Поняття
про увагу. Фізіологічне підґрунтя уваги. Теорії про увагу. Різновиди уваги. Форми уваги.
Властивості уваги.Шляхи розвитку уваги. Уява. Поняття про уяву. Зв’язок уяви з
об’єктивною дійсністю. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси. Процес
створення образів уяви. Різновиди уяви. Уява і особистість. Пам’ять. Поняття про
пам’ять. Теорії пам’яті. Різновиди пам’яті. Запам’ятовування та його різновиди.
Відтворення та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні особливості
пам’яті. Мислення. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення. Розумові дії та
операції мислення. Форми мислення. Процес розуміння. Процес розв’язання завдань.
Різновиди мислення. Індивідуальні властивості мислення. Емоційна сфера особистості.
Поняття про емоційну сферу людини. Поняття про емоції. Вираження емоцій та значення
емоцій у житті людини. Функції емоцій. Види емоційних процесів. Емоційні стани;
фрустрація, депривація. Емоційна регуляція поведінки. Мотиваційна сфера особистості.
Поняття про мотиваційну сферу особистості. Структура мотивації. Класифікації видів
потреб. Соціальний розвиток мотиваційної сфери особистості. Вольова сфера
особистості. Визначення волі у психології. Загальна характеристика вольової поведінки.
Структура складного вольового акту. Вольові зусилля та вольові якості особистості. Рівні
психічного розвитку. Характеристика рівнів психічного розвитку людини. Визначення
свідомості. Рівні психічного розвитку за О.Ф. Мазурським. Умови психологічного
зростання. Індивідуально-психологічні особливості особистості. Поняття про
темперамент. Типи темпераментів. Основні властивості темпераменту. Фізіологічне
підґрунтя темпераменту. Роль темпераменту в діяльності людини. Поняття про характер.
Структура характеру. Природа характеру. Формування характеру. Задатки і здібності.
Поняття про здібності та задатки у психології. Види здібностей. Умови формування
здібностей. Шляхи розвитку здібностей людини.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 1980.
– 334 с.
2. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1980. – Т. 1. – 230
с.
3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – 380 с.
4. Блонський П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения.; В 2-х
томах / под ред. А.Петровського. – М.: Педагогика, 1979. – 304 с.
5. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин
профессионализма. – М.: РАУ, 1993. – 23 с.
6. Дмитренко А.К., Чуйко Г.В. Основи гуманістичної психології: Навчальнометодичний посібник. – Чернівці: Прут, 2002. – 268 с.

10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТА
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ:

лекції,

ВСТУП ДО СЛАВꞌЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
З ОСНОВАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. КОД: ПНД 1.03
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1
4.ЛЕКТОР (и):доц.. ГлущукС.В.
5.КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел; здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; здатність вчитися
і оволодівати сучасними знаннями; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так
і письмово.
Фахові компетентності:здатність формувати в учнів предметні компетентності;
застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання; інтерпретувати й зіставляти
мовні та літературні явища, використовувати різні методи й методики аналізу тексту;
здатність здійснювати власне дослідження в освітній діяльності, узагальнювати й
оприлюднювати результати розроблення актуальної проблеми (у фахових виданнях,
виступах тощо).
6.
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: теорію генетичної спорідненості і класифікацію слов’янських мов; державні
об’єднання слов’ян на сучасному етапі; історію праслов’янської мови і методи її
реконструкції; походження слов’янської писемності; елементи типологічного аналізу
слов’янських літературних мов; загальні відомості про науку та науково-дослідну
діяльність;методологію наукових досліджень, їх планування й організацію;методи
досліджень в лінгвістиці;методику обробки результатів досліджень;вимоги до змісту
та оформлення результатів наукових досліджень;вимоги до основних видів наукових
кваліфікаційних робіт.
Вміти:застосовувати теоретичні знання до лінгвістичного аналізу слов’янських
текстів;знаходити закономірності фонетичних змін та їх співвідношення в різних
слов’янських мовах.визначити зміст і структуру предмета та об’єкта дослідження,
формулювати мету та завдання дослідження;з'ясовувати інформаційне забезпечення
наукових досліджень та вміти ним користуватися; складати програму наукового
дослідження і визначати її основні етапи; планувати і виконувати наукове дослідження;
інтерпретувати результати дослідження та формулювати висновки і перспективи
подальших досліджень; оформлювати результати наукових досліджень та
оприлюднювати на конференціях, олімпіадах і конкурсах.
7.ПРЕРЕКВІЗИТ: Історія України;Вступ до мовознавства.
8. ЗМІСТ МОДУЛЯ:
Слов’янська філологія як наука. Вступ. Слов’янська філологія як наука. Проблематика
курсу «Вступ до слов’янської філології». Філологія – сукупність основних і допоміжних
лінгвістичних та культурологічних дисциплін. Філологія і її розвиток. Сучасні
слов’янські народи. Етнічна близькість слов’янських народів. Слов’янські народи та їх
мови. Етнічна близькість слов’ян. Сучасні слов’янські народи. Генетична спорідненість
слов’янських мов. Класифікації слов’янських мов. Загальна характеристика слов’янських
мов. Слов’янські мови. Основні культурні та наукові центри зарубіжних слов’ян.
Слов’янська прабатьківщина. Вісло-Одерська теорія та її критика. Короткий огляд теорій

О.О. Шахматова, Я.Розвадовського, Л.Нідерле та ін. Дані палеоботаніки та палеозоології.
Роль етимологічного аналізу лексики для встановлення давньої території слов’ян.
Археологічні культури на території центральної та Східної Європи; сучасні дані про їх
генетичний зв’язок і спадкоємність. Відомості про слов’ян у давніх авторів. Перші
державні утворення слов’ян. Життя і побут слов’ян у період родового ладу. Релігія.
Слов’янська демонологія. Обряди. Слов’яни у давні часи. Питання про прабатьківщину
слов’ян. Найдавніші історичні дані про слов’ян. Слов’янське язичництво. Відображення у
мові духовної та матеріальної культури давніх слов’ян. Виникнення писемності у
слов’янСлов’яни в середині та другій половині І тисячоліття. Основні етапи розвитку
слов`янських літературних мов. Виникнення слов’янської писемності. Діяльність Кирила
і Мефодія. Слов’янські азбуки. Роль старослов’янської мови у формуванні і розвитку
давніх літературних мов у південних і східних слов’ян. Українська літературна мова.
Болгарська літературна мова. Сербськохорватська літературна мова. Чеська літературна
мова. Польська літературна мова. Історія слов’янської філології. Видатні славісти 19 ст.
Розвиток слов’янської філології у 20 ст. та на початку 21 ст. Праіндоєвропейська мова».
«Праслов’янська мова». «Старослов’янська мова». Старослов’янська писемність. Історія
старослов’янської мови. Передумови виникнення. Фонетична і графічна система
старослов’янської мови. Звукові процеси доісторичної доби. Доісторична морфонологія.
Вступ. Роль курсу «Старослов’янська мова» у колі лінгвістичних дисциплін. Історичні
передумови
виникнення
старослов’янської
писемності.
Система
вокалізму
старослов’янської мови. Система консонантизму старослов’янської мови. Пізніші звукові
процеси Х- поч. ХІ ст. Звукові процеси доісторичної доби, відбиті в старослов’янській
мові. Фонетичні зміни, пов’язані із законом складового сингармонізму на
праслов’янському ґрунті. Фонетична система старослов’янської мови. Формування
частиномовної системи поч. ІХ ст. Граматика старослов’янської мови. Доісторична
морфологія (праслов’янська, індоєвропейська). Морфологія субстантивного класу.
Система парадигм іменників. Займенникова система старослов’янської мови. Прикметник
у старослов’янській мові, Дієслівна система старослов’янської мови. Дієслівна система:
форми часу та ірреального способу. Дієприкметник і дієприслівник як синкретичні форми
дієслова. Синтаксис простого речення у старослов’янській мові. Синтаксис складного
речення у старослов’янській мові. Українська мова у її відношенні до старослов’янської.
Звукова система старослов’янськоїмови в порівняльно-історичномувисвітленні. Звукова
система старослов’янської мови в порівняльно-історичному висвітленні. Звукові процеси
старослов’янської мови, засвідчені пам’ятками (Х–ХІ ст.).
Вступ до курсу «Основи наукових досліджень».Сутність науки. Етапи розвитку науки.
Наукова комунікація. Наукова школа. Наукова картина світу. Класифікація наукових
дисциплін. Науково-дослідна діяльність студентів. Аспірантура. Докторантура.
Основні поняття науки. Відносне і абсолютне знання. Наукова ідея, гіпотеза, закон,
судження, умовивід. Наукова концепція. Методологія, методи дослідження. Наукова
парадигма.
Методологія досліджень. Фундаментальна методологія. Загальнонаукова методологія.
Конкретно-наукова методологія. Методи і техніка досліджень. Філософські та
загальнонаукові методи наукового дослідження.
Методи лінгвістичних досліджень. Функціонально-системний підхід у науці.
Парадигми знань у лінгвістиці. Тенденції розвитку науки. Методи лінгвістичних
досліджень: описовий метод; порівняльно-історичний метод; історичний метод; зіставний
метод; структурний метод. Дистрибутивний аналіз. Компонентний аналіз.
Трансформаційний аналіз.
Характеристика наукового стилю.Науковий стиль як функціональний різновид
української літературної мови. Вимоги до наукового стилю. Лексика наукового стилю.
Морфологічні особливості наукового стилю. Синтаксичні конструкції в науковому стилі.
Екстралінгвістичні засоби наукового стилю.

Жанри наукового стилю.Анотація, її сутність, структура, види анотацій. Реферат, види
рефератів за повнотою викладення, за кількістю реферованих робіт, за читацьким
призначенням, за упорядниками. Вимоги до оформлення рефератів. Наукова стаття.
Наукова доповідь. Рецензія. Наукова монографія.
Логіка процесу наукового дослідження. Наукові факти та їх роль у науковому
дослідженні. Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування наукового
дослідження. Вибір і обґрунтування теми. Етапи роботи. Композиція наукової роботи.
Рубрикація.
Види навчально-дослідницької роботи студентів.Курсова, дипломна, магістерська
робота. Накопичення теоретичного матеріалу. Довідково-бібліографічний апарат.
Бібліографічний опис джерел, бібліографічні списки. Вимоги до оформлення курсових,
дипломних, магістерських робіт. Захист робіт.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Кондрашов Н.А. Славянские языки. –М., 1986.
2. Лучик В.В. Вступ до слав’янської філології. – К., 2008.
3. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. – Минск, 1989.
4. Супрун А.Е., Калюта А.М. Введение в славянскую филологию. – Минск, 1981.
5. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. – М., 1991.
6. Бардіна Н.В. Як писати та захищати курсову, бакалаврську та дипломну роботу. –
Одеса, 2002.
7. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учебное пособие.
– К.: МАУП, 2002.
8. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень. – К., 1997.
9. Бюлетень ВАК України. Спецвипуск 2000. – С. 39 (ксерокопія), або ―Вимоги до
змісту та оформлення науково-методичних видань‖.
10. Демидова А.К. Пособие по русскому языку. Научный стиль. Оформление научной
работы. – М., 1991.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА
1. КОД: ПНД 1.04
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4.ЛЕКТОР (и):доц. Кольцун Н.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: розуміння предметної області та професійної діяльності;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність
застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Фахові компетентності: знання основних понять і категорій сучасної лінгвістики;
володіння українською мовою, що кодифікована, її науковим стилем; знання про
параметри різноманітних природних мов та їх генетичної, ареальної, типологічної і
функціональної класифікацій; володіння навичками оформлення і представлення
результатів наукового дослідження на української і іноземної мовах; здатність оцінити
відповідність лінгвістичного об'єкту нормам сучасної української та болгарської мови.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:сучасні філологічні й дидактичні засади навчання
мови; поняттєвотермінологічний апарат сучасної лінгвістики; знакову, когнітивну, комунікативну
сутність та природу мови, її суспільний характер; будову системи та структури мови, її

одиниці, категорії та рівні; класифікації мов світу; теоретичні та науково-методичні
джерела (зокрема цифрові), видобувати, обробляти й систематизувати інформацію,
використовувати її в освітньому процесі.
Вміти:визначати роль та місце мови у її співвіднесеності з такими категоріями, як
мислення, мовлення, суспільство; орієнтуватися у основних напрямах розвитку
лінгвістики; володіти загальною інформацією про рівні мовної системи; користуватися
словниками різних типів; аналізувати одиниці різних рівнів мовної системи.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільний курс української та іноземних мов.
8. ЗМІСТ МОДУЛЯ:Загальні питання мовознавства.Предмет мовознавства. Зміст і
основні завдання курсу. Природа і сутністьмови.Мова як знакова система. Основні
ознаки та класифікація знаків. Мова та інші засоби спілкування. Мова і мовлення.
Синхронія і діахронія.
Мова як суспільне явище.Мова і суспільство. Мова і культура. Мова і народ. Функції
мови. Мова і мислення. Поліморфність мислення.
Походження і розвиток мови.Проблема походження мови. Зовнішні та внутрішні
причини розвитку мови. Розвиток і функціонування мов у різні історичні епохи. Мовні
контакти. Інтерлінгвістика. Питання про перспективи розвитку мов. Штучні міжнародні
мови.
Мовна система. Рівні, одиниці та категорії мови. Система та структура мови. Мовна
система. Поняття про систему. Структурні та функціональні типи мовних одиниць.
Основні та проміжні рівні мовної системи, їх одиниці та категорії. Типи відношень між
мовними одиницями та рівнями.
Фонетика. Фонологія.Фонетико-фонологічний ярус мовної системи. Сегментні та
суперсегментні одиниці. Класифікація звуків. Склад, наголос, такт, інтонація. Взаємодія
звуків в мовленнєвому потоці. Основні фонетичні процеси. Фонема, її функції. Варіанти і
варіації фонем. Система фонем.
Письмо.Звукова мова і письмо. Походження письма. Основні етапи розвитку письма.
Графіка. Орфографія. Графіка і орфографія. Поняття про орфограму. Принципи
орфографії.
Лексикологія та фразеологія.Поняття про слово. Питання про системність лексикосемантичного ярусу мови. Полісемія. Синоніми, антоніми, омоніми. Історичні зміни
словникового складу. Архаїзми, історизми, неологізми. Запозичення. Фразеологія. Типи
фразеологізмів.
Граматика. Основні питання. Морфеміка.Основні одиниці граматичної будови мови.
Граматичне значення. Граматичні категорії. Морфема як одиниця системи мови і
структури слова. Типи морфем. Словотвір. Засоби словотврення.
Граматика. Морфологія. Синтаксис. Поняття про граматичну форму слова. Способи
вираження граматичних значень. Поняття про частини мови. Класифікація частин мови.
Історія вчень про частини мови. Основні питання синтаксису.
Мовна типологія. Основні класифікації мов світу.Порівняльно-історичне
мовознавство. Генеалогічна класифікація. Індоєвропейська сім'я мов. Слов'янські мови: їх
спорідненість, підгрупи, місце в сучасному світі. Проблема моногенезу мов. Типологічна
класифікація мов світу. Соціофункціональна та суспільна класифікація мов.
8.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. –Київ, 2004.
2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – Київ - Одеса,1991.
3. Вендина Т.И. Введение в языкознание. – М., 2003.
4. Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание. – М., 2000.
5. Лингвистический энциклопедический словарь /Под ред. В.Н. Ярцевой. –М., 1990.
6. Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М., 2001.
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.

11. МОВА НАВЧАННЯ: українська мова.
ПРАКТИЧНИЙ КУРС БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ
КОД: ПНД 1.05
2. РІК НАВЧАННЯ: 1,2,3
3. СЕМЕСТР: 1, 2, 3, 4 ,5
4.ЛЕКТОР (и):доц.Фоміна Л.Г, викл. Берестецька О.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та професійної
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях, а також вчитися і
оволодівати сучасними знаннями і використовувати знання болгарської мови в освітній
діяльності.
Фахові компетентності: здатність формувати в учнів предметні компетентності,
здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії болгарської
мови в загальноосвітніх навчальних закладах, в практиці навчання болгарської мови та
світової літератури, здатність дотримуватися сучасних мовних норм болгарської мови на
рівні С1, використовувати різні форми й види комунікації в освітній діяльності, обирати
мовні засоби відповідно до стилю й типу тексту, здатність інтерпретувати й зіставляти
мовні явища, використовувати різні прийоми й методи аналізу тексту.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: лексичний мінімум одиниць з програмних тем курсу, граматичні норми
болгарської мови; правила читання буквосполучень та слів в сучасній болгарській мові;
правила інтонаційного оформлення основних комунікативних типів речень; правила
правопису, правила побудови речень, правила вживання часових форм, основні
граматичні конструкції, звороти мови; розмовні вирази.
Вміти: читати текст без орфоепічних помилок; переказувати текст; мати навички
орфографії і пунктуації; виконувати лексичні та граматичні вправи; вільно користуватися
болгарською мовою в усіх комунікативних сферах; аналізувати тенденції функціонування
граматичних форм у системі болгарської мови в різних комунікативних ситуаціях; вести
бесіди, переказувати тексти, виконувати лексичні, граматичні, фонетичні й орфографічні
вправи, робити повідомлення болгарською мовою в межах передбаченого програмою
фонетичного, лексичного і граматичного матеріалу; порівнювати мовні факти, явища,
визначати їхні подібності й відмінності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:Шкільнийкурс болгарськоїмови.
8.ЗМІСТ МОДУЛЯ:
Розмовні теми.Знайомство. Національності та професії. Позначення часу (котра
година?). Я і моя сім'я. Моя квартира (моя кімната). Розклад дня. Як я проводжу вільний
час. Моя улюблена пора року. Зовнішність і характер людини. Навчання в університеті.
Подорож містом. У магазині (в кондитерській, в магазині фруктів і овочів, в магазині
одягу, в магазині сувенірів і ін.). День народження (як вибираємо подарунок?). В гостях.
Відвідування концерту, театру, опери, кіно. В бібліотеці. На пошті. У банку. На екскурсії.
В ресторані. Болгарська національна кухня. Медична допомога. На прийомі у лікаря.
Хвороби і стани. Болгарська народна медицина. Спорт в нашому житті. Здоровий спосіб
життя. Незвідані можливості людини. Хобі. Серед книг.Улюблені українські і болгарські
автори. У світі музики.Моє рідне місто. У світі тварин. Релігія в нашому житті.
Болгарія.Об'єднання Болгарії. Софія - столиця Болгарії. Річка Дунай. Странджа.
Болгарський гумор. Габрово і габровці. Тріфоновден. Лазаровден (Лазаруване).
Мартеніци - давній народний звичай. Нестинари. Васил Левський - Апостол свободи.
Квітневе повстання. Система освіти в Болгарії та Україні. Наукові конференції. Кирило і
Мефодій. Образотворче мистецтво (Володимир Димитров-Майстора, бессарабські

болгарські художники). Звільнення Болгарії від турецького рабства. Політичне і
культурне життя сучасної Болгарії. Народні звичаї.
Графіка і орфографія. Болгарський алфавіт. Буква Щ, буква Ъ, комбінація букв ДЖ, ДЗ
для передачі звуків. Передача на письмі м'якості приголосних. Короткі відомості з історії
болгарської орфографії. Принципи болгарського правопису. Морфологічний принцип основний принцип сучасної болгарської орфографії. Правопис ненаголошених голосних.
Правопис дзвінких і глухих приголосних у кінці слів. Правопис префіксів та суфіксів
Правопис іменники в означенійформі. Прикметники з подвійним Н.Вимова іправопис
слів і назв іноземного походження. принциптранслітерації. Правопис і вимова
іменниківчоловічого роду з повною та короткою членною морфемою.
Правила
перенесення частин слова. Правопис слів з ЬО, ЙО. Скорочення слів і абревіатури.
Способи передачі чужихслів.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бонджолова В.,Илиева М., Влайков С. Аз говоря български. Български език за
чужденци. - София. Фабер, 2007
2. Кръстев Б. Граматика за всички. – С., 1992
3. Лазарова М. Съвременен български език. Помагало по правопис. – В.Т., 2001.
4. Пашов П. Практическа българска граматика. – С., 1994.
5. Пашова М. Граматика на съвременния български език. – София, 2014.
6. Хаджиева Е., Влахова Р., Гарибова Н., Дачева Г. Разбирам и говоря. Български като
чужд. - София. ИК «Гутенберг»,2014
7. Цанков К. Езикова культура: учебно помагало. – Велико Търново, 2005..
10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:практичні
заняття, самостійна робота
11.МОВА НАВЧАННЯ:болгарська.
ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ
КОД: ПНД 1.06
2. РІК НАВЧАННЯ: 3,4
3. СЕМЕСТР: 6, 7, 8
4.ЛЕКТОР (и): доц.. Фоміна Л.Г, викл. Берестецька О.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: знання та розуміння предметної галузі та розуміння
професійної діяльності, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел, здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях, здатність
використовувати знання з болгарської мови в освітній діяльності.
Фахові компетентності: здатність формувати предметні компетентності; здатність
використовувати досягнення сучасної лінгвістики; здатність дотримуватись сучасних
мовних норм болгарської мови, використовувати різні форми і види комунікації в
освітньому процесі; здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння,
спрямовані на сприйняття та породження зв’язаних монологічних та діалогічних текстів в
усній та письмовій формах, здатність здійснювати власне дослідження в освітній
діяльності, узагальнювати й оприлюднювати результати досліджуваної проблеми.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:основні етапи розвитку болгарської літературної мови та її місце і роль в сучасному
суспільному житті Болгарії; основні законодавчі документи про мову; системноструктурні особливості сучасної болгарської мови; основні відомості з болгарської
фонетики, лексикології, фразеології, морфології, синтаксису; періоди розвитку
термінологічний апарат болгарської фонетики, різні наукові погляди з теоретичних питань
болгарської мови; етапи розвитку болгарської мови, причини розвитку аналітичних рис в
мові та перебудову граматичної системи мови в напрямку аналітизму; основні фонетичні

одиниці мови, аспекти вивчення звуків мови, будову мовного апарата;систему фонем
сучасної болгарської мови, класифікацію голосних та приголосних; зміни звуків у
мовному потоці, причини виникнення історичних та сучасних звукових законів; типи
складів у сучасній болгарській мові та правила акцентології; поняттєво-термінологічний
апарат болгарської лексикології, системні відношення в лексиці, характеристики стилів
сучасної болгарської літературної мови; основні лексикографічні праці; граматичну
систему болгарської мови; загальні теоретичні відомості про види та побудову
словосполучень, класифікацію простих і складних речень, види складних речень; основні
теоретичні положення, категорії та поняття стилістики.
Вміти:виявляти та аналізувати мовні явища; визначати звукові зміни в словоформах,
аналізувати їх; диференціювати історичні та сучасні чергування голосних і приголосних,
давати їм коментар;виконувати повний фонетичний та морфологічний аналіз слів;
записувати тексти фонетичною транскрипцією; виконувати орфоепічний аналіз текстів;
визначати лексико-семантичне значення слова;описувати типи лексичної семантики,
здійснювати їх аналіз, встановлювати динаміку змін;виокремлювати фразеологічні
одиниці, характеризувати їх склад, структурну типологію, шляхи виникнення та
функціонування в системі мови; розрізняти види словників та принципи їх укладання;
використовувати теоретичні знання з болгарської мови при морфологічному аналізі;
розрізняти речення різни видів (за метою висловлювання, характером); виконувати
синтаксичний аналіз словосполучень, простого та складного речення за схемою;
визначати найбільш суттєві характеристики стилістичних явищ, стилістичних фігур;
застосовувати отримані знання в процесі утворення текстів основних функціональних
стилів; застосовувати теоретичні знання на практиці; спілкуватися болгарською мовою із
загальної та фахової проблематики.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Практичний курс болгарської мови.
8. ЗМІСТ МОДУЛЯ:
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БОЛГАРСЬКУ МОВУ.Болгарська мова, її
територіальне розповсюдження. Місце болгарської мови в індоєвропейській мовній сім’ї,
її зв’язки з іншими слов’янськими мовами. Історичні етапи формування, територіальне
розповсюдження, поступовість розвитку мовних явищ у загальноболгарському мовному
просторі. Діалектна база формування літературної болгарської мови.
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА ТА ОРФОГРАФІЯ. Предмет і завдання фонетики сучасної
болгарської мови. Загальна характеристика звукової системи болгарської мови. Система
голосних фонем. Критерії класифікації болгарських голосних. Артикуляційна
класифікація. Акустична класифікація. Система приголосних фонем. Критерії
класифікації. Артикуляційна класифікація. Система приголосних фонем, загальна
характеристика. Поділ приголосних за місцем та за способом творення. Співвідношення
приголосних за дзвінкістю та глухістю. Тверді, м’які та подвійні приголосні. Акустична
класифікація. Історичні та позиційні чергування голосних та приголосних в болгарській
мові.
Структура складу в болгарській мові. Наголос. Місце енклітик в реченні. Порядок
розташування енклітик.
Специфіка графічної системи сучасної болгарської мови. Орфографія.
Співвідношення орфоепія/орфографія. Принципи сучасного болгарського правопису фонетичний принцип, морфологічний принцип, етимологічний принцип, семантичний
принцип.
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. Лексика болгарської мови як система. Основні характеристики і
тенденції розвитку лексичної системи болгарської мови. Предмет і завдання лексикології
болгарської мови. Розділи лексикології: семасіологія, фразеологія, лексикографія.
Лінгвістичний статус лексичних одиниць. Лексико-семантичне поле. Семантичний
парадигматичний ряд. Слово як основна мовна одиниця на лексичному рівні. Слово у
співвідношенні мова - мовлення; слово як система значень; слово у парадигматичному та

синтагматичному плані. Диференційні ознаки слова. Слово як двопланова одиниця.
Формальні характеристики слова - звукова, фонемна, акцентна, морфемна структура.
Семантична структура - лексичний рівень, категоріальне і граматичне значення. Основні
типи лексичних значень. Пряме і переносне значення. Вільне і зв’язане значення (види
зв’язаних значень). Похідні і непохідні значення. Полісемія. Метонімічні і метафоричні
переносні значення. Омонімія в лексичній системі сучасної болгарської мови.
Класифікація омонімів. Специфіка, походження і прояви омонімії в лексичній системі
сучасної болгарської мови. Паронімія в лексичній системі сучасної болгарської мови.
Причини паронімічних замін. Види паронімів. Синонімія в лексичній системі сучасної
болгарської мови. Поняття синонімії. Лексична синонімія. Критерії класифікації і види
синонімів. Семантичні функції синонімів. Антонімія в лексичній системі сучасної
болгарської мови. Критерії та класифікація антонімів. Семантична функція антонімів.
Лексичний склад сучасної болгарської мови. Болгарська лексика з точки зору походження.
Питома і запозичена лексика. Адаптація запозичень. Питома болгарська лексика. Основні
групи запозичень у складі лексики болгарської мови. Шляхи і причини запозичень.
Проблеми адаптації запозичень зі споріднених мов. Лексика болгарської мови з
функціональної точки зору. Загальновживана та спеціальна лексика. Діалектизми.
Професійна лексика. Терміни. Жаргон. Лексика болгарської мови з точки зору активного і
пасивного запасу. Застарілі слова (історизми та архаїзми). Неологізми. Оказіоналізми.
Стилістичне розшарування лексики. Лексичні особливості функціональних стилів
(розмовного, офіційно-ділового, наукового, публіцистичного, художнього).
Фразеологія сучасної болгарської мови. Фразеологізм як лінгвістична одиниця.
Формальні, семантичні та функціональні особливості фразеологічних одиниць. Критерії
класифікації. Формальна та семантична класифікації фразеологічних одиниць. Болгарська
лексикографія. Історія розвитку болгарської лексикографії. Енциклопедичні та
лінгвістичні словники. Види лінгвістичних словників.
МОРФОЛОГІЯ. Граматичне значення, граматична (морфологічна) категорія,
граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень. Будова слова. Види
морфем. Морфеми та словотворчий аналіз. Словотвір сучасної болгарської літературної
мови. Словотвірні засоби і моделі. Загальна характеристика морфологічної системи
сучасної болгарської мови. Основні прояви аналітизму. Граматична класифікація слів.
Частини мови. Іменник. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні
категорії іменників. Розподіл іменників за родами. Творення іменників. Категорія роду
іменників. Категорія числа іменників. „Бройна‖ форма. Іменники singularia tantum та
pluralia tantum. Категорія визначеності/невизначеності іменників. Значення і граматичне
вираження. Залишки відмінкових форм у сучасній болгарській мові.
Прикметник. Види прикметників за будовою і значенням. Словотвір прикметників.
Граматичні категорії прикметників. Незмінні прикметники. Аналітичні форми ступенів
порівняння прикметників. Числівник. Граматичні категорії. Класифікація числівників
(кількісні, порядкові, дробові, спеціальні форми на позначення осіб чоловічого роду, на
позначення приблизної кількості). Способи творення складних та складених числівників.
Порядкові числівники, їх утворення. Узгодження з іменниками.
Займенник. Види займенників за значенням. Відмінкові повні та енклітичні форми
особових займенників, особливості їх вживання. Дієслово. Семантико-граматична
характеристика. Види дієслів і дієслівні форми. Граматичні категорії дієслова: особа,
число, вид (творення видових форм). Дві основи дієслова. Інфінітивна основа дієслова.
Основа теперішнього часу дієслова. Дієвідміни. Система часів дієслова у сучасній
болгарській мові. Творення форм, значення. Творення та особливості значення: аорист,
імперфект, перфект, плюсквамперфект. Допоміжне дієслово СЪМ. Спосіб дієслова як
морфологічна категорія. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Переповідний спосіб.
Неособові форми дієслова: залишки інфінітива; дієприкметник, дієприслівник. Категорія

стану. Активний і пасивний стан. Форми вираження активного і пасивного стану в
болгарській мові.
Незмінні частини мови. Прислівник. Морфологічні особливості, лексичне значення і
синтаксична роль прислівника. Розряди прислівників (місця, часу, причини, наслідку,
способу, кількості). Прийменник. Основні значення конструкцій з прийменниками.
Синтаксична роль прийменників. Сполучник. Морфологічний склад сполучників.
Синтаксичні функції сполучників. Сурядні сполучники. Підрядні сполучники. Частка.
Семантичні та структурні особливості часток. Частки і порядок слів у реченні. Вигук.
Загальна характеристика. Поділ вигуків за значенням. Звуконаслідувальні слова. Позиція
вигуків у реченні.
СИНТАКСИС. Предмет синтаксису. Синтаксичні одиниці - словосполучення і
речення. Синтаксичний зв’язок як фундаментальне поняття синтаксису. Типи
синтаксичних зв’язків за напрямом синтаксичної залежності між словами. Предикативний
зв’язок між підметом і присудком. Координація як форма предикативного зв’язку.
Сурядний зв’язок і його різновиди. Групи підрядних словосполучень за частиномовним
вираження головного компонента. Способи зв’язку між компонентами підрядних
словосполучень: узгодження, керування, прилягання. Питання про іменне
прилягання. Групи словосполучень за структурою. Поняття речення. Різні теоретичні
підходи до вивчення речення. Основні ознаки речення. Предикативність речення як
комплекс модально-часових значень. Модальність і її різновиди: реальна – нереальна,
об’єктивна – суб’єктивна. Значення ситнаксичного часу. Способи вираження модальночасових значень речення. Інтонаційна оформленість речення. Граматична оформленість
речення. Аспекти вивчення речення: формально-синтаксичний, семантико-синтаксичний,
комунікативний. Формально-синтаксична структура речення. Відмінність між
словосполученням і реченням. Прості та складні речення. Актуальне членування речення.
Речення розповідні, питальні, наказові. Окличні речення. Односкладні та двоскладні
речення. Головний член як компонент граматичної основи односкладного речення.
Означено-особові речення. Неозначено-особові речення. Узагальнено-особові речення.
Безособові речення і їх різновиди. Способи вираження граматичної основи в безособових
реченнях. Номінативні речення і їх різновиди. Двоскладне речення. Головні члени
речення. Підмет як компонент граматичної основи двоскладного речення. Структурні
різновиди підметів: прості і складні. Присудок як компонент граматичної основи
двоскладного речення. Структурні типи присудків. Формально-граматична і семантична
класифікація присудків. Простий дієслівний присудок і способи його вираження. Складені
присудки і їх різновиди. Дієслівний складений присудок та його ускладнені форми.
Іменний складений присудок. Способи вираження іменної частини. Ускладнені форми
іменного складеного присудка. Другорядні члени речення. Додаток. Прямі і непрямі
додатки і способи їх вираження. Означення, його види. Узгоджені і неузгоджені означення
і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення. Обставина. Розряди обставин
за значенням і способи їх вираження. Неповні речення. Нечленовані речення (словаречення) і їх різновиди. Речення з однорідними членами. Ознаки однорідних членів.
Речення із вставними і вставленими компонентами. Подвоєння синтаксичних категорій:
підмета, доповнення, означення. Речення із звертаннями.
Складне речення як структурно-змістова та інтонаційна єдність двох і більше
предикативних частин. Інтонаційні особливості складного речення. Особливості
внутрішньої будови предикативних частин складного речення Види складних речень.
Паралелізм структури предикативних частин; особливий порядок розташування
предикативних частин у межах складного речення. Багатокомпонентні речення з
однотипним зв’язком та багатокомпонентні речення з різними видами зв’язку між
предикативними частинами. Класифікація складносурядних речень. Класифікація
складнопідрядних речень. Безсполучникові складні речення. Багатокомпонентні складні
речення з різними видами зв’язку.
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10.ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: практичні
заняття, самостійна робота
8. 11.МОВА НАВЧАННЯ: болгарська.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
(БОЛГАРСЬКА МОВА)
1. КОД: ПНД 1.07
2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3.СЕМЕСТР: 5
4.ЛЕКТОР:викл. Берестецька О.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та професійної
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; здатність вчитися і
оволодівати сучасними знаннями; здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і
письмово; здатність демонструвати власну творчу індивідуальність.
Фахові компетентності:здатність формувати в учнів предметні компетентності;
застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання; здійснювати об’єктивний
контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з іноземної мови; здатність
аналізувати особливості сприйняття й засвоєння учнями навчальної інформації з метою
прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу; здатність реалізовувати
ефективні підходи (особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний) до
викладання іноземної мови на підставі передового вітчизняного й міжнародного досвіду;
здатність доцільно використовувати й створювати сучасне навчально-методичне
забезпечення (обладнання) для проведення занять; здатність докритичного аналізу,
діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду
(вітчизняного, закордонного) лінгводидактики з метою професійної саморегуляції й
свідомого вибору шляхів вирішення проблем у навчально-виховному процесі; здатність
дотримуватися сучасних мовних норм з іноземної мови, використовувати різні форми й
види комунікації в освітній діяльності, обирати мовні засоби відповідно до стилю й типу
тексту; здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на
породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній та письмовій формах
іноземною та державною мовами.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: зміст і специфіку всіх складників процесу навчання: цілі, зміст, методи, засоби
навчання з точки зору їхнього історичного розвитку і сучасного стану;психологію
особистості учня на різних етапах його розвитку; основні положення загальноосвітньої
концепції на певному етапі розвитку суспільства, державної загальноосвітньої політики;
сучасні філологічні й дидактичні засади навчання болгарської мови; принципи, методи,
прийоми і засоби викладання мови; форми і види робіт, структуру уроків, його фрагменти

та цілі, різні види контролю за рівнем знань учнів.
Вміти:планувати навчальний матеріал;моделювати уроки різних типів і видів та
здійснювати їх аналіз; викладати матеріал з різних розділів мови: фонетики, морфології,
синтаксису, стилістики та лексикології; навчати учнів; оцінювати відповіді учнів за
дванадцятибальною бальною системою; використовувати наочність та ІТ в процесі
проведення уроку; організовувати позаурочну діяльність учнів; вести методичну роботу;
реалізовувати навчально-наукову діяльність.
7.ПРЕРЕКВІЗИТ:Практичний курс болгарської мови. Теоретичний курс
8. ЗМІСТ МОДУЛЯ:Методика викладання болгарської мови як педагогічна наука. Її
мета, предмет і завдання. Поняття методу і прийому. Класифікація методів.
Характеристика найуживаніших методів. Типи уроків. Характеристика структури. Засоби
навчання, їх характеристика. Теоретико-методичні основи навчання школярів іноземної
мови. Уроки іноземної мови та читання в середній школі. Методика вивчення розділу
„Звуки і букви‖. Методика вивчення елементів лексики. Методика вивчення елементів
морфеміки та словотвору. Методика вивчення елементів морфології в середній школі.
Методика вивчення розділів „Речення‖ і „Текст‖. Методика вивчення основ орфографії.
Робота з розвитку мовлення на вимовному рівні. Робота з розвитку мовлення на
лексичному рівні. Методика роботи над словосполученням і реченням
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Ангелова Т. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. – С.,
СЕМА РШ, 2005.
2. Здравкова Ст. Методика на обучението по български език - Пловдив, 2000
3. Янкова Г., Костадинова С. Помагало по методика на обучението по български език. Шумен, 2006
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські та лабораторні заняття, самостійна робота.
11.МОВА НАВЧАННЯ:болгарська, українська.
ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛАТЕРАТУРИ
1. КОД: ПНД 1.08
2. РІК НАВЧАННЯ: 1, 2, 3,4
3.СЕМЕСТР: 1, 2, 3, 5, 6, 7
4. ЛЕКТОР (и):професор Шевчук Т.С., доценти Савоськіна Т. О.; Дзіковська Л. М.;
Кіскін О. М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та своїй професії;
аналіз та синтез літературознавчого матеріалу; спроможність генерувати нові ідеї;
готовність до толерантного і ціннісного ставлення щодо історичних, культурних та
духовних надбань національних літератур; користуватися електронними засобами з
метою пошуку, збору, накоплення та аналітичної обробки матеріалу для з'ясовування
специфіки і проблематики світовій літературі.
Фахові компетентності:розуміння закономірностей літературного процесу, художнього
значення літературного твору; аналізувати художній текст зі використанням основних
теоретико-літературних та історико-літературних понять і термінів; уміти
використовувати наукову, довідкову, методичну літературу; володіти жанрами усного,
публічного, монологічного мовлення та культурою діалогічного професійного
спілкування; здатність проведення досліджень на відповідному рівні, а також до
підготовки і редагування текстів професійного значення.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:періодизацію та основні риси світової літератури; духовні здобутки й художні
відкриття світової літератури; наукові теорії визначних вітчизняних та зарубіжних

дослідників щодо спірних питань літератури різниї епох; представників світової
літератури, їх художні здобутки та характерні особливості індивідуального стилю; сюжет,
особливості композиції, систему образів та жанрові особливості вивчених творів;
естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення художніх творів;
міждисциплінарні зв’язки світової літератури кожного періоду, зокрема мистецьку
інтерпретацію провідних літературних творів у театрі, балеті, кіно, живописі тощо;
принципи літературознавчої інтерпретації художніх текстів кожної доби з урахуванням їх
поетикальних особливостей; напам’ять зразки ліричних творів.
Вміти: розуміти специфіку літератури як мистецтва слова; розуміти його художню
своєрідність; визначати особливості індивідуального авторського стилю; осягати твір у
контексті розвитку культури; розбиратися в національних літературних традиціях різних
народів та з повагою ставитися до них; установлювати зв’язок між національними
літературами, міфом, міфологією та літературою; сформувати уявлення про
закономірності та основні тенденції розвитку конкретного історико-літературного етапу;
надати уявлення про творчу індивідуальність найбільш значних письменників;
охарактеризувати
тісний
взаємозв’язок
літератури
певного
періоду
з
суспільнополітичним життям; характеризувати літературний твір як естетичне явище у
нерозривній єдності форми та змісту; використовувати навички аналізу художнього
тексту; критично оцінювати прочитані твори; визначити основну проблематику, сюжет,
композицію, систему образів, зображувальні засоби мови; аналізувати художні твори в
єдності змісту і форми; виявляти авторську позицію; порівнювати різнонаціональні твори
на тематичному, жанровому, стильовому рівнях; вільно орієнтуватись в істориколітературних та теоретичних проблемах курсу; вільно оперувати категоріальним
літературознавчим апаратом; використовувати відповідну термінологію та способи
вираження дисципліни в усній та письмовій формах державною мовою; формувати свою
читацьку культуру, підвищувати інтерес до читання та розширювати читацький досвід.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Шкільниї курс зарубіжної літертури, вступ до літературознавства.
8. ЗМІСТ КУРСУ:7 історико-літературних періодів, кожний з яких має чіткі
хронологічні межі і закріплюється за певним семестром: 1) Література античності,
європейського Середньовіччя і Відродження; 2) Література XVII-XVIIIст. (бароко,
класицизм, Просвітництво); 3) Література романтизму; 4) Література реалізму; 5)
Література межі ХІХ-ХХ ст.; 6) Література початку ХХ ст.; 7) Література другої половини
ХХ ст. Культурно-історичні особливості кожної епохи; філософська парадигма
світовідчуття; провідні напрями, стильові течії і жанри у літературному процесі епохи.
Епічна творчість давніх європейських народів, творчість найвидатніших письменників і
поетів кожної доби, їх художній доробок. Критичні та літературознавчі праці кожного
історико-літературного періоду, зіставний аналіз літературно-художніх явищ.
Дослідження з великою складовою комунікативних та міжособистісних навичок рідною
та
іноземною
мовами.
Інтертекстуальні
зв’язки
національних
літератур.
Міждисциплінарні зв’язки, зокрема відображення літературних процесів у культурі
(філософії, релігії, мистецтві тощо)
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Антична література / За ред. А. А. Тахо-Годі. – К.: Вищашкола, 1976. – 440 .с
2. Пащенко В. І. Антична література: підручник / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. – К, 2004.
–718 с.
3. Історія зарубіжної літературиXVIII століття/ Укад. І. В. Анікіна.– Умань: СПД.
Жовтий, 2010. –193 с.
4.Давиденко Г. Й., ВеличкоМ. О. Історія зарубіжної літературиXVII–XVIII століття. – К.:
Центручбової літератури, 2007 – 292с.
5. История зарубежной литературы XVIII века. Учеб. для филол. спец. вузов / Под
ред.З.И.Плавскина. – М.: Высш. шк., 1991.

6. Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжналітература XIX ст. Доба Романтизму. –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 416 с.
7. Давиденко Г. Й., Чайка О. М.Історія зарубіжноїлітератури XIX – початку XX
століття:Навч. посібник. – К.:Центр уч.літератури, 2007. – 400 с.
8. Давиденко Г.Й.,Стрельчук Г.М., Гричаник Н. І. Історіязарубіжноїлітератури
XXстоліття: Навч. посібник. – К.:Центр учбовоїлітератури, 2007. – 504 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
лекції,семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
1. КОД: ПНД 1.09
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3.СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР (и):доценти Кіскін О. М. Савоськіна Т. О.; Дзіковська Л. М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність
діяти соціально відповідально та свідомо; здатність працювати в команді; здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність застосовувати
набуті знання в практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Фахові компетентності:здатність формувати в учнів предметні компетентності;
застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання; використовувати досягнення
сучасної науки в галузі теорії літератури в загальноосвітніх навчальних закладах,
практиці навчання теорії літератури; здатність реалізовувати ефективні підходи
(особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний) до викладання теорії
літератури на підставі передового вітчизняного й міжнародного досвіду.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:
предмет
науки
«Вступ
до
літературознавства»,
їїмісцевсистемі
наук;основніетапи, напрями і школи вісторіїрозвитку літературознавства;історичний стан
розгляду найважливіших проблем літературознавства: виникнення літератури; природи та
сутності літератури, взаємозв’язку літератури та мислення, функції літератури та
літературні чинники.
Вміти:орієнтуватисявголовнихнапрямахлітературознавстватапровіднихідеяхвітчизнянихі
зарубіжнихвченихтеоретиківлітератури;застосовуватинадбанізнанняприаналізілітературн
оготвору.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:Літературознавчі дисципліни циклу професійної підготовки.
8.ЗМІСТ МОДУЛЯ:Вступ. Літературознавство як наука. Зміст та задачі курсу. Загальна
характеристика основних літературознавчих дисциплін: теорія літератури, історія
літератури, літературної критики.
Література як вид мистецтва. Художній образ. Типізація. Література – специфічна
художня діяльність людини. Особливості виразності літератури. Образ – форма
вираження змісту у літературі. Місце літератури серед інших видів мистецтва. Художній
образ. Індивідуально-конкретне і загальне в образі. Типологія образів людей, природи,
речей. Шляхи аналізу образів-персонажів у художніх творах. Форми художньої типізації.
Родовий і жанровий розподіл художньої літератури.Поняття літературного роду. Епос.
Лірика. Драма. Їх мета, зміст і форми. Епос як художнє сприйняття об’єктивного світу у
його конкретності. Лірика як художнє відтворення суб’єктивного світу людини. Драма та
її специфіка. Основні жанри епосу: поема, епопея, роман, повість, епіграма, новела,

почерк, баня. Жанри лірики: трагедія, комедія, водевіль, мелодрама. Ліро-епічні жанри:
поема, балада. Внутрішньо-жанрові різновиди.
Поняття про художній твір як цілісну єдність.Літературно-художній твір – системноцілісна єдність. Умовність поділення художнього твору на зміст і форму. Поняття форми і
змісту. Єдність форми і змісту. Принципи і прийоми системно-цілісного аналізу
художнього твору у єдності його змісту і форми.
Мова літературно-художніхтворів.Роль мови в художньої літературі. Багатозначність
слова. Слова у їх прямих значеннях. Архаїзми, історизми, неологізми, діалектні слова,
жаргонізми, вульгаризми, варваризми. Епітети і порівняння, їх різновиди і ідейноестетичне значення. Метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, алегорія. Іронія,
перифраз. Синтаксис поетичної мови у порівнянні з синтаксисом прози. Інтонація. Фігури
поетичної мови: інверсія, анаколуф, еліпсис, риторичне запитання, градація, повтор,
епіфора, анафора. Звукові повтори, їх види: асонанс, алітерація.
Основи віршування.Ритмічність у житті і мистецтві, вірші і прозі. Особливості
ритмічної організації вірша. Основи системи віршування. Кількісне віршування.
Метрична система віршування, її особливості. Гекзаметр. Пентаметр. Силабічна система
віршування. Силабо-тонічне віршування. Дольник як перехід від силабо-тонічного
віршування до тонічної системи. Тонічна система віршування. Поняття про особливості
усного народного віршу (пісня, билина). Декламаційно-тонічне віршування. Білий вірш.
Строфа. Способи утворення строф.
Закономірності літературного розвитку. Літературний процес як частина процесу
загально-історичного. Соціальна обумовленість і відносна самостійність літературного
розвитку. Проблема національної самобутності історико-літературного процесу. Загальне
і особливе у розвитку національних культур. Поняття світового літературного процесу.
Внутрішньо літературні зв’язки. Новаторство. Епігонство.
Художній метод. Стиль. Художній метод – система творчих принципів: відбору, оцінки,
соціальних характерів і явищ. Основні художні методи і направлення: класицизм,
сентименталізм, романтизм, реалізм, модернізм. Поняття літературного направлення як
ідейно-естетичної системи. Естетична програма направлення. Поняття літературнохудожнього стиля. Стиль - конкретне здійснення художнього методу, ідейно-художня
своєрідність творчості письменника. Поняття національного стилю і ―стилю епохи‖.
Вплив на стиль родової і жанрової специфіки. Поняття домінанти стиля. Співвідношення
стилю і методу.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Галіч О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К.,2001.
2. Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства):
підручник для гуманітаріїв. – К., 1997.
3. Введение в литературоведение / Под ред. Г. Поспелова и др. – М., 1983.
4. Хализев В.Е. Теория литературы.– М., 1999.
5. Чернец Л. В., Хализев В.Е. и др. Введение в литературоведение. – М., 2000.
6. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Николюкина – М., 2001.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
ЛІТЕРАТУРА БОЛГАРІЇ
1. КОД: ПНД 1.10
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР (и):доц.Кіскін О.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел; здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; здатність вчитися і
оволодівати сучасними знаннями; здатність використовувати знання болгарської
літератури в освітній діяльності.
Фахові компетентності:здатність демонструвати знання основних положень і концепцій
в області теорії і історії болгарської літератури; здатність доаналізу та інтерпретації
художніх творів зазначеного періоду; дослідження стилістичних особливостей поетики
митця, встановлення елементів традицій і новаторства в стилі художнього твору та
ідіостилі письменника через з’ясування стильових явищ, стильових тенденцій та
стильових домінант; сприйняття болгарської літератури в контексті світової культури.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:етапи
розвитку
літератури
Болгарії;сучасне
тлумачення
основних
літературознавчих понять та категорій, що визначають структуру твору; основних
жанрових різновидів епосу, лірики, прози, драми; загальні відомості про ідейно-тематичну
специфіку літератури цього періоду; особливості та критерії літературного аналізу різних
літературних напрямків.
Вміти: аналізувати художній твір у єдності форми та змісту; виявляти традиції та
новаторство у творчості конкретних авторів та в літературних напрямках, течіях в цілому;
аналізувати ідейно-художню та естетичну проблематику поетичних й прозових творів
цього періоду; використовувати наукову літературу з питань літературознавства,
літературно-критичні статі; ідентифікувати естетичні поняття та ідеї з представниками
філософських напрямів та їх вченнями, співвідносити їх з філософськими, естетичними,
філософсько-антропологічними школами; аналізувати проблематику творчості
письменника у безпосередньому зв’язку з висвітленням його творчої біографії
7.ПРЕРЕКВІЗИТ:вступ до літературознавства, історія світової літератури ХIХ ст,
філософія, культурологія.
8.ЗМІСТ МОДУЛЯ:
Основні періоди розвитку болгарської літератури: староболгарська література, література
періоду Болгарського відродження, нова болгарська література, сучасна болгарська
література.
Романтизм. Перші болгарські поети. Г.С.Раковський, Добрі Чінтулов, Петко Славейков.
Перехід від романтизма до реалізма. «Охудожнення» прози. В. Друмев. І.Блисков.
Виникнення і розвиток драми. Д.Войников.Твори Л.Каравелова. Формування критики.
Творчість Хр. Ботева.
Іван Вазов - перший професійний літератор.
Література від Визволення до кінця ХІХ ст. Розвиток поезії. Розвиток реалістичної прози.
Ст. Михайловський, Захарі Стоянов, Цані Гінчев, Алеко Константинов.
Нові горизонти болгарської літератури на рубежі ХІХ-ХХ віків. Коло журналу «Мисъл».
Ідеї д-ра К.Кристева. Модерність і традиція в творчості П.Славейкова, П.Яворова,
П.Тодорова. Розквіт модерної поезії. Болгарський символізм. Т.Траянов. Д.Дебелянов.
Н.Лілієв.
Болгарська література міжвоєнного періоду. «Мертва полоса» в літературі 1912-18 років.
Розвиток поезії. Авангардизм Гео Мілева. Соціальна поезія Хр.Смірненського. Нові імена
в поезії. Н.Фурнаджиєв. Е.Багряна. А.Далчев.
Тема болгарського села в творах Й.Йовкова, Е. Пеліна. Проза Г.Караславова.
Прогресивна поезія Н.Вапцарова.
Літературне життя після 9 вересня 1944 рку. Суховії догматизму. Розквіт епічного
роману. Д.Дімов. Д.Талев. Е.Станев.
Літературні здобутки доби соціалізму. Нова болгарська проза. Історична проза. Ст.Дічев.
А.Дончев. В. Мутафчієва. Розквіт малих жанрів. Й.Радичков. Н.Хайтов. І.Петров.

Болгарська фантастика. Л.Ділов. П.Вежинов. Розквіт кримінального жанру. Перші
кримінальні романи А.Гуляшкі. Кримінальна тематика творів Б.Райнова.
Розвиток кінодраматургії. О.Василев. Ст. Стратієв.
Сатирична спрямованість поезії Радоя Раліна.
Дитяча література.
Основні напрями розвитку сучасної болгарської літератури.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛіТЕРАТУРА:
1. Алипиева А. Българска литература от 1878 до 1918 година Шумен, „Антос полиграф―,
2004 – 138 с.
2. Алипиева А. Българска литература от 20-те години на ХХ век до наши дни Шумен,
„Антос полиграф―, 2004 – 146 с.
3. Игов Св. Кратка история на българската литература. - София: Просвета,1996 – 574 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11 МОВА НАВЧАННЯ:українська, болгарська.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ
1. КОД: ПНД 1.11
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР (и):доц. КискинО.М.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та професійної
діяльності; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність діяти
соціально відповідально та свідомо; здатність працювати в команді; здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність застосовувати набуті знання
в практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність використовувати
знання украінської і англійської мов в освітній діяльності, пов’язаній з викладанням
світової літератури.
Фахові компетентності:здатність формувати в учнів предметні компетентності;
здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання; здійснювати
об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з світової
літератури;
аналізувати особливості сприйняття й засвоєння учнями навчальної
інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу;
реалізовувати
ефективні
підходи
(особистісно-орієнтований,
діяльнісний,
компетентнісний) до викладання світової літератури на підставі передового вітчизняного
й міжнародного досвіду; орієнтуватися в літературному процесі країн і народів світу (від
давнини до сучасності), спадщині письменників у контексті літератури, історії, культури,
використовувати знання мов і здобутків світового письменства для формування
національної свідомості, культури учнів, їхньої моралі, ціннісних орієнтацій у сучасному
суспільстві; здатність доцільно використовувати й створювати сучасне навчальнометодичне забезпечення (обладнання) для проведення занять.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати:типологію і структуру уроківлітератури, методи та прийоми викладання світової
літератури в школі, новаторські форми занять; принципи та шляхи аналізу художніх
творів; життєвий і творчий шлях письменників; форми, методи та прийоми викладу цього
матеріалу; особливості вивчення ліричних, епічних і драматичних творів у школі;
елементи теоретико-літературних понять у шкільеому курсі вивчення світової літератури;
види наочних посібників з світової літератури; систему письмових робіт з зарубіжної

літератури в основній і старшій школі; види позакласної та позашкільної роботи
злітератури.
Вміти:аналізувати діючі шкільні програми й підручники з зарубіжної літератури;
складати конспекти уроків і планувати навчальний матеріал; володіти найбільш
ефективними шляхами, методами й прийомами викладу матеріалу; аналізувати художні
твори різних родів і жанрів; виразно читати художні тексти; перевіряти та аналізувати
письмові роботи, оцінювати відповіді учнів за дванадцятибальною бальною системою,
розвивати усне і писемне мовлення учнів; проводити позакласну та позашкільну роботу з
зарубіжної літератури; застосовувати різні види наочних посібників з зарубіжної
літератури; організовувати самостійну роботу та позакласне читання; підвищувати
професійні якості та самоосвіту.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:Вступ до літературознавства, історія світової літератури, психологія,
педагогіка.
8.ЗМІСТ МОДУЛЯ:Методологічні основи викладання світової літератури.
Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі.Принципи методики
викладання світової літератури у вищій школі. Ідея Університету в контексті методології
викладання світової літератури. Об’єкт і предмет дослідження методики викладання
світової літератури. Генеза методики викладання світової літератури в Україні. Сучасний
стан викладання світової літератури. Наукові та прикладні функції методики літератури.
Специфіка викладання світової літератури у вищій школі. Професійні вимоги до
викладача. Студент і література. Світова література як предмет вивчення у вищій
школі. Викладач світової літератури та професійні вимоги до нього. Методи, форми та
засоби вивчення літератури. Типи занять у вищому заклади зі світової літератури.
Оцінювання.
Методологічні засади і типологія шкільного аналізу художнього твору.Вивчення
біографії письменника. Методика визначення ідейно-тематичної основи твору.
Послідовність розкриття образу-персонажа. Специфіка вивчення ліричних, епічних та
драматичних творів. Особливості аналізу фольклорних творів. Питання теорії літератури
у вузівському та шкільному вивченні. Види діалогів на уроках світової літератури.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бондарчук Л.І. Методику підсказує текст: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2001.
2. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних
закладах: Підручник.–К.,2007.
3. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних
закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К., 2000.
4. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика,
досвід. – К., 2002.
5. Ситченко А.Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу:
Монографія. – К., 2004.
6. Телехова О.П. Вивчення теорії літератури в школі: Посібник для вчителів. – Харьків,
1999.
7. Фурсова Л.О. Інтегровані уроки мови й літератури: проблемний підхід. – Тернпіль,
2008.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
КУРСОВА РОБОТА З ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОДИКОЮ
НАВЧАННЯ
1. КОД: ПНД 1.12

2. РІК НАВЧАННЯ: 3
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та професійної
діяльності; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність діяти
соціально відповідально та свідомо; здатність працювати в команді; здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність застосовувати набуті знання
в практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність використовувати
знання болгарської мови в освітній діяльності.
Фахові компетентності:здатність продемонструвати практичні навички наукової праці
(пошук джерел і робота з ними, реферування наукової літератури, порівняння кількох
поглядів на одну проблему), показати рівень філологічних знань з методики викладання
зарубіжної літератури, вміння самостійно мислити, робити узагальнення та висновки.
6.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: послідовність виконання курсової роботи з історії світової літератури з
методикою навчання: вибір теми; визначення об'єкта, предмета, мети і завдань
дослідження; підбір, аналіз джерел та літератури з теми; складання попереднього плану;
написання вступу; встановлення фактів та їх узгодження; формулювання висновків і
рекомендацій; оформлення списку використаних джерел та додатків;
написання
основного тексту роботи; підготовка до захисту курсової роботи.
Вміти:вибирати та аналізувати наукову проблему з історії світової літератури з
урахуванням її вивчення в закладах середньої освіти; користуватися бібліотечним
фондом, самостійно підбирати книги, журнали, газети, які безперечно збагатять їх
додатковими теоретичними, історико-літературними і методичними знаннями,
осмислювати й аналізувати різні точки зору, наводити переконливу аргументацію щодо
захисту власно висловлених теоретичних, історико-літературних і методичних положень.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Вступ до літературознавства, історія світової літератури, методика
навчання літератури, Украінська мова та основи академічного письма, філософія.
8. ЗМІСТ МОДУЛЯ:тематика курсових робіт розробляється випусковою кафедрою
щороку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Методичні рекомендації щодо до написання курсових робіт.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
курсова робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
КУРСОВА РОБОТА З БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ
1. КОД: ПНД 1.13
2. РІК НАВЧАННЯ: 4
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: 5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та професійної
діяльності; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; здатність вчитися і
оволодівати сучасними знаннями.
Фахові компетентності:здатність продемонструвати практичні навички наукової праці
(пошук джерел і робота з ними, реферування наукової літератури, порівняння кількох

поглядів на одну проблему), показати рівень філологічних знань та умінь з методики
викладання болгарської мови; вміння самостійно мислити, робити узагальнення та
висновки.
6.РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: послідовність виконання курсової роботи з болгарської мови
з методикою
навчання: вибір теми; визначення об'єкта, предмета, мети і завдань дослідження; підбір,
аналіз джерел та літератури з теми: складання попереднього плану; написання вступу;
встановлення фактів та їх узгодження; формулювання висновків і рекомендацій;
оформлення списку використаних джерел та додатків; написання основного тексту
роботи; підготовка до захисту курсової роботи.
Вміти: вибирати та аналізувати наукову проблему з болгарської мови з методикою
навчання літератури, користуватися бібліотечним фондом, самостійно підбирати книги,
журнали, газети, які безперечно збагатять їх додатковими теоретичними знаннями,
навчать осмислювати й аналізувати різні точки зору, наводити переконливу аргументацію
щодо захисту власно висловлених теоретичних положень; здійснювати звꞌязок наукової
проблеми з методикою її вивчення закладах середньої освіти.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:Вступ до словꞌянської філології з основами наукових досліджень;
Вступ до мовознавства.Теоретичний курс болгарської мови. Практичний курс болгарської
мови. Методика навчання болгарської мови.
8. ЗМІСТ МОДУЛЯ:тематика курсових робіт розробляється випусковою кафедрою
щороку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Методичні рекомендації щодо до написання курсових робіт.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
курсова робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська, болгарська.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (ФІЛОЛОГІЧНА)
1. КОД: ПП 4.01
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: викл. Берестецька О.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:на основі живого народного мовлення за допомогою
відповідних методів проводити опрацювання та інтепретацію матеріалу і результатів
досліджень, нової інформації про мовні та мовленнєві явища і процеси.
Фахові компетентності:розуміти сутність базових загальних понять діалектології як
розділу мовознавства. Володіти базовими теоретичними знаннями з болгарської
діалектної фонетики, морфології, лексикології, синтаксису; мати розуміння про
ареальний напрям у вивченні мови та його значення для практики навчання болгарської
мови в різних типах навчальних закладів; здатність провадити наукові дослідження в
галузі діалектології.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: сучасні філологічні й дидактичні засади навчання болгарської мови та світової
літератури; елементи теоретичного й експериментального (пробного) дослідження в
професійній сфері та методи їхньої реалізації.
Вміти: творчо-критично мислити, творчо використовувати різні теорії й досвід
(вітчизняний, закордонний) у процесі вирішення соціальних і професійних завдань;
працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами (зокрема цифровими),
видобувати, обробляти й систематизувати інформацію, використовувати її в освітньому
процесі; використовувати гуманістичний потенціал болгарської й світової літератур для

формування духовного світу юного покоління, громадян України; ефективно
організовувати, аналізувати, критично оцінювати, нести відповідальність за результати
власної професійної діяльності; забезпечувати охорону життя й здоров’я учнів у
навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:Вступ до славꞌянської філології з основами наукових досліджень.
Вступ до мовознавства. Теоретичний курс болгарської мови.
8. ЗМІСТ МОДУЛЯ:складання запитальника;бесіда з інформантами болгарських
острівних говоров Одесщини (проведення лінгвістичного і психолінгвістичного
експериментів);збір, систематизація і моделювання
діалектологічного матеріалу;
складання звіту про результати експериментів:характеристика інформантів,опис
реального експерименту,пропозиції по зміні параметрів вихідної моделі лінгвістичного і
психолінгвістичного експериментів.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Иванчев С.Български език – класически и екзотичен. С.,1988.
2. Иванов Йордан Н. Българска диалектология. Христоматия Пловдив, ПУ „Паисий
Хилендарски―, 2000 – 215
3. Стойков Ст. Българска диалектология София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2002
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:навчальна
практика.
11.МОВА НАВЧАННЯ: болгарська, українська.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (ОЗНАЙОМЧА, ВИХОВНА)
1. КОД: ПП 4.02
2. РІК НАВЧАННЯ: 2
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: викл Берестецька О.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність
працювати в команді; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел; здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; здатність
використовувати знання болгарської мови в освітній діяльності; здатність до адаптації та
дії в новій ситуації.
Фахові компетентності: здатність формувати в учнів предметні компетентності;
здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання; здатність
здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів (з
болгарської мови та світової літератури); здатність аналізувати особливості сприйняття й
засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції
навчально-виховного процесу; здатність реалізовувати ефективні підходи (особистісноорієнтований, діяльнісний, компетентнісний) до викладання болгарської мови та світової
літератури); здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на
сприйняття й породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній та
письмової формах болгарською та англійської мов, володіти методикою розвитку
зв’язного мовлення учнів у процесі говоріння й підготовки творчих робіт; здатність
доцільно використовувати й створювати сучасне навчально-методичне забезпечення
(обладнання) для проведення занять; здатність докритичного аналізу, діагностики й
корекції власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду (вітчизняного,
закордонного) у галузі викладання болгарської мови для саморегуляції й свідомого
вибору шляхів вирішення проблем у навчально-виховному процесі.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Знати: сучасні філологічні й дидактичні засади навчання болгарської мови; елементи
теоретичного й експериментального (пробного) дослідження в професійній сфері та
методами їхньої реалізації; мовні норми, соціокультурної ситуації розвитку болгарської
мови, особливостей використання мовних одиниць у певному контексті; державний
стандарт загальної середньої освіти, навчальні програми з іноземної мови та зарубіжної
літератури для ЗНЗ та практичних шляхів їхньої реалізації в різних видах урочної та
позаурочної діяльності; методики білінгвального й інтегрованого навчання мови й
фахового змісту, дидактику багатомовності та методику паралельного вивчення
споріднених мов, методику роботи в гетерогенному (змішаному) навчальному середовищі.
Вміти:творчо-критично мислити, творчо використовувати різні теорії й досвід у процесі
вирішення соціальних і професійних завдань; працювати з теоретичними та науковометодичними джерелами (зокрема цифровими), видобувати, обробляти й систематизувати
інформацію, використовувати її в освітньому процесі; організовувати навчальновиховний процес у ЗНЗ, співпрацю з учнями, ефективно працювати в команді
(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях);
ефективно організовувати, аналізувати, критично оцінювати, нести відповідальність за
результати власної професійної діяльності; забезпечувати охорону життя й здоров’я учнів
у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності
7.ПРЕРЕКВІЗИТ: Педагогіка, псіхологія, методика навчання болгарської мови.методика
навчання літератури.
8. ЗМІСТ МОДУЛЯ:ознайомлення з програмою практики, санітарно-гігієнічними
вимогами, правилами літнього оздоровчого табору; підготовка документації літньої
практики; вивчення системи роботи вихователів в літньому оздоровчому таборі;розробка
плану-конспектів, сценаріїв виховних заходів, пов'язаних з організацією трудової, ігрової,
художньо-мистецької, спортивної діяльності дітей;розробка матеріалів діагностування
особи школяра і колективу; захист портфоліо вожатого.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТ УРА:
1.Інструктивно-методичні матеріали з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей
/ [упоряд. Л. А. Герасимчук, З. О. Чернега]. – Хмельницький, 2007. – 132 с.
2. Іова В. Ю. Літній «Сонцеграй»: збірник ігрових програм та методичних рекомендацій /
В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 64 с.
3. Казакова Н.В. Літня педагогічна практика в оздоровчих таборах / Н.В. Казакова –
Хмельницький: Вид-во ХГПА. – 96с.
4. Козій М.К. Психолого-педагогічні умови удосконалення педагогічної практики
студентів: [метод. посіб.] / Микола Кузьмич Козій. – К.: Вид-во нац. пед. у-ту ім.
М.П.Драгоманова, 2001. – 140 с.
5. Миргородська Т. Дитячий оздоровчий табір / Т. Миргородська // Початкова школа. –
2006. – № 21. – С. 24 – 30.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:навчальна
практика.
11.МОВА НАВЧАННЯ: українська /болгарська.
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (ПЕДАГОГІЧНА)
1. КОД: ПП 4.03, ПП 4.04
2. РІК НАВЧАННЯ: 3, 4
3. СЕМЕСТР: 6, 7
4. ЛЕКТОР: доц.. Фоміна Л.Г.,викл. Берестецька О.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності:знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності; здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність

працювати в команді; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел; здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; здатність
використовувати знання болгарської мови та світової літератури в освітній діяльності;
здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Фахові компетентності: здатність формувати в учнів предметні компетентності;
здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання; здатність
здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з
болгарської мови та світової літератури; здатність аналізувати особливості сприйняття й
засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції
навчально-виховного процесу; здатність використовувати досягнення сучасної науки в
галузі теорії та історії болгарської мови та світової літератури в загальноосвітніх
навчальних закладах; доцільно використовувати й створювати сучасне навчальнометодичне забезпечення (обладнання) для проведення занять; здатність докритичного
аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного
досвіду (вітчизняного, закордонного) у галузі викладання болгарської мови та світової
літератури з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення
проблем у навчально-виховному процесі; здатність взаємодіяти зі спільнотами (на
місцевому, регіональному, національному, європейському й глобальному рівнях) для
розвитку професійних знань і фахових компетентностей, використовувати
перспективного практичний досвіду й мовно-літературний контекст для реалізації
навчально-виховних цілей.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
Знати: сучасні філологічні й дидактичні засади навчання болгарської мов та світової
літератури; елементи теоретичного й експериментального дослідження в професійній
сфері та методи їхньої реалізації; державний стандарт загальної середньої освіти,
навчальні програми з болгарської мови та світової літератури для ЗНЗ та практичних
шляхів їхньої реалізації в різних видах урочної та позаурочної діяльності; методики
білінгвального й інтегрованого навчання мови й фахового змісту, дидактику
багатомовності та методику паралельного вивчення споріднених мов, методику роботи в
гетерогенному (змішаному) навчальному середовищі; методи й методики діагностування
навчальних досягнень учнів з болгарської мови.
Вміти:творчо-критично мислити, творчо використовувати різні теорії й досвід у процесі
вирішення соціальних і професійних завдань; працювати з теоретичними та науковометодичними джерелами (зокрема цифровими), видобувати, обробляти й систематизувати
інформацію, використовувати її в освітньому процесі; застосовувати сучасні методики й
технологій (зокрема інформаційних) для забезпечення якості навчально-виховного
процесу в загальноосвітніх навчальних закладах; формувати комунікаційної стратегії з
колегами, соціальними партнерами, учнями (вихованцями) та їхніми батьками із
дотриманням етичних норм спілкування, принципів толерантності, творчого діалогу,
співробітництва та взаємоповаги до всіх учасників освітнього процесу; ефективно
організовувати, аналізувати, критично оцінювати, нести відповідальність за результати
власної професійної діяльності; забезпечувати охорону життя й здоров’я учнів.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Педагогіка, психологія, методика навчання болгарської мови,
методика навчання літератури.
8.ЗМІСТ МОДУЛЯ: педагогічна практика передбачає: ознайомлення з напрямами,
формами, методами навчально-виховної роботи загальноосвітніх закладів; закріплення на
практиці теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення лінгвістичних,
літературознавчих та психолого-педагогічних дисциплін; залучення студентів до
вивчення сучасного стану навчально-виховної роботи в школі, передового педагогічного
досвіду; формування уміння вести психолого-педагогічні дослідження; виконання
обов’язків помічника класного керівника; планування навчально-виховної роботи на весь
період практики, роботу на посаді вчителя болгарської мови та світової літератури;

підготовку звітної документації; участь у підсумкових заходах із педагогічної практики в
загальноосвітніх закладах та університеті.
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