
 

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу професійної підготовки 
каталог 2 за ОНП «Філологія» (доктор філософії) 

 

Кафедра, 

яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують

-ся (лекції, 

практики, 

командна 

ро-бота, 

семінар, 

проєктна 

ро-бота, 

проб-лемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на 

дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які 

хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 

та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Когнітивна лінгвістика 

Кафедра 

германської 

філології 

Швачко С.О. Швачко С.О. 

 Креативніс

ть, здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу..  

 Здатність 

до критичного 

аналізу та 

оцінювання 

сучасних наукових 

досягнень при 

вирішенні 

дослідницьких і 

практичних 

завдань, в тому 

числі в 

міждисциплінарни

х областях. 

Ініціювати, 

організовувати та 

проводити комплексні 

теоретичні та 

експериментальні 

дослідження в галузі 

науково-дослідницької 

та інноваційної 

діяльності, які приводять 

до отримання нових 

знань з когнітивної 

лінгвістики.  

 

Керуватися знаннями й 

коректно посилатися на 

розробки вітчизняних та 

зарубіжних вчених, 

наукові школи та 

фундаментальні праці у 

когнітивній лінгвістиці, 

формулювати мету 

Лекції-

візуалізації, 

інтерактивні 

лекції, 

модульне 

навчання, 

практико-

орієнтоване 

навчання 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

035 

Філологія 
30 

Без     

обмежень 

Без     

обмежень 



 

 

власного наукового 

дослідження як складник 

загальнофілологічного 

процесу. 

 

Використовувати 

сучасні інформаційні та 

комунікативні технології 

під час спілкування, 

обміну інформацією, 

збору, аналізу, 

оброблення, 

інтерпретації даних та 

подання результатів 

досліджень у галузі 

філології. 

Лінгвокультурологія  

Кафедра 

германської 

філології 

Черник М.В. Черник М.В. 

Формування знань 

про мову як 

складову культури, 

а також та засіб 

передачі 

соціокультурної 

інформації і 

відображення 

національних 

картин світу; уміння 

практичного 

застосувати 

отримані знання в 

професійній 

діяльності. 

Мати глибинні знання в 

галузі 

лінгвокультурології, її 

основні категорії та 

поняття, загальні 

відомості про 

становлення 

лінгвокультурології як 

самостійної наукової 

галузі та її місце в 

системі гуманітарного 

знання; розуміти 

закономірності 

культурного процесу й 

еволюції мовної картини 

світу.  

  

Оперувати 

термінологічним 

апаратом 

лінгвокультурології, 

застосовувати набуті 

знання під час 

написання дисертаційної 

роботи доктора 

Проблемні 

лекції;   

інтерактивні 

лекції;   

навчальна 

дискусія / 

дебати;   

метод 

спостереження 

й аналізу 

мовних явищ; 

проблемно-

пошуковий 

метод; 

 дослідницька 

робота;   

творчий метод; 

практико-

орієнтоване 

навчання 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

035 

Філологія 
30 

Без     

обмежень 

Без     

обмежень 



 

 

філософії та наукових 

статей.   

 

Здійснювати пошук, 

аналіз та синтез 

лінгвокультурної 

інформації з 

використанням валідних 

методів, а також 

презентувати результати 

такої пошуково-

аналітичної діяльності 

державною та іноземною 

мовами. 

 

Аналізувати мовні 

одиниці з позиції їхньої 

лінгвокультурної 

значущості.  

  

Демонструвати навички 

роботи з актуальною 

фаховою літературою та 

інформаційними 

ресурсами для 

успішного провадження 

лінгвокультурної 

інтерпретації текстового 

матеріалу. 

Лінгвосинергетика  

Кафедра 

германської 

філології 

Щигло Л.В. Щигло Л.В. 

 Здатність 

до критичного 

аналізу та 

оцінювання 

сучасних наукових 

досягнень при 

вирішенні 

дослідницьких і 

практичних 

завдань, в тому 

числі в 

міждисциплінарни

Формулювати 

наукові гіпотези і 

завдання, обирати 

для обґрунтування 

висновків  сучасні 

експериментальні 

методи наукових 

досліджень, 

результати 

теоретичного 

аналізу, емпіричних 

Лекція-

візуалізація; 

семінар-

диспут; 

проблемно-

пошукові 

заняття; 

проєктна 

робота 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

035 

Філологія 
30 

Без     

обмежень 

Без     

обмежень 



 

 

х областях. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

досліджень, 

математичного 

моделювання і 

прогнозування. 
 

Сучасні методи лінгвістичних досліджень 

Кафедра 

германської 

філології 

Медвідь О.М. Медвідь О.М. 

Здійснювати 

типологію 

основних методів 

досліджень, вміти 

аналізувати, 

знаходити 

закономірності в 

межах емпіричного 

матеріалу 

дослідження; 

застосовувати 

набуті знання під 

час написання 

дисертаційної 

роботи доктора 

філософії  

Мати глибинні знання в 

галузі мовознавства, 

розпізнавати панівні 

парадигми й сучасні 

теорії філології, 

розуміти структуру 

сучасної англійської 

мови, осмислювати її як 

синергетичну 

полісистему з метою 

застосування у 

професійній та 

інноваціно-науковій 

діяльності. 

Демонструвати уміння 

давати характеристику 

когнітивних, 

комунікативних та 

дискурсивно-

функціональних аспектів 

англійської мови,  що 

характеризують її 

потенціал з метою 

застосування як в 

дослідницькій, так і у 

викладацькій діяльності 

в межах спеціальності 

035"Філологія". 

-лабораторні 

заняття 

(мультимедійна 

презентація, 

навчальна 

дискусія) 

- Мозковий 

штурм 

-інтерактивні 

лекції 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії)  

035 

Філологія 
30 

без 

обмежень 

без 

обмежень 

Стилістика та лексикологія англійської мови 

Кафедра 

германської 

філології 

Швачко С.О. Швачко С.О. 

Креативність, 

здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу..   Здатність до 

Мати глибинні знання в 

галузі стилістики та 

лексикології англійської 

мови, розпізнавати 

панівні парадигми й 

сучасні теорії філології. 

Лекції-

візуалізації, 

інтерактивні 

лекції, 

модульне 

навчання, 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

035 

Філологія 
30 

Без     

обмежень 

Без     

обмежень 



 

 

критичного аналізу та 

оцінювання сучасних 

наукових досягнень 

при вирішенні 

дослідницьких і 

практичних завдань, в 

тому числі в 

міждисциплінарних 

областях. 

 

Здійснювати типологію 

основних стилістичних 

прийомів та способів 

словотвору, знаходити 

закономірності 

морфологічного та 

стилістичного 

потенціалу . 

 

Пояснювати інноваційну 

термінологію стилістики 

та лексикології в рамках 

сучасних мовознавчих 

концепцій, 

використовувати 

поняття вищевказаних 

галузей знань у 

написанні оригінальних 

наукових праць у галузі 

філології. 

 

Давати характеристику 

функціональних стилів 

англійської мови. 

Аналізувати лексичні та 

стилістичні аспекти мов 

оригіналу та перекладу, 

їхню історію і 

варіативність, 

враховувати  сучасні 

поняття. 

практико-

орієнтоване 

навчання 

Історія германських мов 

Кафедра 

германської 

філології 

Кобякова І.К. Кобякова І.К. 

Здатність до 

опанування 

іноземними мови в 

обсязі достатньому 

для представлення 

та обговорення 

результатів своєї 

наукової роботи 

англійською та 

Розвивати навички 

написання та 

оформлення 

результатів наукових 

робіт у вигляді тез, 

статей, проектів з 

історії германських 

мов. 

Лекції-

візуалізації, 

інтерактивні 

лекції, 

модульне 

навчання, 

практико-

орієнтоване 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

035 

Філологія 
30 

Без     

обмежень 

Без     

обмежень 



 

 

німецькою мовами в 

усній та письмовій 

формі, а також для 

повного розуміння 

іншомовних 

наукових текстів з 

спеціальності. 

 

Організовувати та 

проводити комплексні 

теоретичні та 

експериментальні 

дослідження в галузі 

науково-дослідницької 

та інноваційної 

діяльності, які 

приводять до 

отримання нових знань 

в історії германських 

мов. 

Здобувати теоретичні 

знання, уміння, 

навички та інші 

компетентності, 

достатні для 

продукування нових 

ідей, розв'язання 

комплексних проблем. 

Підвищувати рівень 

професійної підготовки 

в галузі філології задля 

здійснення наукового 

консультування у сфері 

культури, державного 

управління та 

діяльності 

недержавних 

інституцій. 

Володіти знаннями 

щодо історії 

германських мов, за 

якою здійснюються 

власні дослідження, 

усвідомлювати місце 

результатів власного 

наукового дослідження 

навчання 

 

 

 

 
 



 

 

у суспільному житт. 

Теоретична граматика та фонетика англійської мови 

Кафедра 

германської 

філології 

Баранова С.В. Баранова С.В. 

Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

Здатність виявляти 

потребу в 

додаткових знаннях 

у сфері філології за 

напрямком 

наукових 

досліджень, 

генерувати наукові 

гіпотези. 

Здатність 

інтерпретувати 

результати наукових 

досліджень, 

проводити їхній 

коректний аналіз та 

узагальнення 

 

Аналізувати 

морфологічні, 

синтаксичні та 

фонетичні одиниці 

англійської мови, 

оцінювати роль 

результатів аналізу для 

власного дослідження та 

продукувати інноваційні 

ідеї на основі отриманих 

теоретичних знань з 

філології в науковій та 

педагогічній роботі, 

враховувати 

трансформаційні 

фонетичні моделі мов 

під час перекладу та 

робити висновки про 

їхню доречність у 

переході від вихідного 

до цільового тексту  

Інтерактивні 

лекції, лекції-

дискусії, 

проблемно-

пошуковий 

метод, 

практико-

орієнтоване 

навчання 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

035 

Філологія 
30 

Без     

обмежень 

Без 

обмежень 

Мультимодальна лінгвістика 

Кафедра 

германської 

філології 

Ущаповська І.В. Ущаповська І.В. 

Використовувати 

методи дослідження 

вербальних, 

невербальних та 

паравербальних 

засобів комунікації 

та з’ясовувати їх 

специфіку; 

аналізувати, 

критично оцінювати 

й залучати до 

процесу спілкування 

семіотичні ресурси 

мультимодальної 

природи. 

Встановлювати   

закономірності взаємодії 

вербальних, 

невербальних та 

паравербальних 

компонентів комунікації 

в усному та писемному 

мовленні; розуміти 

специфіку кінесики, 

окулесики, аускультації, 

гаптики, гастики, 

ольфакції, проксеміки, 

хронеміки, системології 

та під час спілкування 

враховувати особливості 

мови тіла, міміки, 

жестів, дотиків, відстані 

Лекції-

візуалізації, 

інтерактивні 

лекції, 

модульне 

навчання, 

мозковий 

штурм, аналіз 

кейсів 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

035 

Філологія 
30 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 



 

 

між співрозмовниками, 

часових параметрів 

тощо.  

           

 

           

 


