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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 
 

 

a) Адреса: 

 

навчальний корпус ТНПУ № 4,  

вул. В. Винниченка,10,  

м. Тернопіль,  

46018 

 

b) Контактні телефони: 

Приймальня декана 

тел (+380352)53-36-12 

 

c) Інформація про склад деканату: 

  Декан - Громяк Мирон Іванович 

  Секретар деканату Тесельська Наталія Олекандрівна 

 

d) Кафедри: 

 

  Кафедра математики 

 

Лотоцький 

Володимир Андрійович 

зав.каф. 

доцент, к.ф.-м.н. 

Громяк 

Мирон Іванович 

декан, 

доцент, 

к.ф.-м.н. 

Качурівський 

Роман Ігорович 

асистент, 

к.ф.м.н. 

Стаднік 

Тарас Миколайович 

асистент 

Чорний 

Віктор Зіновійович 

доцент, к.ф.-м.н. 

Хохлова 

Лариса Григорівна 

Доцент, к.ф.-м.н. 

Кодлюк 

Тетяна Іванівна 

асистент, 

к.ф.м.н. 

Вовчук 

Наталія Іванівна 

ст. лаб. 

Підручна 

Маорія Ввасилівна 

доцент 

к. пед.н. 

Волчаста 

Марія Миколаївна 

доцент 

к. пед..н. 

Галан 

Василь Данилович 

Доцент, 

к.ф.-м.н. 

Кравчук 

Василь Ростиславович 

Доцент, 

к.ф.-м.н. 



 4 

Легкар 

Ярослава Онуфріївна 

лаб. 

Моховик 

Олександр Васильович 

асистент 

Русіна 

Людмила Володимирівна 

асистент 

Тадеєв 

Василь Олександрович 

доцент 

к. тех.н. 

  
Кафедра фізики: 

  
 Дідора 

 Тарас Дмирович  

кандидат фіз.-мат. наук, 

доцент, 

зав. кафедри 

Басістий 

 Павло Васильович  

кандидат технічних наук, 

доцент 

 Бачинський  

Юрій Григорович  

кандидат технічних наук, 

доцент 

 Дрогобицький  

Юрій Володимирович  

кандидат фіз.-мат. наук, 

викладач 

 Корсун 

 Ігор Васильович   

кандидат пед. наук, 

викладач 

 Мацюк 

 Віктор Михайлович 

кандидат пед. наук, 

доцент 

 Мохун  

Сергій Володимирович  

кандидат технічних наук, 

доцент 

 Чопик  

Павло Іванович  

асистент 

 

Кафедра інформатики 

 

Балик  

Надія Романівна.  доц. канд. пед. наук. 

Василенко  

Ярослав Пилипович  асистент 

Грод 

 Інна Миколаївна  доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Грод  

Іван Миколайович  доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Мартинюк  

Сергій Володимирович  доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Шмигер  

Галина Петрівна  доц. канд. хіміко-біологічних наук. 

Струк  

Оксана Олегівна  доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Струк  

Сергій Петрович  асистент. 

Галан 

 Віра Іванівна  асистент. 
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Скасків  

 Ганна Михайлівна асистент. 

Габрусєв 

 Валерій Юрійович  доц. канд. пед. наук. 

Карабін  

Оксана Йосипівна  викладач, канд. пед. наук. 

Вельгач 

 Андрій Володимирович  доц. канд. фіз.-мат. наук. 

Лещук 

Світлана Олексіївна доц. канд. пед. наук. 

Генсерук 

 Галина Романівна доц. канд. пед. наук. 

Олексюк 

 Василь Петрович доц. канд. пед. наук. 

Дудін  

Олександр Валерійович  асистент канд. технічних наук. 

Маланюк  

Надія Богданівна асистент. 

Мандзюк 

 Віктор Іванович асистент. 

Романишина  

Оксана Ярославівна  викладач, канд. пед. наук. 
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 Кваліфікації (освітня і професійна) 

Навчання на факультеті здійснюється за такою системою: 

Перший ступінь: бакалаврат. Термін навчання – 4 роки. Протягом перших двох років 

студенти вивчають фундаментальні дисципліни відповідно до обраної спеціальності. Після 

другого курсу, продовжуючи вивчати обов’язкові дисципліни державного стандарту, кожен 

студент обирає одну із допустимих додаткових спеціальностей або спеціалізацій (вивчає певний 

блок дисциплін за вибором студента). 

По завершенню першого ступеня студенти отримують базову вищу освіту з відповідного 

напряму підготовки і кваліфікацію, передбачену освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалавра (з математики, з фізики, з інформатики) і можуть продовжити навчання на другому 

ступені. 

На другому ступені навчання здійснюється або за програмою освітньо-кваліфікаційного 

рівня “спеціаліст”, або за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. 

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст” передбачає підготовку фахівця з 

повною вищою освітою, якому, крім основної, присвоюється одна із можливих додаткових 

кваліфікацій. 

До магістратури приймаються випускники бакалаврату і випускники освітньо-

кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, які мають високий рейтинг. Навчання в магістратурі 

передбачає підготовку до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та у старшій середній 

школі. Випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” після захисту магістерської 

кваліфікаційної роботи присвоюється кваліфікація магістра з основної спеціальності і викладача. 

Випускники фізико-математичного факультету, які проявили здібності до науково-дослідної 

роботи та отримали диплом спеціаліста або магістра мають можливість продовжити навчання в 

аспірантурі.  
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ 

НАВЧАННЯ 

Галузь знань: : 0402   фізико-математичні науки 

Напрям підготовки: 6.040201 Математика 

Термін навчання — 4 роки 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 75 осіб 

Галузь знань: : 0402   фізико-математичні науки 

Напрям підготовки: 7.040201 Математика 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 70 осіб 

Галузь знань: : 0402   фізико-математичні науки 

Напрям підготовки: 8.040201 Математика 

Термін навчання — 1 рік 

Ліцензійний обсяг:  

денна форма навчання — 5 осіб 
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4. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

План напряму підготовки 6.040201 Математика* 

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр 

 № 

п/п 
НАЗВИ  ДИСЦИПЛІН 

Форми 

підсумкового  

контролю 

Обсяг роботи студентів 

К
р

ед
и

ті
в 

EC
TS

 

В
сь

о
го

 г
о

д
 

Аудиторні заняття 

Ін
д

и
ві

д
уа

л
ьн

а 
р

о
б

о
та

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Ек
за

м
ен

и
 

За
л

ік
и

 

К
ур

со
ві

 р
о

б
о

ти
, 

п
р

ак
ти

ки
 

Л
ек

ц
ії 

П
р

ак
ти

чн
і, 

 

се
м

ін
ар

сь
кі

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

1 
Цикл гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 
                    

1.1

. 
Нормативна частина циклу                     

1 ГЕ 01. Історія України 1     3 108 34 16 0 29 29 

2 
ГЕ 02. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
5 3,4   3 108 18 54 0 18 18 

3 ГЕ 03. Філософія 3     3 108 26 26 0 28 28 

4 ГЕ 04. Історія української культури 6     2 72 14 16 0 21 21 

5 ГЕ 05. Іноземна мова 2 1   5 180 0 84 0 48 48 

  Разом нормативна частина циклу       16 576 92 196 0 144 144 

1.2

. 
Вибіркова частина циклу                     

6 ГЕ 06. Дисципліни за вибором студентів   
5,6, 

7,8 
  8 288 64 56 0 84 84 

  Разом вибіркова частина циклу       8 288 64 56 0 84 84 

  
Всього за циклом гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки 
      24 864 156 252 0 228 228 
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2 
Цикл математичної та природничо-

наукової підготовки 
                    

2.1

. 
Нормативна частина циклу                     

7 
ПМ 01. Диференціальна геометрія і 

топологія 
4     5 180 34 36   55 55 

8 ПМ 02. Комплексний аналіз 5     4,5 162 28 32   51 51 

9 ПМ 03. Математична логіка   5   3 108 22 26   30 30 

10 ПМ 04. Інформатика 3 1,2   10 360 48   88 112 112 

11 ПМ 05. Методи обчислень 7     3 108 24   22 31 31 

12 ПМ 06. Теоретична механіка 7     4 144 32 32   40 40 

13 ПМ 07. Теоретична фізика 8     4 144 30 32   41 41 

14 ПМ 08. Основи екології   1   1,5 54 12 12   15 15 

  Разом нормативна частина циклу       35 1260 230 170 110 375 375 

2.2

. 
Вибіркова частина циклу                     

  ПМ 09. Дисципліни, які визначає ВНЗ                     

15 ПМ 09.01. Економічна теорія   6   3 108 22 26   30 30 

16 ПМ 10. Дисципліни за вибором студентів   5   4 144 30 32   41 41 

  Разом вибіркова частина циклу       7 252 52 58 0 71 71 

  
Всього за циклом математичної та 

природничо-наукової підготовки 
      42 1512 282 228 110 446 446 

3 
 Цикл професійної та практичної 

підготовки 
                    

3.1

. 
Нормативна частина циклу                     

  Професійно-педагогічна підготовка                     

17 ПП 01. Психологія 3 2   6 216 50 24 26 58 58 

18 ПП 02. Педагогіка 5 4,6   7,5 270 78 24 24 72 72 
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19 ПП 03. Вікова фізіологія і валеологія   2   3 108 24 6 18 30 30 

20 ПП 04. Методика навчання математики 6,8 7   9 324 62 42 44 88 88 

21 Курсова робота з методики математики     8д 1 36       36 0 

  
Професійна науково-предметна 

підготовка 
                    

22 
ПП 05. Безпека життєдіяльності та основи 

охорони праці 
  4   2 72 18 16   19 19 

23 ПП 06. Елементарна математика 7 
3,4, 

5 
  16 576 74 172   165 165 

24 ПП 07. Математичний аналіз 1,2,4 3   24,5 882 166 162   277 277 

25 ПП 08. Аналітична геометрія 1,2     10 360 64 72   112 112 

26 ПП 09. Лінійна алгебра 1,2     10 360 68 68   112 112 

27 ПП 10. Алгебра і теорія чисел 3,4     10 360 68 70   111 111 

28 ПП 11. Диференціальні рівняння 6     5 180 30 40   55 55 

29 ПП 12. Дискретна математика 5     4 144 24 36   42 42 

30 
ПП 13. Теорія ймовірностей та 

математична статистика 
7     5 180 32 48   50 50 

31 Курсова робота з математики     7д 1 36       36 0 

  Практична підготовка                     

32 Педагогічна практика     8д 9 324         324 

33 Державна атестація       3 108         108 

  Разом нормативна частина циклу       126 4536 758 780 112 1263 1623 

3.2

. 
Вибіркова частина циклу                     

  
ПП 14. Дисципліни та практики, які 

встановлює ВНЗ 
                    

34 ПП 14.01. Основи педмайстерності   3   2 72 8 4 20 20 20 

35 ПП 14.02. Методика виховної роботи   6   2 72 12   22 19 19 



 12 

36 ПП 14.03. Числові системи 8     3 108 22 24   31 31 

37 ПП 14.04. Астрономія   8   2 72 14   12 23 23 

38 
ПП 14.05. Проективна геометрія і методи 

зображень 
  3   5 180 30 38   56 56 

39 ПП 14.06. Експериментальна фізика   5   4 144 20   40 42 42 

40 
ПП 14.07. Вибрані питання методики 

навчання математики 
  8   1,5 54 14 12   14 14 

41 ПП 14.08. Етика і естетика   7   2 72 16 14   21 21 

42 Психологічна практика     4д 1,5 54         54 

43 Обчислювальна практика     6д 3 108         108 

44 Педагогічна з педмайстерністю     5д 3 108         108 

45 З фахових методик     6д,7д 3 108         108 

46 Практика в дитячих таборах     4д 4,5 162         162 

47 ПП 15. Дисципліни за вибором студентів   6,7   11,5 414 98 76   104 136 

  Разом вибіркова частина циклу       48 1728 234 168 94 330 902 

  
Всього за циклом професійної та 

практичної підготовки 
      174 6264 992 948 206 1593 2525 

  Підготовка бакалавра       240 8640 1430 1428 316 2267 3199 

  Кількість екзаменів 29                   

  Кількість заліків   32                 

  Кількість курсових робіт (всього)     2               

  Кількість практик (всього)     7               

4 Позакредитні дисципліни                     

48 Фізичне виховання   
1,2, 

3,4 
  7,5 270   270     0 

Додаток А до навчального плану (орієнтований перелік дисциплін за вибором студентів) 

Спеціалізація: інформатика 

  ГЕ 06.01. Соціологія (економіка)   5   2 72 16 14   21 21 
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ГЕ 06.02. Правознавство (основи 

конституційного права) 
  8   2 72 16 14   21 21 

  ГЕ 06.03. Логіка (політологія)   6   2 72 16 14   21 21 

  
ГЕ 06.04. Релігієзнавство (історія науки і 

техніки) 
  7   2 72 16 14   21 21 

  ПМ 10.01. Основи геометрії   5   2 72 16 16   20 20 

  ПМ 10.02  Вибрані питання фізики   5   2 72 14 16   21 21 

  ПП 15.04. Програмне забезпечення ЕОМ   6   4 144 28   28 44 44 

  
ПП 15.05. Використання обчислювальної 

техніки в навчальному процесі 
  7   2 72 16   16 20 20 

  ПП 15.06. Методика навчання інформатики   7   4 144 32 16 16 40 40 

  ПП 15.07. Оглядові лекції   8   1,5 54 22       32 

Додаток Б до навчального плану (орієнтований перелік дисциплін за вибором студентів) 

Спеціалізація: економіка 

  ГЕ 06.01. Соціологія (економіка)   5   2 72 16 14   21 21 

  
ГЕ 06.02. Правознавство (основи 

конституційного права) 
  8   2 72 16 14   21 21 

  ГЕ 06.03. Логіка (політологія)   6   2 72 16 14   21 21 

  
ГЕ 06.04. Релігієзнавство (історія науки і 

техніки) 
  7   2 72 16 14   21 21 

  ПМ 10.01. Основи геометрії   5   2 72 16 16   20 20 

  ПМ 10.02  Вибрані питання фізики   5   2 72 14 16   21 21 

  ПП 15.01.  Мікроекономіка   6  4 144 28 28  44 44 

  ПП 15.02.  Макроекономіка   7   3 108 24 24   30 30 

  
ПП 15.03.  Методика навчання основ 

економічної теорії 
  7   3 108 24 24   30 30 

  ПП 15.07. Оглядові лекції   8   1,5 54 22       32 
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5. КОПІЯ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 
 

Галузь знань: 0402   фізико-математичні науки,   

 напрям підготовки: 6.040201 Математика 
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 18 

6. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

(Галузь знань: 0402   фізико-математичні науки, 

напрям підготовки: 6.040201 Математика 

) 

Нормативні дисципліни 

Дисципліна: Історія України. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу 

з найдавніших часів до сучасності.  

Завдання: сформувати історичного мислення, вміння аналізувати й узагальнювати 

події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне, 

об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний процес і робити 

висновки; працювати з історичними документами різного змісту, а саме: встановлювати 

відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст 

фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює. 

Зміст дисципліни. Історія території. Історії титульного етносу, Історія 

державотворення. основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення 

східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів 

київських князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та 

порівнювати внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки 

внутрішньої та зовнішньої політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості 

міського та сільського життя мешканців Давньої Русі, суспільну роль різних верств та 

станових груп; описувати повсякденне життя різних верств Київської держави; 

висловлювати ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби. 

 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин- 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання (9), модульний контроль (2), підсумковий 

контроль — екзамен 

 

Дисципліна: Філософія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Мета: ознайомлення зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського 

процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем 

філософії як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові 

підходи до вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки 

філософського запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної 

культури, переконання в принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного 

самовизначення, спрямовує на самостійні роздуми над найважливішими проблемами 

індивідуального та суспільного буття. 

Завдання: сформувати вміння працювати з філософськими текстами, реконструювати 

зміст висловлених у них філософських ідей, здійснювати історико-філософську 

інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень, актуалізує потребу співвідносити 

світоглядні ідеї з практикою суспільного життя, спрямовує на самостійні роздуми, виховує 

переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків 

культурної спадщини людства, складовою частиною якої є філософія.  

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин  — 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 
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Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

екзамен 

 

Дисципліна: Українська мова (за професійним спрямуванням). 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2, 3 рік, 3, 4, 5 семестри. 

Мета: сформувати у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок 

досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері.  

Завдання: забезпечення чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у 

професійній діяльності; досконалого володіння нормами сучасної української літературної 

мови та дотримання вимог культури усного і писемного мовлення; вироблення навичок 

самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; розвиток творчого мислення 

студентів; виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій; 

формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та 

перекладу наукових текстів. 

Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин  — 10 тижнів, 11 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік, екзамен 

 

Дисципліна: Історія української культури. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: поглиблення знань студентів з історії та теорії української культури, 

ознайомлення з головними проблемами історико-культурного процесу в Україні в світовому 

і європейському контексті.  

Завдання: вивчити сучасні інтерпретації історії культури та історичні умови їх 

функціонування, основні етапи розвитку та найважливіші події, явища, персоналії 

українського культурного процесу; сформувати уявлення про етнічні та національні 

культури народів на території України, проблемні, суперечливі питаннях українського 

культурного процесу.; самостійно написати реферат (виконати ІНДЗ) на визначену тему з 

історії української культури; вміти написати звіт про екскурсію до художнього музею; 

визначити структурно-морфологічні особливості української культури. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, ІНДЗ (реферат, звіт про 

екскурсію), підсумковий контроль  — екзамен 

 

Дисципліна: Політологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр. 

Мета: формування знань про суть політичних процесів, які відбувалися в минулому й 

відбуваються сьогодні, їх об’єктивного характеру, взаємозв’язків і взаємозалежності; 

засвоєння студентами основних політичних понять і категорій.  

Завдання: забезпечити чітке і правильне розуміння теоретико-методологічних проблем 

політологічного знання, розвитку поглядів видатних українських і закордонних мислителів 

на політику, місця та ролі політичних суб’єктів (індивідуальних і колективних) у системі 

політико-правових відносин суспільства і держави, засад політики, її сутності, першооснови, 

причин і джерел. Розвиток аналітичного мислення студентів; виховання високої політичної 

культури, поваги до загальнодемократичних надбань людської цивілізації; формування 

навичок знаходити і критично оцінювати потрібну інформацію з минулого та сьогодення 

України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль — 

залік 
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Дисципліна: Іноземна мова. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1,2 рік, 1,2,3 семестри. 

Мета: формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є 

комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають 

стандарту В2.  

Завдання: оволодіти навичками аналітичного і пошукового читання літератури з 

елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та 

вивчення історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні 

граматичні явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на 

запропоновану тематику, передбачену програмою.  

Тривалість: 5 кредити ЕСТS / 180 години  — 18 тижнів, 10 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік, екзамен 

Вибіркові дисципліни 

Дисципліна: Правознавство. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію 

формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу 

України. 

Завдання: ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; 

формувати навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати 

переконаність в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до 

протиправної поведінки; виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні 

та світі, спираючись на знання з теорії й історії держави та права, користуватися 

вітчизняними нормативними та міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами 

права, юридичною літературою; формування вміння застосовувати набуті правові знання у 

майбутній роботі з учнівською молоддю. 

Зміст дисципліни. Навчальний курс містить стислий послідовний виклад першооснов 

всіх головних юридичних дисциплін і включає лише ту інформацію, яка є конче необхідною 

для студентів. Цим обумовлюється структура навчального курсу, яка повністю узгоджується 

із традиційною для юристів послідовністю галузей права. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

 

Дисципліна: Релігієзнавство. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових підходів до 

вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в 

умовах секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; 

поглиблення знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні 

процеси, зокрема в Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про 

конституційні принципи свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державно-

церковних і міжконфесійних відносин, визначають принципи функціонування церков і 

релігійних організацій. 

Завдання: сформувати у студентів цілісного світоглядного уявлення про релігійні 

процеси в минулому та сучасний період у світі й Україні, їх роль у суспільному розвитку. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 
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Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

 

Дисципліна: Економічна теорія. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми 

ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових 

економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до 

подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання 

економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами 

методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, 

рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх 

матеріальних і соціально-економічних потреб. 

Завдання: сформувати вміння: аналізувати конкретні економічні проблеми; давати 

оцінку економічним ситуаціям; пояснювати причини найважливіших економічних явищ. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

 

Дисципліна: Логіка. 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Мета: формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного 

мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення — поняття, 

судження й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних 

законів (принципів) мислення, знайомить з основними прийомами аргументації. 

Завдання: оволодіти найбільш поширеними в практиці схемами і прийомами 

міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх основних методів  — 

дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти логічні помилки як у 

власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє вдосконаленню логічної 

культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі точність і образність 

думки, вихованню дисципліни думки. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

Дисципліна: Етика і естетика. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: ознайомлення з важливими філософськими галузями знань про людину: етикою  

— предметом якої є мораль і естетикою  — предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює 

основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як 

сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, а також 

системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку 

некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ–поч. ХХІ ст. Засвоєння 

цієї сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його 

цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну 

моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню. 

Завдання: сформувати вміння працювати з філософсько-етичними та художніми 

текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, аргументувати власну позицію 

щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути навички критичного мислення та 

теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.  

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 
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Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік 

 

Дисципліна: Соціологія. 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Мета: формування знань про природу соціальної реальності на базі засвоєння 

основних категорій науки, теоретико  — методологічних підходів аналізу суспільних явищ і 

процесів, особливостей механізму функціонування соціальних систем суспільства. 

Завдання: сформувати вміння конструювати зміст навчального матеріалу, 

використовувати методи дослідження соціальної дійсності для аналізу соціально  — 

політичних і соціально — економічних процесів у суспільстві; працювати з 

першоджерелами; здійснювати інтерпретацію, пояснення і оцінку соціологічних вчень; 

сформувати власну світоглядну позицію, щодо явищ і процесів сьогодення; володіти 

термінами в обсязі, який дає змогу оформити ідею. 

Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години  — 6 тижнів, 12 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль  — 

залік  
 
Предмет: Етика і психологія сімейного життя 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3семестр 

Анотація: Мета курсу - озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної 

проблематики, методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим 

досвідом  підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном. 

Завдання курсу: виявити і показати студентству психолого-педагогічні аспекти процесу 

підготовки учнівської молоді до сімейного життя;  проаналізувати роль школи, батьків у 

дошлюбній соціалізації школярів та показати місце класного керівника та вчителя-

предметника у підготовці учнів до сімейного життя;  озброїти студентів системою 

компетентностей щодо психосексуального розвитку, міжстатевого спілкування, шлюбно-

сімейних стосунків;  виявити закономірності та можливості впливу вчителя на ґендерні 

ідентичності учнів, розкрити особливості ґендерної соціалізації майбутнього сім’янина;   

ознайомити майбутніх учителів з історією дошлюбної підготовки школярів в Україні, а 

також із досвідом формування майбутнього сім’янина в країнах Європи;  довести значущість 

дошлюбної підготовки школярів для шкільної практики, накреслити шляхи її просування в 

освіту; показати освітні і виховні можливості базових шкільних навчальних курсів (за 

напрямком підготовки вчителя) у дошлюбній підготовці школярів; ознайомити студентів з 

вимогами до особистості вчителя, що здійснює дошлюбне виховання школярів різного віку, 

а також принципами, яких мають дотримуватися вчителя в процесі підготовки учнівської 

молоді до сімейного життя, а саме принципами щирості, активності, толерантності, 

науковості, емоційності, послідовності, доступності, реалістичності, довір’я і тощо. 

 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Охорона праці 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр  

Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення 

ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень 

науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з 

обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці. Основні завдання курсу: вивчення основ 

охорони праці для забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників, 

школярів, студентів,курсантів у виробничих умовах та під час навчання, ефективне 
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управління охороною праці та формування відповідальності у фахівців і посадових осіб за 

колективну та власну безпеку. Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ 

охорони праці; основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, 

травматизм та професійні захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; 

електробезпека; державний нагляд за станом охорони праці. Результат вивчення дисципліни 

студент повинен знати: сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на 

робочих місцях та виробництві; основні терміни та визначення з основ охорони праці; 

основні нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при 

запобігання виникнення нещасних випадків. Студент повинен вміти: розробляти і проводити 

заходи щодо усунення причин нещасних випадків, проводити розслідування нещасних 

випадків, впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці; 

організовувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог 

охорони праці. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Валеологія 

Статус. нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни “Валеологія” є формування у 

студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення складових здорового 

способу життя, а також шляхів і методів формування здорового способу життя. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Валеологія” є навчити студентів 

орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати спосіб життя людини, діагностувати 

особливості порушення способу життя людини, освоїти шляхи профілактики розладів 

здоров’я людини шляхом зміни її способу життя. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Методика виховної роботи в ЛОТ 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Завдання курсу: теоретично й методично підготувати студентів до 

згуртування дітей (різних вікових категорій) у тимчасово створені колективи в умовах 

табірного літа.  

Детально розкрити студентам зміст таких питань: 

 роль і місце літнього відпочинку в системі виховання школярів; 

 особливості організації праці педагога-організатора; 

 планування та облік роботи в таборах; 

 проблеми самовизначення та самовираження особистості в умовах табірного літа; 

 особливості спілкування з дітьми різного віку. 

Сформувати у студентів вміння організовувати та проводити:  

 фізкультурно-оздоровчу роботу та загартування школярів; 

 спортивно-масові заходи та дійства в умовах табірного літа; 

організовувати та проводити національні ігри та розваги з дітьми різних вікових 

категорій в умовах літнього відпочинку. Форми контролю: залік 
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Професійна психолого-педагогічна підготовка 

 

 

Дисципліна: Вступ до спеціальності. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: пізнання студентами наукових основ педагогічної діяльності і спілкування, 

професійного самовиховання і саморозвитку; сприяння продуктивній адаптації 

першокурсників до особливостей навчання у вищій школі; оволодіння технологією 

самоосвітньої діяльності; формування першооснов професійної культури і компетентності 

майбутніх педагогів.  

Завдання: розкрити соціальну значимість педагогічної професії, перспектив і шляхів 

оволодіння учительською діяльністю. 

Зміст дисципліни: Особливості, зміст професійної діяльності і спілкування, вимоги до 

особистості вчителя; формування культури навчальної праці майбутніх педагогів; структура 

і організація навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі; 

формування у студентів професійно-педагогічної спрямованості, професійно-ціннісних 

орієнтацій, педагогічного мислення, потреби у систематичному самовихованні і 

самовдосконаленні, дієвих установок на пошук і вдосконалення індивідуального стилю 

діяльності і спілкування як необхідних умов професійного росту. 

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 1 кредит ECTS / 36 годин — 4 тижнів, 8,5 год. на тиждень 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — 

тестування і творчі завдання (2), ІНДЗ  — презентація (1); підсумковий контроль  — залік.  

 

Дисципліна: Педагогіка. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Мета: засвоєння основних положень і проблематики сучасної педагогіки; формування 

досвіду самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, умінь моделювати 

навчально-виховний процес; формування педагогічного мислення, професійної 

компетентності і майстерності.  

Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями педагогіки, системою 

педагогічних знань; сформувати уміння визначати суть провідних концепцій виховання 

особистості, застосовувати методи педагогічного дослідження, конструювати цілі, зміст, 

методи, засоби і форми навчально-виховного процесу, регулювати навчально-виховну 

взаємодію із суб’єктами педагогічного процесу, аналізувати та оцінювати процес і результат 

навчання і виховання, використовувати продуктивні педагогічні технології; сформувати 

гуманістичну спрямованість, творчий підхід до здійснення педагогічної діяльності.  

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 3 кредит ECTS / 108 годин — 15 тижнів, 7 год. на тиждень 

Оцінювання: поточний контроль  — усне опитування, модульний контроль  — 

тестування і творчі завдання, ІНДЗ  — презентація (1); підсумковий контроль — екзамен. 

 

Дисципліна: Загальна психологія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної психології та 

основними положеннями загальної психології як базової галузі психологічної науки. 
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Завдання: забезпечити засвоєння студентами — майбутніми вчителями знань про 

закономірності психічного розвитку; поглибити знання студентів про психічні процеси, 

властивості і стани; формувати навички експериментального дослідження окремих 

психічних функцій; виховати переконання в необхідності психологічних знань і застосуванні 

їх в практиці професійної діяльності; сформувати вміння здійснювати психологічний аналіз 

педагогічних ситуацій, давати їм належну інтерпретацію і робити певні висновки та 

узагальнення; формувати вміння застосовувати психологічні знання в роботі з учнівською 

молоддю та їх батьками. 

Зміст дисципліни. Предмет психології. Будова, завдання і методи сучасної психології. 

Розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини. Діяльність. Спілкування. 

Психологія міжособистісних взаємин. Особистість. Увага. Відчуття і сприймання. Пам’ять. 

Мислення і уява. Емоції і почуття. Воля. Темперамент і характер. Здібності. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3,0 кредити ECTS / 108 годин — 18тижнів, 6 год на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — складання психологічного автопортрету та психологічної 

програми саморозвитку особистості; підсумковий контроль — екзамен.  

 

Дисципліна: Вікова і педагогічна психологія.  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: ознайомлення з науковими положеннями психологічної науки про психічний 

розвиток і формування особистості підростаючої людини на різних етапах її дитинства та в 

умовах цілеспрямованого організованого навчання і виховання. 

Завдання: забезпечити засвоєння знань про психологічні закономірності, рушійні сили, 

умови, механізми та особливості психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі; 

навчити аналізувати механізми і закономірності навчального і виховного впливу на 

інтелектуальний і особистісний розвиток школярів, засвоєння ними соціокультурного 

досвіду; розкрити психологічні основи діяльності вчителя і показати його вплив на 

формування особистості учня. 

Зміст дисципліни. Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної психології. 

Закономірності і динаміка психічного розвитку і формування особистості. Психічний 

розвиток дитини до вступу в школу. Психічний розвиток і формування особистості 

молодшого школяра. Психологічні особливості розвитку і формування особистості в 

підлітковому віці. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. 

Психологія виховання як цілеспрямованого процесу формування особистості. Психологія 

учіння і навчання. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя. 

Викладацький склад: Мешко О.І., кандидат психологічних наук, доцент. 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; годин на тиждень  — 7. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Основи педагогічної майстерності.  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Мета: вироблення гуманістично спрямованої професійної позиції майбутнього 

вчителя, актуалізує потребу у професійному самопізнанні та самовихованні, розвиток уміння 

самостійного удосконалення культури і техніки професійного спілкування, розв’язування 

педагогічних задач та конфліктів, оволодіння педагогічною технікою. 

Завдання: сформувати готовність майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії, 

усвідомлення перспектив подальшого саморозвитку у професійній діяльності. 

Викладацький склад: Паламарчук Л.М., кандидат педагогічних наук, викладач 
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кафедри педагогіки і методики початкової освіти 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

  
Дисципліна: Історія педагогіки. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр. 

Мета: формування вміння аналізувати педагогічну спадщину минулого, проводити 

аналогії між сучасним та минулим станом розвитку педагогіки, виявляти закономірності 

розвитку освіти та виховання у контексті історичної епохи, оволодіти методами 

ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; прищепити вміння творчо 

використовувати скарби педагогічних систем і концепцій минулого у сучасних умовах; 

набути навичок через вирішення освітніх завдань виробляти своє власне бачення розв'язку 

важливих соціальних проблем, розширити професійний світогляд, збагатити духовну 

культуру майбутніх педагогів. 

Завдання: виявити закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у 

різні історичні періоди; формування в студентів системи знань про світовий історико-

педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; розкриття кращих 

здобутків педагогічної мудрості українського й інших народів та вироблення уміння 

застосовувати їх у своїй майбутній професійній діяльності.  

Викладацький склад: Удич З.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки 

Тривалість: 2 кредити ECTS / 72 години — 9 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 
Дисципліна: Освітні технології.   

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр. 

Мета: вивчення освітніх технологій з метою ефективного застосування фахівцями 

технологічного підходу в професійній діяльності. Завдання курсу: показати та довести 

переваги навчально-виховного процесу школи з застосуванням освітніх технологій 

порівняно з традиційною організацією навчальних закладів; ознайомити студентів із 

основними навчальними, виховними, комунікативними та інформаційними технологіями, а 

також технологіями управління та організації успішної діяльності; сприяти засвоєнню та 

апробації сучасних освітніх технологій на основі принципів гуманістичної педагогічної 

взаємодії. 

Завдання: сформувати у студентів вміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні 

(педагогічні) технології в навчально-виховному процесі школи; вивчати та впроваджувати у 

практичну діяльність інноваційні тенденції розвитку змісту освіти; стимулювати 

особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до успіху майбутнього 

вчителя. 

Викладацький склад: Лупак Н.М., кандидат філологічних наук, викладач кафедри 

педагогіки і методики початкової освіти 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 години — 16 тижнів; 7 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ — спосіб вирішення навчально-проблемного завдання та 

його представлення у вигляді мультимедійної презентації; підсумковий контроль — залік.  

 

Дисципліна: Вікова фізіологія. 
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Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Мета: формування у студентів знання про особливості функціонування організму 

дитини в процесі його росту і розвитку та вміння застосовувати ці знання для охорони і 

зміцнення здоров’я школярів. 

Завдання: надати студентам, майбутнім вчителям, сучасних знань про вікові 

особливості дитячого організму для правильної організації і проведення навчальної та 

виховної роботи з дітьми, для розробки і проведення заходів з особистої і громадської 

гігієни, збереження здоров'я школярів, підтримання їх високої працездатності. 

Зміст дисципліни. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Загальні 

закономірності росту і розвитку дітей і підлітків. Фізіологія нервової системи, її вікові 

особливості. Вікова фізіологія і гігієна аналізаторів. Вища нервова діяльність, її становлення 

в процесі розвитку організму. Вікові особливості ендокринної системи організму людини. 

Вікові особливості крові та кровообігу. Вікові особливості органів дихання. Вікові 

особливості опорно-рухового апарату. Особливості травлення та обміну речовин і енергії у 

різному віці. Гігієнічні вимоги до умов навчальної діяльності. 

Викладацький склад: Чень І.Б.,кандидат біологічних наук, викладач; Сенюк Ю.В., 

кандидат біологічних наук, доцент. 

Тривалість: 3 кредити ECTS / 108 годин — 9тижнів, 6 год. на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — тестування(6); ІНДЗ — оцінка рівня фізичного 

розвитку учня (1); підсумковий контроль — залік.  

 

Професійна науково-предметна підготовка 

Нормативні дисципліни 

 

Дисципліна: Безпека життєдіяльності. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Мета: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення 

професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних 

аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку.  

Завдання: сформувати загальнокультурні компетенції: культуру безпеки і ризик-

орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього 

середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності людини; знання 

сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло 

своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику 

виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; вміння оцінити середовище 

перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг 

небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я 

та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних 

ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

Викладацький склад: Варакута О.П., асистент кафедри здоров’я людини, фізичної 

реабілітації та безпеки життєдіяльності 

Тривалість: 1,5 кредити ECTS / 54 години — 9 тижнів; 6 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточний контроль — усне та письмове опитування (тестування, 

термінологічний диктант); ІНДЗ; підсумковий контроль — залік.  
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ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ І ТОПОЛОГІЯ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Елементи топології. 2. Лінії в евклідовому просторі. 3. Поверхні в 

евклідовому просторі. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курси аналітичної геометрії і математичного аналізу. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами сучасними теоретичними 

положеннями і математичними методами курсу, формування в майбутнього 

вчителя просторової уяви у взаємозв’язку з методами математичного аналізу і 

аналітичної геометрії, озброєння його конкретними знаннями, які б дали 

можливість кваліфіковано викладати математику в школі. 

В) Бібліографія: 
1. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. В 2-х ч. Ч. IІ. – М.: Просвещение, 1987. – 352 с. 
2. Базылев В.Т., Дуничев К.И. Геометрия. Ч. ІІ. – М.: Просвещение, 1975. – 351с. 
3. Кованцов М.І. Диференціальна геометрія. – К.: Вища школа, 1973. – 276 с. 
4. Марченко В.О., Красницький М.П. Диференціальна геометрія і топологія. – Полтава: 

ПНПУ, 2010. – 100 с.  
5. Погорелов А.В.. Дифференциальная геометрия. – М.: Наука, 1969. – 176 с. 
6. Сборник задач и упражнений по дифференциальной геометрии / Под ред. Воднева В.Т. – 

Минск: Вышейшая школа, 1970. – 375 с. 
7. Сборник задач по геометрии: Учеб. пособие для студентов мат. и физ.-мат. фак. пед. ин-

тов / В.Т. Базылев, К.И. Дуничев, В.П. Иваницкая и др.; Под ред. В.Т. Базылева. – М.: 
Просвещение, 1980. – 240 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

180 год., кредити ECTS – 5, семестр – 4. 

5 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 4 семестр. 

Мова. Українська 

 

 

Ідентифікація. 

ПМ 02. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ 
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Опис. Змістові модулі. 

1. Функції і функціональні ряди. 2. Елементарні функції. 3. Похідна та інтеграл 

по комплексній змінній. Інтеграл Коші.  4. Ряд Лорана. Теорія лишків. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математичного аналізу. 

Б) Цілі та завдання: курс спрямований на ознайомлення студентів із 

важливими аспектами сучасної теорії функцій комплексної змінної, об’єкти і 

методи якої широко використовуються як у теоретичних дослідженнях, так і 

прикладних напрямках сучасної математичної науки; метою курсу є оволодіння 

студентами ґрунтовною математичною підготовкою з основних питань сучасної 

теорії функцій комплексної змінної та практичними навичками розв’язування 

основних типів задач.  

В) Бібліографія: 
1. Бохан К.А., Егорова И.А., Лащенов К.А. Курс математического анализа. Т. 2. – М.: 

Просвещение, 1966. 
2. Гришко О. Ю., Нагнибіда М. І., Настасієв П. П. Теорія функцій комплексної змінної: 

Розв’язування задач. – К.: Вища шк., 1994.   
3. Давидов М.О. Курс математичного аналізу: Підруч. У 3 ч. Ч. 3. Елементи теорії функцій і 

функціонального аналізу. – К.: Вища шк., 1992. 
4. Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. / Л. І. Дюженкова, Т. В. 

Колесник, М. Я. Лященко та ін. Ч. 2. – К.: Вища шк., 2003.  
5. Сборник задач по математическому анализу: Учеб. пособие для студ. физ.-мат. фак-тов 

пед. ин-тов. / Н. А. Давыдов, П. П. Коровкин, В. Н. Никольский – М.: Просвещение, 1973. 
6. Хапланов М.Г. Теория функций комплексного переменного. – М.: Просвещение, 1965. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

162 год., кредити ECTS – 4,5, семестр – 5. 

4 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 5 семестр. 

Мова. Українська 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПМ 03. МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА 

Опис. Змістові модулі. 



 30 

1. Алгебра висловлень і числення висловлень 2. Логіка предикатів і 

математичні теорії першого порядку 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми, основні 

поняття і факти математичного аналізу, алгебри та геометрії. 

Б) Цілі та завдання: формування наукового світогляду студентів щодо методів 

пізнання світу, які використовує математика, розуміння логічних основ 

математики, розвиток логічної та математичної культури, формування вміння 

проводити логічний аналіз змісту та структури шкільного курсу математики та 

його окремих розділів і тем. 

В) Бібліографія: 
1. Клини С.К. Математическая логика. – М.: Мир, 1973. 

2. Кужель О.В. Елементи теорії множин та математичної логіки. – К.: Рад. шк., 1977. – 

159 с. 

3. Математическая логика / Под ред. А. А. Столяра. – Минск: Вышэйша школа, 1991. 

4. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973. – 400 с. 

5. Середа В.Ю. Математична логіка в шкільному курсі математики. – К.: Рад. шк., 1984.  

6. Хромой Я.В. Збірник вправ і задач з математичної логіки. – К.: Вища школа, 1978. – 

160 с.  

7. Хромой Я.В. Математична логіка. – К.: Вища школа, 1983.  

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 5. 

3 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, 

евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – залік 5 семестр. 

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПМ 04. ІНФОРМАТИКА 

Опис. Змістові модулі. 

1. Інформація та інформаційні процеси. 2. Інформаційна система. 3. Прикладне 

програмне забезпечення 4. Програмні засоби для підтримки навчального 

процесу. 5.Комп’ютерні мережі. 6. Загальні принципи Web-дизайну. 7. 

Алгоритмізація та програмування. 8. Система розробки програм Турбо Паскаль. 
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Рівень: 

А) Попередні умови: курс інформатики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння основними поняттями інформатики, зокрема 

поняттями інформації та інформаційної системи, формування чіткого уявлення 

про основні властивості та можливості застосування програмного забезпечення 

в навчальному процесі та для самоосвіти. 

В) Бібліографія: 
1. Глинский Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Паскаль:  Turbo Pascal і Delphi. 3-є вид. – 

Львів: „Деол”, 2002. – 144с. 

2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. – 2- е вид., перероб., допов. – К.: Академвидав, 2005. – 416 с. – (Альма- матер.) 

3. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навч. посіб./ За ред. В.Г.Іванова. – 

К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с. – Бібліогр.: с.320- 322 

4. Руденко В.Д.  Курс інформатики: Навч.- метод. посіб. В 2-х ч. Ч.1:. Комп'ютер та його 

програмне забезпечення./ В.Д.Руденко, О.М.Макарчук, М.О.Патланжоглу; За ред. 

В.М.Мадзігона, В.Ю.Бикова. – 3- є вид., перероб. і допов. – К.: Фенікс, 2002. – 370 с. 

5. Савчук Л.О.  Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посіб. для студ. небіологічних 

спец. вузів/ Л.О.Савчук, О.В.Гришпинюк. – К.: Професіонал, 2004. – 160 с.: іл. – 

Бібліогр.: с.153 

6. Следзінський І.Ф. Основи інформатики: Посіб. для студ. вузів/ І.Ф.Следзінський, 

Я.П.Василенко. – Т.: Навч. кн.- Богдан, 2003. – 160 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

360 год., кредити ECTS – 10, семестри – 1, 2, 3. 

4 год. на тиждень у 1 семестрі, 2 год. на тиждень у 2 і 3 семестрах,  

51 тиждень на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на лабораторних заняттях); 

 підсумковий – залік 1, 2 семестри, екзамен 3 семестр. 

Мова. Українська. 

 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПМ 05. МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ 

Опис. Змістові модулі. 
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1. Математичні методи при розв’язуванні прикладних задач. Основи теорії 

похибок. 2. Методи розв’язування задач алгебри. 3. Наближення 

функціональних залежностей.  4. Наближені методи розв’язування задач 

диференціального та інтегрального числення. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс лінійної алгебри, математичного аналізу, 

диференціальних рівнянь, інформатики. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами ґрунтовною математичною 

підготовкою з теорії чисельних методів та практичними навичками їх 

застосування при розв’язуванні прикладних задач на базі сучасної 

комп’ютерної техніки.  

В) Бібліографія: 
1. Гаврилюк І. П., Макаров В. Л. Методи обчислень: У 2 ч.: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. 

– Ч. 1. – 367 с.; Ч. 2. – 431 с. 
2. Демидович Б.Й., Марон И.А. Основы вычислительной математики. – М.: Физматчиз, 1967. 

– 659 с. 
3. Заврыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Численные методы. – М.: Просвещение, 

1990. – 176 с. 
4. Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи. – К.: Либідь, 1996 – 288 с. 
5. Методи обчислень: Практикум на ЕОМ / Бурковська В.Л., Войцехівський С.О., Гаврилюк 

І.П. та ін. – К.: Вища шк., 1995. – 303с. 
6. Цегелик Г.Г. Чисельні методи. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 407 

с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

108 год., кредити ECTS – 3, семестри – 6, 7. 

1 год. на тиждень у 6 семестрі, 2 год. на тиждень у 7 семестрі, 30 тижнів на 

засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та практичні роботи, виконані 

студентами на лабораторних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 7 семестр. 

Мова. Українська 

 

 

 

 

 

Ідентифікація. 



 33 

ПМ 06. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА 

Опис. Змістові модулі.  

1. Основні поняття і закони класичної механіки 2. Основи аналітичної механіки. 

Деякі задачі динаміки. 3. Основи механіки суцільних середовищ. 4. Основи 

спеціальної теорії відносності. Фізична картина світу. 

Рівень: 

А) Попередні умови: знання основ диференціального та інтегрального 

числення, теорії диференціальних рівнянь, векторної та лінійної алгебри, 

диференціальної геометрії і топології. 

Б) Цілі та завдання: знайомити з математичними методами досліджень, які 

використовуються для розв’язання конкретних фізичних задач, створити 

фундамент для дослідження більш складних форм руху, показати зв’язок 

механіки з технічними дисциплінами, сприяти формуванню наукового 

світогляду. 

В) Бібліографія: 
1. Мултановский И.Е. Курс теоретической физики. Т.1. Классическая механика и основы 

специальной теории относительности. – М: Просвещение, 1987. – 287 с. 

2. Голдстейн Г. Классическая механика. – М.: Наука, 1975. – 210 с. 

3. Федорченко А.М. Теоретична фізика. Т.1. Класична механіка і електродинаміка. – К.: 

Вища школа, 1993. – 216 с. 

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.1. Механика. – М.: Наука, 1988. – 256 

с. 

5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика Т.8. Гидродинамика. – М.: Наука, 1988. 

– 406 с. 

6. Ледней М.Ф., Романенко О.В. Збірник задач з класичнолї механіки. – К.: КДУ, 2004. – 234 

с. 

7. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. – М.: Наука, 1988. – 356 с. 

8. Павленко Ю.Г.  Лекции по теоретической механике. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 216 с. 

9. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т.1, 2. – М.: Наука, 1973. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

144 год., кредити ECTS – 4, семестр – 7. 

4 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття, індивідуальна робота. 

Б) Методи навчання: словесні, наочні, практичні, репродуктивні, проблемні, 

мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична 

бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 7 семестр. 

Мова. Українська 
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Ідентифікація. 

ПМ 07. ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

Опис. Змістові модулі.  

1.Електродинаміка 2. Квантова фізика 3. Статистична фізика та термодинаміка. 

4. Атомна та ядерна фізика. 

Рівень: 

А) Попередні умови: знання основ загальної фізики, диференціального та 

інтегрального числення, теорії диференціалних рівнянь, векторної та лінійної 

алгебри, диференціальної геометрії і топології. 

Б) Цілі та завдання: ознайомитися з основними ідеями побудови 

фундаментальних фізичних теорій, навчитися застосовувати математичний 

апарат до задач теоретичної фізики. 

В) Бібліографія: 
1. Федорченко А.М. Теоретична фізика. Т.1. Класична механіка і електродинаміка. – К.: 

Вища школа, 1992. 
2. Федорченко А.М. Теоретична фізика Т.2. – К.: Вища  школа, 1986.  
3. Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.А. Курс теоретической физики. Т.2. – М.: Наука, 

1973. 
4. Румер Б.Ю., Рывкин М.Ш. Термодинамика. Статистическая физика и кинетика. – М.: 

Наука, 1977. 
5. Серова Ф.Г., Янкина А.А. Сборник задач по теоретической физике. – М.: Наука, 1986. 
6.  Гречко Л.Г. Сборник задач по теоретической физике. – М.: Высшая школа, 1984. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

144 год., кредити ECTS – 4, семестр – 8. 

7 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: словесні, наочні, практичні, репродуктивні, проблемні, 

мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична 

бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 8 семестр. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПМ 08. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 

Опис. Змістові модулі. 



 35 

1.Основи загальної та соціальної екології. 

 

 

Рівень: 

А) Попередні умови: нормативні курси біології, географії та хімії в обсязі 

шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як 

цілісної системи під впливом природних і, головне, антропогенних факторів, а 

також визначення шляхів ефективного співіснування техносфери й біосфери, 

ознайомлення з основними екологічними проблемами, пов’язаними з 

діяльністю людини, вивчення сучасного екологічного стану біосфери, 

атмосфери, гідросфери та літосфери.  

В) Бібліографія: 
1. Бачинський Г.О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995. 

2. Бачинський Г.О. Соціоекологія: теоретические и прикладные аспекты. – К.:Наук. думка, 

1991. 

3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. 

4. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 1997. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

54 год., кредити ЕСТS – 1,5, семестр – 1.  

1 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання: 

А) Форми навчання: лекції (проблемні, аналітичні, оглядові), практичні заняття, 

індивідуальні консультації. 

Б) Методи навчання: евристична бесіда, мозкові атаки, описовий, 

порівняльний, мікроскопічний, науковий, методи самонавчання, евристична 

бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (тести, контрольні роботи, індивідуальні творчі завдання, 

реферати, електронні презентації); 

 підсумковий – залік у 1семестрі. 

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПМ 09.01. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Загальні основи економічної теорії. Ринкова економіка. 2. Теорія мікро- та 

макроекономіки. 

Рівень: 
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А) Попередні умови: вільне володіння основними загальнонауковими 

методами пізнання, фактами і теоріями історичного розвитку суспільства; 

сформованість засобів пізнавальної та практичної діяльності, а також елементів 

суспільної культури, соціальної поведінки громадян, соціальних норм, 

гуманістичних та демократичних цінностей. 

Б) Цілі та завдання: вивчення фундаментальних економічних категорій, які 

пояснюють функціонування економічних систем та процеси, що 

супроводжують виробництво, розподіл, обмін і споживання економічних благ, 

поведінку економічних суб’єктів різних рівнів, основні проблеми економіки та 

способи їх вирішення. 

В) Бібліографія: 
1. Базилевич В.Д. Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 

631 с. 

2. Ватаманюк З., Панчишин С., Ватаманюк О. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. 

– Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 352 с. 

3. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін.; 

За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001. – 606 с. 

4. Яковенко Л.І. Економічна теорія: Навчальний посібник для студентів. – Полтава: Скайтек, 

2005. – 201 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 6. 

4 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: ділові ігри, розв’язання економічних задач, мозкові атаки, 

методи самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на семінарських заняттях); 

 підсумковий – залік 6 семестр. 

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПП 01. ПСИХОЛОГІЯ 

Опис. Змістові модулі.    

1. Вступ до психології. 2. Особистість у діяльності та спілкуванні. 3. Психічні 

процеси.  4. Вступ до вікової психології. 5. Психологічні особливості розвитку 

дитини в онтогенезі. 6. Вступ до педагогічної психології. 

Рівень: 
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А) Попередні умови: курс біології в обсязі шкільної програми та курс 

загальної психології. 

Б) Цілі та завдання: ознайомлення  студентів з основними особливостями 

вступу до психології, зокрема: загальної, вікової та педагогічної, з’ясування 

особливостей розвитку особистості у діяльності та спілкуванні на різних 

вікових етапах і в умовах навчання та виховання, ознайомлення студентів з 

особливостями розвитку психічних процесів особистості взагалі та на різних 

вікових періодах. 

В) Бібліографія:  
1. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М., 1968. – 265 с. 

2. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – 269 с. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Ростов на Дону: Феникс, 1997. – 246 с. 

4. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія: Курс лекцій. – 

К., 1997. 

5. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: Вища школа. – 276 с. 

6. Психологія. Підручник / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с. 

Обов ’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість:    

216 год.,  кредити ECTS – 6,  семестри – 2, 3.  

3 год. на тиждень, 34 тижні на засвоєння.         

Форми і методи навчання: 

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні, комбіновані), практичні 

та лабораторні заняття. 

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративні та інтерактивні методи 

(методи евристичних бесід, ділових ігор, дискусії, мозкового штурму тощо). 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (тести, самостійні та контрольні роботи, виконані студентами на 

практичних заняттях). 

 підсумковий  – залік у 2 семестрі, екзамен у 3 семестрі. 

Мова.  Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПП 02. ПЕДАГОГІКА 

Опис. Змістові модулі. 

1. Історико-теоретичні основи педагогіки. Основи національної української 

педагогіки. 2. Єдність навчання, виховання і самовиховання у цілісному 

педагогічному процесі. Теорія навчання і освіти особистості. 3. Урок. 

Диференціація та індивідуалізація навчання. 4. Сутність, принципи, засоби 

виховання та самовиховання. 5. Зміст процесу виховання в історико-

педагогічному розвитку. 6. Особистісно орієнтована педагогічна діяльність у 

загальноосвітньому навчальному закладі. Проблеми освітнього менеджменту та 

модернізації національної освіти.  
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Рівень: 

А) Попередні умови: курс загальної, вікової та педагогічної психології; базові 

знання з історії, філософії, вікової фізіології та шкільної гігієни.  

Б) Цілі та завдання: забезпечення високого рівня історико-теоретичних 

узагальнень з педагогіки, перенесення їх на вивчення фахових методик і 

спеціальних дисциплін; оволодіння знаннями про взаємодію з особистістю учня 

як суб’єкта спілкування, діяльності та відносин.  

В) Бібліографія: 
1. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006.  

2. Бойко А.М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів ІІ-V курсів 

(Інтегрований курс теорії та історії педагогіки): Навч. посіб. / Автор-укладач А.М. Бойко. – 

Київ : КНТ – Полтава: ПНПУ, 2010.  

3. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. – К.: Либідь, 2008. 

4. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга I. Історія зарубіжної педагогіки. 

Книга II. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. Навч. посіб. – К.: ”Слово”, 2010. 

5. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії. Навч.-метод. посіб. У 2 ч. / За ред. А.М.Бойко. 

– Ч. 1. – К.: 2002.  

6. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Навч.-метод. посіб. У 2 ч. / За 

ред. А.М. Бойко. – Ч. 2. – К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2004.  

7. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: 

Підручник / За ред. А.М.Бойко – К.: Професіонал, 2004.  

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

270 год., кредити ECTS – 7,5; семестри – 4, 5, 6.  

3 год. на тиждень у 4 і 5 семестрах, 3 год. на тижденьу 6 семестрі,  

43 тижні на засвоєння.  

Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні, інтерактивні, 

лекція-бесіда, лекція-екскурсія, лекція-візуалізація), семінарські і лабораторні 

заняття. 

Б) Методи навчання: діалог та полілог; виконання проектних завдань; 

професійний тренінг; ділові ігри; написання педагогічних творів-есе; 

розроблення таблиць, схем педагогічних явищ і процесів; обґрунтування 

науково-практичних моделей і проектів діяльності; театралізація знань, 

моделювання ситуацій; індивідуальний та груповий інтелектуальний штурм; 

складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного 

самотворення; розробка методичного портфоліо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (відповідь на поставлене викладачем проблемне питання з теми 

модуля; тематичний фіксований виступ на занятті; участь у дискусії; виконання 

практично-дослідницьких вправ; виконання письмової роботи (тестові 

завдання, модульні контрольні роботи); конспект першоджерел до однієї із тем 

змістового модуля; анотація прочитаної наукової праці з теми модуля. 

 підсумковий – заліки у 4 і 6 семестрах; екзамен у 5 семестрі. 
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Мова. Українська. 

 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 03. ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ І ВАЛЕОЛОГІЯ 

Опис. Змістові модулі 

1. Вікова анатомія, фізіологія та гігієна. 2. Валеологія. 3.Основи медичних 

знань. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс біології, основи безпеки життєдіяльності, основи 

здоров'я в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: формування валеологічного світогляду і валеологічної 

культури студентів; виховання свідомого та дбайливого ставлення до власного 

здоров'я та здоров'я дітей; оволодіння знаннями про вікові особливості 

організму і його взаємовідношення із навколишнім середовищем; 

ознайомлення студентів із медико-гігієнічним вихованням; дати основні 

навички по наданню першої медичної допомоги при невідкладних станах, які 

загрожують життю. 

В) Бібліографія: 
1. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни). Практикум [Текст] : навч. 

посібник для пед. фак-тів пед. ін-тів / Ю. П. Антипчук, Вожик Й.Б., Вожик Й.Б., Вожик 

Й.Б. – К.: Вища школа, 1984. – 176 с. 

2. Бобрицька В.І., Гриньова М.В. Валеологія. Навчальний посібник. – Полтава, 1999. 

3. Васильченко В.М. Первая медицинская помощь. – М.: Медицина,1990. 

4. Грушко В.С. Основи здорового способу життя для всіх і кожного. Навч.посібник з курсу 

валеології. – Тернопіль, 1999. 

5. Дубровський В.И. Основи медицинских знаний и профилактика болезней. – М.:Владос, 

2003. 

6. Хрипкова А.Г., Антропова М.В.,Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная 

гигиена. – М., 1990. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 2. 

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні і 

лаботарорні заняття. 

Б) Методи навчання: акваріум, мікрофон, ділові ігри, методи самонавчання, 

евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 



 40 

 підсумковий – залік 2 семестр. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПП 04. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Вступ до дисципліни. 2. Методика роботи з основними змістовими 

компонентами шкільного курсу математики. 3. Організація навчання 

математики. 4. Числа і вирази в основній школі. 5. Рівняння, нерівності, функції 

як математичні моделі в основній школі. 6. Логічна будова шкільного курсу 

геометрії. Планіметричні фігури. 7. Побудови, перетворення, координати, 

вектори на площині. Геометричні величини.  

Рівень: 

А) Попередні умови: вільне володіння основними математичними поняттями, 

фактами і теоріями елементарної математики; володіння логічними основами 

елементарної математики; сформованість базових знань та вмінь з 

фундаментальних математичних дисциплін; володіння логічними основами 

базових математичних дисциплін. 

Б) Цілі та завдання: сформувати і розвинути в студентів професійні знання, 

навички та вміння, які забезпечуватимуть реконструктивно-варіативний рівень 

та становитимуть основу творчого рівня виконання майбутніми фахівцями 

основних виробничих функцій та відповідних їм типових задач діяльності 

вчителя математики загальноосвітніх навчальних закладів. 

В) Бібліографія: 
1. Бевз Г. П. Методика викладання математики: Навч. посіб. – К.: Рад. школа, 1989. – 367 с.  

2. Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики: Уч.пос. для 

студ. /Под ред. Е. И. Лященко. – М.: Просвещение, 1988. – 223 с.  

3. Методика викладання математики в середній школі: Навч. посібник для пед. ін-тів.: Пер. з 

рос. /О. Я. Блох. Е. С. Канін, Н. Г. Килина та ін.; Упоряд. Р. С. Черкасов, А. А. Столяр. – 

X.: Вид-во „Основа” при Харк. ун-ті, 1992. – 304 с.  

4. Москаленко О. А. Практикум з методики навчання математики. Математика. Алгебра. 

Початки аналізу: Навчальний посібник для студентів спеціальності „Педагогіка і методика 

середньої освіти. Математика”. – Полтава: АСМІ,  2004. – 348 с.  

5. Москаленко О. А. Практикум з методики навчання математики. Геометрія: Навчальний 

посібник для студентів спеціальності „Педагогіка і методика середньої освіти. 

Математика”. – Полтава: АСМІ, 2004. – 216 с. 

6. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. 

навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512с. 

7. Чинні шкільні підручники з математики, алгебри, геометрії.  

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна.          

Тривалість: 

324 год., кредити ECTS – 9, семестри – 6, 7, 8.       

4 год. на тиждень у 6 семестрі, 3 год. на тиждень у 7 семестрі, 5 год. на тиждень 

у 8 семестрі, 39 тижнів на засвоєння.          
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Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні), практичні лабораторні 

заняття. 

Б) Методи навчання: методи активізації навчально-пізнавальної діяльності, 

методи учіння, інтерактивні методи, ділові ігри, методи самонавчання тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести, усні відповіді, аудиторні 

самостійні роботи); 

 підсумковий – залік у 7 семестрі, екзамен у 6 і 8 семестрах.  

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПП 05. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Наукові основи безпеки життєдіяльності. 2. Людина в системі "людина-

середовище". 3. Середовище в системі "людина-середовище". 4. Забезпечення 

безпечної життєдіяльності. 5. Правове забезпечення та управління безпекою 

життєдіяльності. 

Рівень: 

А) Попередні умови: предмет “Основи здоров’я”, а також знання з предметів 

“Біологія”, “Хімія”, “Фізика” в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, 

їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту 

здоров’я та життя людини і середовища її проживання. 

В) Бібліографія: 
1. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник /Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. 

/Ред. Є.П. Желібо. – Львів: Новий Світ, 2001. – 320 с. 

2. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1999. – 254 с. 

3. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / Пістун І.П. – Суми: Університет. книга, 

1999. – 301 с.  

4. Заплатинський В. М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект  лекцій / Заплатинський 

В.М. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 207 с.  

5. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини / Яким Р.С. – Львів: Бескет Біт, 2005. – 304 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

72 год., кредити ЕCTS – 2, семестр – 4. 

2 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання: 

А) Форми навчання: лекції, практичні заняття. 

Б) Методи навчання: пояснення, бесіда, диспут, демонстрація, ілюстрація, 

практичні виконання прав, методи самонавчання, евристичні методи тощо.  
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Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, індивідуальна робота, 

контрольні роботи на практичних заняттях; 

 підсумковий – залік у 4 семестрі.  

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПП 06. ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА 

Опис. Змістові модулі. 

1. Числові множини. Раціональні числа. 2. Дійсні числа. Комбінаторика.       3. 

Тотожні перетворення алгебраїчних виразів. 4. Алгебраїчні функції. 

Дослідження функцій та побудова їх графіків у декартовій системі координат. 

5. Рівняння, системи рівнянь. Методи їх розв'язування. 6. Нерівності. Системи 

та сукупності нерівностей. Методи їх розв'язування. 7. Геометричні фігури на 

площині. 8. Геометричні побудови. Декартові координати, вектори. 

Геометричні перетворення на площині. 9. Геометричні задачі. Методи 

розв'язування геометричних задач. 10. Початкові відомості зі стереометрії. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами ґрунтовною підготовкою з 

елементарної математики, повторення, розширення, поглиблення та 

систематизація знань студентів зі шкільного курсу математики, що становлять 

основу для подальшої фундаментальної і фахової підготовки майбутнього 

вчителя математики. 

В) Бібліографія: 
1. Абрамович М.И., Стародубцев М.Т. Математика (алгебра и элементарные функции). 

Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1976. – 271с. 

2. Графики функции: Справочник / Вирченко Н.А., Ляшко И.И., Швецов К.И. – Киев: Наук. 

думка, 1979. – 320с. 

3. Гусев В.А., Литвиненко В.Н, Мордкович А.Г. Практикум по решению математических 

задач: Геометрия. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. ин-тов. – М.: 

Проосвещение, 1985. – 223с., ил. 

4. Збірник задач з математики для вступників до вузів / В.К. Єгерєв, В.В. Зайцев, Б.А. 

Кордемський та ін.; За ред. М.І. Сканаві. – К.: Вища школа, 1992. – 445с. 

5. Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике: Алгебра. 

Тригонометрия: Уч. пос. для студ. ф.-м. спец. – 2изд. – М.: Просвещение, 1991. – 352 с. 

6. Шунда Н.М. Функції та їх графіки: Пос. для учителів. – К.: Рад. школа, 1983. – 190с.  

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

576 год., кредити ECTS – 16, семестри – 3, 4, 5, 6, 7. 

4 год. на тиждень у 3, 4, 7 семестрах, 2 год. на тиждень у 5 і 6 семестрах,  

76 тижнів на засвоєння. 
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Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – залік 3, 4 і 5 семестри, екзамен 7 семестр. 

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПП 07. МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Вступ в аналіз. Границі. 2. Вступ в аналіз. Елементарні функції. 3. 

Диференціальне числення. 4. Невизначений інтеграл. 5. Визначений інтеграл. 6. 

Числові та функціональні ряди. 7. Функції n змінних. 8. Диференціальне 

числення функцій n змінних. 9. Інтегральне числення функцій n змінних. Кратні 

інтеграли. 10. Інтегральне числення функцій n змінних. Криволінійні та 

поверхневі інтеграли. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами ґрунтовною математичною 

підготовкою з теорії сучасного математичного аналізу, а саме 

диференціального та інтегрального числення функцій однієї та кількох змінних, 

теорії числових та функціональних рядів. 

В) Бібліографія: 
1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука, 1985. 

2. Давидов М.О. Курс математичного аналізу. Ч. 1, 2, 3. – К.: Вища школа, 1990. 

3. Ляшко І.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз. Ч. 1. – К.: Вища школа, 

1993.   

4. Лященко Н.Я. Математичний аналіз у задачах і прикладах. У 2 ч. – К.: Вища школа, 2003. 

5. Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2 ч.: Навч. посіб. / Л.І. Дюженкова, Т.В. 

Колесник, М.Я. Лященко та ін. – К.: Вища шк., 2002. – Ч. 1. – 462 с.; 2003. – Ч. 2. – 470 с. 

6. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1, 2, 3. – М.: 

Наука, 1969. 

Обовязкова чи вибіркова дисципліна. 

Обовязкова дисципліна. 

Тривалість: 

882 год., кредити ECTS – 24,5, семестри – 1, 2, 3, 4. 

6 год. на  тиждень у 1 і 2 семестрах, 4 год. на тиждень у 3 і 4 семестрах,  

65 тижнів на засвоєння. 
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Форми і методи навчання: 

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 1, 2 і 4 семестри; залік 3 семестр. 

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПП 08. АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Векторний і координатний методи. 2. Пряма на площині. 3. Лінії другого 

порядку. 4. Геометричні перетворення площини. 5. Метод координат у 

просторі. 6. Теорія прямих і площин у просторі. 7. Алгебраїчні поверхні 

другого порядку. 8. Геометричні перетворення простору. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами сучасними теоретичними 

положеннями і математичними методами курсу, формування в майбутнього 

вчителя просторової уяви у взаємозв’язку з аналітичними методами, озброєння 

його конкретними знаннями, які б дали можливість кваліфіковано викладати 

геометрію в школі. 

В) Бібліографія: 
1. Атанасян Л.С., Атанасян В.А. Сборник задач по аналитической геометрии. Ч. І. – М.: 

Просвещение, 1973. – 256 с. 
2. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. В 2-х ч. Ч. I. – М.: Просвещение, 1986. – 336 с. 
3. Базылев В.Т., Дуничев К.И., Иваницкая В.П. Геометрия. Ч. І. – М.: Просвещение, 1974. – 

351с. 
4. Білоусова В.П., Ільїн І.Г., Сергунова О.П., Котлова В.М. Аналітична геометрія. – К.: 

Вища школа, 1973. – 328 с. 
5. Діскант В.І., Береза Л.Р., Грижук О.П., Захаренко Л.М. Збірник задач з лінійної алгебри 

та аналітичної геометрії. – К.: Вища школа, 2001. – 304 с. 
6. Збірник задач з аналітичної геометрії та векторної алгебри. / В.В. Булдигін, В.А. Жук, 

С.О. Рушицька, В.В. Ясінський. – К.: Вища школа., 1999. 
7. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 1972. – 240 с. 
8. Сборник задач по геометрии: Учеб. пособие для студентов мат. и физ.-мат. фак. пед. ин-

тов / В.Т. Базылев, К.И. Дуничев, В.П. Иваницкая и др.; Под ред. В.Т. Базылева. – М.: 
Просвещение, 1980. – 240 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

360 год., кредити ECTS – 10, семестри – 1, 2. 
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4 год. на тиждень, 34 тижні на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 1 і 2 семестри. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПП 09. ЛІНІЙНА АЛГЕБРА 

Опис. Змістові модулі. 

1. Системи лінійних рівнянь. 2. Числові поля. Поле комплексних чисел. 

3. Дослідження систем лінійних рівнянь. 4. Лінійні простори. Унітарні і 

евклідові простори. 5. Лінійні оператори. Структура лінійного оператора. 6. 

Лінійні оператори на евклідовому та унітарному просторах. Квадратичні 

форми.  

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами ґрунтовною математичною 

підготовкою з теорії об’єктів трьох типів, що тісно пов’язані між собою – 

лінійних просторів, матриць та алгебраїчних  форм; застосування методів і 

теоретичних положень лінійної алгебри в процесі опису просторових форм 

оточуючого світу.  

В) Бібліографія: 
1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – 5-е изд. – М.: 

Наука, 1984. 
2. Беклемишева Л.А., Петрова А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической 

геометрии и линейной алгебре. – М.: Наука, 1987.  
3. Діскант В.І., Береза Л.Р., Грижук О.П., Захаренко Л.М. Збірник задач з лінійної алгебри 

та аналітичної геометрії. – К.: Вища школа, 2001. 
4. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел. Ч.І. – К.: Вища школа, 

1974. 
5. Завало С.Т., Левіщенко С.С. та ін. Алгебра і теорія чисел. Практикум Ч.І. – К.: Вища 

школа, 1983. 
6. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: Наука, 1984. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

360 год., кредити ECTS – 10, семестри – 1, 2. 

4 год. на тиждень, 34 тижні на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
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А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

 

 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 1 і 2 семестри. 

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПП 10. АЛГЕБРА І ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Групи. 2. Теорія подільності в кільці цілих чисел. 3. Теорія конгруенцій. 

4. Кільця. 5. Многочлени від однієї та багатьох змінних. 6. Многочлени над 

числовими полями. Алгебраїчні числа 

Рівень: 

А) Попередні умови: вільне володіння основними математичними поняттями, 

фактами і теоріями елементарної математики; володіння логічними основами 

елементарної математики; сформованість базових знань та вмінь з 

фундаментальних математичних дисциплін; володіння логічними основами 

базових математичних дисциплін. 

Б) Цілі та завдання: вивчення основ сучасної алгебри, її місця в загальній 

системі математичних знань; оволодіння студентами ґрунтовною 

математичною підготовкою з класичної теорії чисел і теорії многочленів; 

формування загальнонаукового світогляду і виховання алгебраїчної та 

теоретико-числової культури, необхідної майбутньому вчителю, а також для 

проведення наукових досліджень.  

В) Бібліографія: 
1. Бородін О.І. Теорія чисел. – К.: Вища школа, Головне вид-во, 1970. 

2. Бухштаб А.А. Теория чисел. – М.: Просвещение, 1966.  

3. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел. Ч.ІІ.– К.: Вища школа, 

1976. 

4. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Ч.ІІ. – 

К.: Вища школа, Головне вид-во, 1986.  

5. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. – М.:  Высшая школа, 1979. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

360 год., кредити ECTS – 10, семестри – 3, 4. 

4 год. на тиждень, 31 тиждень на засвоєння. 
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Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

 

 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 3 і 4 семестри. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПП 11. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Диференціальні рівняння першого порядку. 2. Диференціальні рівняння 

вищих порядків та системи диференціальних рівнянь. 

Рівень: 

А) Попередні умови: основні поняття і факти з математичного аналізу, лінійної 

алгебри і аналітичної геометрії. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами необхідними математичними 

знаннями та методами, які використовуються у процесі вивчення курсу 

диференціальних рівнянь. Розкрити широке застосування диференціальних 

рівнянь в прикладних задачах та дослідженнях. 

В) Бібліографія: 
1. Агафонов С. А., Герман А.Д., Муратова Т.В. Дифференциальные уравнения – М.: МТГУ 

им. Баумана, 2004. – 352 с. 

2. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – Ижевск: ИРТ, 2000. – 368 

с. 

3. Кривошея С.А., Перестюк М.О., Бурим В.М. Диференціальні та інтегральні рівняння. – К.: 

Либідь, 2004. – 408 с. 

4. Лагно В.І., Подошвелев Ю.Г. Диференціальні та інтегральні рівняння в прикладах і задачах. 

Частина 1. \ Навч. посіб. для студ. фізмат факульт. – Полтава: ПДПУ, 2009. – 150 с. 

5. Матвеев Н.М. Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. – 

СПб.: Лань, 2003. – 832 с. 

6. Подошвелев Ю.Г. Диференціальні та інтегральні рівняння \Навч. посіб. для студ. фізмат 

факульт. – Полтава: ПДПУ, 2008. – 287 с. 

7. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Изд. 2-е. – М.: ЛКИ, 

2008. – 240 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

180 год., кредити ECTS – 5, семестр – 6. 
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5 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 6 семестр. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПП 12. ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 

Опис. Змістові модулі. 

1. Елементи теорії множин. 2. Комбінаторний аналіз. 3. Теорія графів. 

Рівень: 

А) Попередні умови: математичні поняття і факти в обсязі шкільної програми; 

сформованість базових знань та вмінь з теорії множин, вищої алгебри, 

аналітичної, диференціальної, проективної геометрії. 

Б) Цілі та завдання: навчити студентів специфічним методам і способам 

мислення, характерним для розв’язування дискретних задач.  

В) Бібліографія: 
1. Айгнер М. Комбинаторная теория. – М.: Мир, 1982. 

2. Виленкин Н.Я. Популярная комбинаторика. – М.: Наука, 1975. 

3. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. – М.: Наука, 

1977. 

4. Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. Информационная 

математика. – М.: Наука, 2000. – 544 с. 

5. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1980.– 336 с. 

6. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А. та ін. Основи дискретної математики: 

Підручник. – К.: Наукова думка, 2002. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

 

Тривалість: 

144 год., кредити ECTS – 4, семестр – 5, 

4 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: евристична бесіда, евристично-пошуковий, проблемно-

пошуковий, мозкові атаки, метод проектів, методи самонавчання тощо. 
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Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 5 семестр. 

Мова. Українська. 

 

 

Ідентифікація. 

ПП 13. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 

Опис. Змістові модулі. 

1. Елементи комбінаторики. 2. Випадкові події та ймовірності. 3. Випадкові 

величини. 4. Елементи математичної статистики.  

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики в обсязі шкільної програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами базовими поняттями теорії 

ймовірностей, ознайомлення з основами застосування ймовірнісно-

статистичного апарата для розв’язування прикладних задач.  

В) Бібліографія: 
1. Гмурман В.Е. Введение в  теорию вероятностей и математическую статистику. – М.: 

Высшая школа, 1963. 

2. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей. – К.: Вища школа, 1994. 

3. Виленкин Н.Я. Комбинаторика. – М.: Наука, 1969. 

4. Жалдак М.І. Початки теорії ймовірностей. – К.: Радянська школа, 1978. 

5. Скоблєв Г.М. Елементи дискретної математики. – К.: Радянська школа, 1970. 

6.  Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. – М.: Высшая школа, 1975. 

7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. – М.: Радио и 

связь, 1983. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Обов’язкова дисципліна. 

Тривалість: 

180 год., кредити ECTS – 5, семестр – 7. 

5 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – екзамен 7 семестр. 

Мова. Українська 
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Ідентифікація. 

ПП 14.01. ОСНОВИ ПЕДМАЙСТЕРНОСТІ 

Опис. Змістові модулі: 

1. Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії. 2. Майстерність 

педагогічної взаємодії. 

 

Рівень: 

А) Попередні умови: базові знання на рівні вимог загальної середньої освіти. 

Б) Цілі та завдання: розпізнавати, розуміти і оцінювати найсуттєвіші 

характеристики педагогічної діяльності; орієнтуватися у критеріях, які 

розкривають рівень майстерності вчителя;  організовувати і аналізувати 

педагогічну взаємодію на засадах гуманності; професійно грамотно 

конструювати і реалізувати педагогічну розповідь і бесіду, обираючи доцільні 

засоби  для ефективної взаємодії; орієнтуватися у системі вправ для 

професійного зростання; володіти технікою управління своїм психічним станом 

та прийомами налагодження контакту; усвідомити необхідність об’єктивного 

самоаналізу,  самовиховання, праці над професійною майстерністю. 

В) Бібліографія 
1. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І.А.Зязюна. 2-е вид., допов. і переробл. – К. 

Вища школи, 2004.  

2. Педагогічна майстерність: Хрестоматія /За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 2006.  

3. Педагогічна майстерність: Тести. – Ч. 1. Комплект завдань для контролю знань. Ч. 2. 

Дешифратори. Ч. 3. Комплект методик професійного самопізнання вчителя /За ред. 

Л.В. Крамущенко,  В.А. Семиченко, Н.М. Тарасевич. – Полтава, 1996. 

4. Словник термінології з педагогічної майстерності. – Полтава: Полтава, 1995. – 64 с. 

5. Методичні рекомендації до лабораторних занять з основ педагогічної майстерності: Для 

студентів заочного відділення та екстернату / Укладачі : Пивовар Н.М., Штепа О.Г. /За 

ред. проф. М.В.Гриньової. – Полтава, 2004. – 64 с. 

6. Н.М. Тарасевич. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник: дидактичний 

супровід 1, 2 модуля курсу. – Полтава: ІОЦ ПДПУ, 2007.  

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна: 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість:  

72 год., кредити ECTS – 2, семестри – 2, 3. 

1 год. на тиждень, 34 тижні на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: ( лекції аналітичні, проблемні), практичні заняття. 

Б) Методи навчання : дискусія, вправляння, моделювання, мікровикладання. 

Оцінювання. Контроль знань : 

 поточний (за результатами виконання індивідуальної творчих завдань  і 

аналізу самостійної роботи);  

 підсумковий – залік у 3 семестрі.  

Мова. Українська. 
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Ідентифікація. 

ПП 14.02. МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Загальні теоретико-методичні основи організації педагогічної діяльності 

сучасного вчителя-вихователя. 2. Класне керівництво у контексті особистісно-

гуманістичної парадигми виховання. 

Рівень: 

А) Попередні умови: базові знання з інтегрованого курсу теорії та історії 

педагогіки; курс загальної, вікової та педагогічної психології.  

Б) Цілі та завдання: цілісне становлення професійно компетентної особистості 

вчителя-вихователя; розкриття концепції класного керівництва у світлі нової 

філософії освіти; підготовка майбутніх фахівців до самостійного, творчого і 

дійового вирішення практичних питань виховання учнів; оволодіння 

студентами виховною системою загальноосвітнього навчального закладу. 

В) Бібліографія: 
1. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006.  

2. Бойко А.М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів ІІ-V курсів 

(Інтегрований курс теорії та історії педагогіки): Навч. посіб. / Автор-укладач А.М. Бойко. – 

Київ : КНТ – Полтава: ПНПУ, 2010.  

3. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. – К.: Либідь, 2008. 

4. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії. Навч.-метод. посіб. У 2 ч. / За 

ред. А.М. Бойко. – Ч. 2. – К.: ВІПОЛ, Полтава: АСМІ, 2004.  

5. Грищенко Л.И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный подход. – М.: 

Академия, 2005.  

6. Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому 

навчальному закладі: Наук.-метод. посіб./ Ін-т інноваційних технологій змісту освіти. – 

Суми: Антей, 2006.  

7. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К.: Вища шк., 2005.  

8. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – М.: 

Академия, 2000. 

9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2006.  

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

72 год., кредити ECTS – 2; семестр – 6. 

2 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні 

заняття. 

Б) Методи навчання: діалог та полілог; виконання проектних завдань; 

професійний тренінг; ділові ігри; написання педагогічних творів-есе; 

розроблення таблиць, схем педагогічних явищ і процесів; обґрунтування 



 52 

науково-практичних моделей і проектів діяльності; театралізація знань, 

моделювання ситуацій; індивідуальний та груповий інтелектуальний штурм; 

складання програм власного особистісного самовдосконалення і професійного 

самотворення; розробка методичного портфоліо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (тематичний фіксований виступ на занятті; участь у моделюванні 

педагогічної взаємодії; виконання письмової роботи (тестові завдання, 

модульні контрольні роботи); підготовка методичних матеріалів для 

здійснення виховної роботи у сучасних начально-виховних закладах. 

 підсумковий – залік 6 семестр. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПП 14.03. ЧИСЛОВІ СИСТЕМИ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Аксіоматичний метод. Аксіоми Пеано. 2. Системи цілих і раціональних 

чисел. 3. Системи дійсних і комплексних чисел. Теорема Фробеніуса. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс вищої алгебри. 

Б) Цілі та завдання: розгляд сучасного аксіоматичного методу в математиці і 

побудова на його основі числових систем, формування загальнонаукового 

світогляду і виховання алгебраїчної культури, озброєння майбутнього вчителя 

конкретними знаннями, які б дали можливість кваліфіковано викладати 

математику в школі, а також проводити наукові дослідження. 

В) Бібліографія: 
1. Бородін О.І. Теорія чисел. – К.: Вища школа, Головне вид-во, 1970. 

2. Бухштаб А.А. Теория чисел. – М.: Просвещение, 1966.  

3. Вивальнюк Л.М., Григоренко В.К., Левіщенко С.С. Числові системи. – К.: Вища школа, 

1988. 

4. Завало С.Т. Курс алгебри. – К.: Вища школа, 1985.  

5. Кужель О.В. Основы арифметики. – К.: Рад. школа, 1965. 

6. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. – М.:  Высшая школа, 1979.  

7. Нечаєв В.И. Числовые системы. – М.: Просвещение, 1975. 

8. Феферман С. Числовые системы. Основания алгебры и анализа. – М.: Наука, 1971. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 8. 

5 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 
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Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 

 підсумковий – екзамен 8 семестр. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПП 14.04. АСТРОНОМІЯ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Астрономія як наука. Основи сферичної і практичної астрономії. 2. Будова 

сонячної системи. Елементи небесної механіки і космонавтики. 3. Методи 

астрофізичних досліджень. 4 Фізика Сонячної системи.  

Рівень: 

A) Попередні умови: вільне володіння основними законами механіки, оптики, 

елементами сферичної геометрії, володіння основами базових математичних 

дисциплін. 

Б) Цілі та завдання: формування астрономічної картини світу як складової 

частини природничо-наукової картини світу, уявлень про будову основних 

космічних систем та природу тіл, що складають Всесвіт, елементарних вмінь і 

навичок проведення астрономічних спостережень; розуміння астрономічних 

явищ повсякденного життя. 

B) Бібліографія: 
1. Боярченко І.Ф., Гулак Ю.К. та ін. Астрономія. – К.: Вища школа, 1976. 

2. Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишен И.А., Чаругин В.М. Астрономия. – М.: Просвещение, 

1983. – 384 с. 

3. Климишин І.А. Астрономія. – Львів: Світ, 1993. – 384с. 

Обов'язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна.  

Тривалість: 

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 8. 

3 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання: 

А) Форми навчання: лекції, лабораторні заняття.  

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, методи самонавчання, 

евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на лабораторних заняттях); 

 підсумковий – залік 8 семестр. 

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 
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ПП 14.05. ПРОЕКТИВНА ГЕОМЕТРІЯ І МЕТОДИ ЗОБРАЖЕНЬ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Проективний простір. 2. Квадрики на проективній площині. 3. Методи 

зображень і геометричні побудови. 

Рівень: 

А) Попередні умови: володіння математикою в обсязі шкільної програми і 

основами базових математичних дисциплін: алгебри, геометрії, математичного 

аналізу. 

Б) Цілі та завдання: ознайомлення студентів із аксіоматикою проективного 

простору, основними методами і фактами проективної геометрії та елементами 

конструктивної геометрії. 

В) Бібліографія: 
1. Атанасян Л.С. и др. Сборник задач по геометрии. Ч.II. – М.: Просвещение, 1975. 

2. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Ч.2. – М.: Просвещение,1987. 

3. Базылев В.Т. и др. Сборник задач по геометрии. – М.: Просвещение, 1980. 

4. Базылев В.Т., Дуничев К.И. Геометрия II. – М.: Просвещение, 1976. 

5. Жовнір Я.М. Позиційні задачі в стереометрії: Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1991.– 

95 с. 

6. Комисарчук А.М. Проективная геометрия. – М.: Просвещение, 1971. 

7. Павлов В.О. Збірник задач з проективної геометрії. – К.: Вища школа, 1974. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

180 год., кредити ECTS – 5, семестр – 3. 

4 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: евристична бесіда, евристично-пошуковий, проблемно-

пошуковий, мозкові атаки, метод проектів, методи самонавчання тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – залік 3 семестр. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПП 14.06. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

Опис. Змістові модулі.  

1. Вимірювання фізичних величин. 2. Похибки вимірювань. 3. Вимірювання 

електричних і магнітних величин. 4. Методи вимірювання різних фізичних 

величин. 
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Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики і фізики в обсязі шкільної програми 

(академічний рівень), знання основ диференціального та інтегрального 

числення, елементів теорії ймовірностей і математичної статистики. 

Б) Цілі та завдання: ознайомити студентів із питаннями вимірювання фізичних 

величин та методами врахування похибок вимірювань, відпрацювати вміння і 

навики експериментальних вимірювань. 

В) Бібліографія: 
1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – 

Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка.– К.: Техніка, 2006. – 536 с. 

2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – 

Т.2.: Електрика і магнетизм. – К.: Техніка, 2006. – 452 с. 

3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – Т.3.: Оптика. 

Квантова фізика. – К.: Техніка, 2006. – 520 с. 

4. Загальна фізика. Лабораторний практикум: Навч. посібник за заг. ред. І.Т. Горбачука. – 

К.: Вища школа, 1992. – 509 с. 

5. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. – М.: В. ш., 1989. – 

384 с. 

6. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин: Методы измерений: Учеб. 

пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1987. – 320 с. 

7. Фетисов В.А. Оценка точности измерений в курсе физики средней школы: Кн. для 

учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991. – 96 с. 

8. Касандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. – М.: Наука, 1970.  

9. Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. – М.: Мир, 1985. 

10. Сквайре Дж. Практическая физика. – М.: Мир, 1971. 

11. Худсон Д. Статистика для физиков. – М.: Мир, 1970. 

12. Кунце Х.И. Методы физических измерений. – М.: Мир, 1989. 

13. Тойберт П. Оценка точности результатов измерений. – М.: Энергоатомиздат, 1988. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

144 год., кредити ECTS – 4, семестр – 5. 

4 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні 

заняття, індивідуальна робота. 

Б) Методи навчання: словесні, наочні, практичні, репродуктивні, проблемні, 

мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична 

бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – залік 5 семестр. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 
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ПП 14.07. ВИБРАНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Проблеми розвитку сучасної математичної освіти. 2. Внутрішньопредметні 

та міжпредметні зв’язки в навчанні математики. 3. Формування математичної 

культури в процесі навчання математики в школі. 4 . Використання знаково-

символічних засобів у навчанні математики. 5. Самостійна діяльність учнів у 

процесі навчання математики. 6. Особливості діагностики якості навчальних 

досягнень учнів з математики.  

Рівень: 

А) Попередні умови: знання з математики в обсязі шкільної програми, основні 

поняття і факти загальної методики навчання математики. 

Б) Цілі та завдання: на основі вибраних тем методики навчання математики 

розкривати особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з 

математики та продовжувати розвивати в студентів професійні знання, навички 

та вміння, які забезпечуватимуть реконструктивно-варіативний рівень та 

становитимуть основу творчого рівня виконання майбутніми фахівцями 

основних виробничих функцій та відповідних їм типових задач діяльності 

вчителя математики загальноосвітніх навчальних закладів. 

В) Бібліографія: 
1. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів 2008р.: Інформаційні матеріали / Український центр оцінювання 

якості освіти: Укладачі: І.Л.Лікарчук (наук. ред.) та ін. – К., 2007. – 288 с. 

2. Возняк Г. М., Маланюк М. П. Взаємозв’язок теорії з практикою в процесі вивчення 

математики: Пос. для вчителя. – К.: Рад. школа, 1989. – 128 с.  

3. Зенкевич И. Г. Эстетика урока математики: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

1981. – 79 с.  

4. Осинская В. Н. Формирование умственной культуры учащихся в процессе обучения 

математике: Кн. для учителя. – К.: Рад. школа, 1989. – 192 с.  

5. Самостоятельная деятельность учащихся при обучении математике (формирование 

умений самостоятельной работы): Сб. статей / Сост. С. И. Демидова, Л. О. Денищева. – 

М.: Просвещение, 1985. – 191 с.  

6. Тарасенкова Н. А. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики. – 

Черкаси: Відлуння-Плюс, 2004. – 400 с.  

7. Терешин Н. А. Прикладная направленность школьного курса математики: Кн. для 

учителя. –  М.: Просвещение, 1990.  – 96 с.  

8. Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови. – К.: Рад. школа, 1985. – 95 с.  

9. Фахова періодика: журнал “Математика в школі”, журнал “Математика в школах 

України”, газета “Математика”; “Математична газета”; журнал (рос.) “Математика в 

школе”, газета (рос.) “Математика”. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

54 год., кредити ECTS – 1,5, семестр – 8. 

3 год. на тиждень, 9 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
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А) Форми навчання: лекції (інформативні, проблемні), практичні лабораторні 

заняття. 

Б) Методи навчання: методи активізації навчально-пізнавальної діяльності, 

методи учіння, інтерактивні методи, ділові ігри, методи самонавчання тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, усні відповіді, творчі завдання); 

 підсумковий – залік у 8 семестрі. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПП 14.08. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА 

Опис. Змістові модулі. 

1. Етика як філософська теорія моральності. 2. Естетика та її основні категорїї. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс філософїї у ВНЗ. 

Б) Цілі та завдання: на основі знань проблематики та предметної сфери етики 

та естетики, специфіки філософського пізнання дійсності, методології сучасних 

етичних і естетичних досліджень формувати у студентів моральну та естетичну 

культури, вміння застосовувати етичне та естетичне знання в освітньому та 

виховному процесі. 

В) Бібліографія: 
1. Борев Ю. Эстетика / Ю. Борев. – М.: Русь-Олимп:АСТ: Астрель, 2005. – 829 с. 

2. Бычков В. В. Эстетика: ученик / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2004. – 302 с. 

3. Гусейнов А.А. Этика: учеб. для вузов / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – М.: Гардарики, 

2002. – 472с. 

4. Дробницкий О. Понятие морали. Историко-критический очерк / О.Г. Дробницкий. – М.: 

Наука, 1974. – 385 с. 

5. Дробницкий О.Г. Проблеми нравственности / О.Г. Дробницкий. – М.: Наука, 1977. – 

332с. 

6. Етика: навч. посіб. / В.О. Лозовий, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.; За ред. 

В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 224с. 

7. Естетика: навч. посіб. / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовий та ін.; За ред. 

В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с. 

8. Естетика: словник найбільш уживаних термінів / Г.Гуріна (уклад.) . – Х.: ХДАК, 2003. 

9. Етика і естетика: словник ключових термінів/ Хамітов Н., Крилова С., Мінєв С. – К.: 

КНТ, 2008. – 328 с. 

10. Кондрашов В.А. Этика. Эстетика / В.А. Кондрашов, Е.А. Чичина. – Ростов-н/Д.: Изд-во 

“Фенікс”, 1998. – 512 с. 

11. Левчук Л. Т. Основи естетики: навч. посіб. / Л.Т. Левчук, О.І. Оніщенко. – К.:Вища 

школа, 2000. – 271с. 

12. Левчук Л. Т. Естетика: Підручник / Л. Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, 

Д.Ю. Кучерюк; за заг. ред. Л. Т. Левчук. – 3-е вид., доповн. і перероб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 520 с. 

13. Каган М. С. Эстетика как философская наука / М.С. Каган. – СПб.: ТОО ТК 

“Петрополис”, 1997. – 544 с. 

14. Каменський А. Г. Основи естетики / А.Г. Каменський. – Тернопіль: Астон, 2004. – 218 с. 
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15. Сморж Л. О. Естетика : навч. пос. для студентів вузів / Л.О. Сморж. – Х. : Кондор, 

2009. – 334 с. 

16. Тофтул М.Г. Етика: навчальний посібник / М.Г. Тофтул. – К.: Видавничий центр 

„Академія”, 2005. – 416 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 7. 

2 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: створення проблемної ситуації, робота в малих групах, 

ділові ігри, методи самонавчання тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (тести та модульні контрольні роботи, виконані студентами на 

практичних заняттях; домашні самостійні завдання); 

 підсумковий – залік 7 семестр. 

Мова. Українська. 

 

Дисципліни за вибором студентів 

Спеціалізація: інформатика 

 

Ідентифікація. 

ПМ 10.01. ОСНОВИ ГЕОМЕТРІЇ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Аксіоматичне обґрунтування евклідової геометрії. 2. Неевклідові геометрії. 

3. Довжина, площа і об’єм. 

Рівень: 

А) Попередні умови: знання основних понять і фактів математики в обсязі 

шкільної програми, вищої алгебри, аналітичної, проективної геометрії і методів 

зображень. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами сучасними загальними ідеями 

аксіоматичної будови геометрії та ознайомлення з геометрією Лобачевского.  

В) Бібліографія: 
1. Александров А.Д. Основания геометрии. – М.: Наука, 1987. – 288 с. 

2. Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия:Учеб.пособие. – М.: Наука, 1990. – 672 с. 
3. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. В 2-х ч. Ч. IІ. – М.: Просвещение, 1987. – 352 с. 
4. Базылев В.Т., Дуничев К.И. Геометрия. Ч. ІІ. – М.: Просвещение, 1975. – 351с. 
5. Погорелов А.В. Лекции по основаниям геометрии. –  Харьков, 1964. – 138 с. 
6. Погорелов А.В. Основания геометрии. – М.: Наука, 1968. – 152 с. 
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7. Сборник задач по геометрии: Учеб. пособие для студентов мат. и физ.-мат. фак. пед. 
ин-тов / В.Т. Базылев, К.И. Дуничев, В.П. Иваницкая и др.; Под ред. В.Т. Базылева. – М.: 
Просвещение, 1980. – 240 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 5. 

2 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: евристична бесіда, евристично-пошуковий, проблемно-

пошуковий, мозкові атаки, метод проектів, методи самонавчання тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – залік 5 семестр. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПМ 10.02. ВИБРАНІ ПИТАННЯ ФІЗИКИ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Кінематика і динаміка матеріальної точки. Робота і енергія. 2. Механіка 

твердого тіла, рідин і газів. Закони збереження в механіці. 3. Основи 

молекулярно-кінетичної теорії. Основи термодинаміки. 4. Тверді тіла. Фазові 

переходи. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс математики та фізики в обсязі шкільної програми 

(рівень академічний або профільний). 

Б) Цілі та завдання: ознайомитися з основними ідеями побудови 

фундаментальних фізичних теорій. 

В) Бібліографія: 
1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник. – 

Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Техніка, 2006. – 536 с. 

2. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і 

термодинаміка. Книга 2. – Київ: Либідь, 2001. – 424 с. 

3. Загальний курс фізики: Збірник задач / І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук, В.П. Курінний та ін./ 

За заг. ред. І.П. Гаркуші. – К.: Техніка, 2003. – 560 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 5. 

2 год. на тиждень, 15 тижнів на засвоєння. 
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Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття. 

Б) Методи навчання: словесні, наочні, практичні, репродуктивні, мозкові атаки, 

метод проектів, ділові ігри, методи самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на практичних заняттях); 

 підсумковий – залік, 5 семестр. 

Мова. Українська 

 

Ідентифікація. 

ПП 15.04. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Сучасні технології комп'ютерної обробки текстової інформації. 2. Редактор 

електронних таблиць Microsoft Excel. 3. Класифікація графічних редакторів. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс інформатики в об’ємі університетської програми. 

Б) Цілі та завдання: оволодіння студентами технологіями обробки різних типів 

даних; оволодіння термінологією та знаннями, що складають теоретичну 

основу комплексного процесу комп'ютерної обробки даних; оволодіння 

методами та засобами апаратного і програмного забезпечення комп'ютерної 

обробки інформації 

В) Бібліографія: 
1. Дибкова Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 

2- е вид., перероб., допов. – К.: Академвидав, 2005. – 416 с. 

2. Литвин І.С. Інформаційні технології: Навч.посіб./ Терноп.акад.нар. госп.-ва. – Т.: 

Економічна думка, 2000. – 196 с. 

3. Оксанич А.П., Титаренко В.С., Костенко О.П. Інформатика та комп'ютерна техніка. 

Частина 1. “Текстовий процесор Word”: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: 

Системні технології, 2003. – 272 с. 

4. Патрико З.В. Текстові процесори: Лекції і комплекс вправ.  Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 

2001.  176 с. 

5. Рогоза М.Є. ХР: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення: Навчальний 

посіб. для студ. вищих навч. закладів/ М.Є.Рогоза, В.І.Клименко; За заг. ред. М.Є.Рогози; 

Полт. Нац техніч. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – К.: Рад. шк., 2003. – 294 с. 

6. Руденко В.Д.  Курс інформатики: Навч.- метод. посіб. В 2-х ч. Ч.1:. Комп'ютер та його 

програмне забезпечення./ В.Д.Руденко, О.М.Макарчук, М.О.Патланжоглу; За ред. 

В.М.Мадзігона, В.Ю.Бикова. – 3- є вид., перероб. і допов. – К.: Фенікс, 2002. – 370 с. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

144 год., кредити ECTS – 4, семестр – 6. 

4 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння. 
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Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), лабораторні 

заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, 

виконані студентами на лабораторних заняттях); 

 підсумковий – залік 6 семестр. 

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПП 15.05. ВИКОРИСТАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Загальні особливості використання обчислювальної техніки в навчальному 

процесі. Використання програм загального призначення. Комп’ютерне 

тестування. 2. Програмні засоби для підтримки вивчення математики і фізики. 

Рівень: 

А) Попередні умови: володіння сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями, зокрема, прикладним програмним забезпеченням загального 

призначення. 

Б) Цілі та завдання: формування знань, умінь та навичок, необхідних для 

використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, 

ознайомлення з основними напрямами використання комп’ютера в школі, 

формування навичок роботи з педагогічними програмними засобами різного 

призначення. 

В) Бібліографія: 
1. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посіб. — К. : Академвидав, 2007. 
2. Жалдак М.І., Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. Математика з комп’ютером : посібник для 

вчителя. – К.:Дініт, 2004. 
3. Жалдак М.І., Лапінський В.В., Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання 

математики, фізики, інформатики : посібник для вчителя. – К.:Дініт, 2004. 
4. Інформаційні технології в навчанні : навчально-методичний посібник. – К.: ВГ BHV, 2005. 
5. Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ. – Х.: Факт, 

2005.  

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

72 год., кредити ECTS – 2, семестр – 7. 

2 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  
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А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), 

лабораторні заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, практичні завдання і тести, виконані 

студентами на лабораторних заняттях); 

 підсумковий – залік 7 семестр. 

Мова. Українська. 

 

Ідентифікація. 

ПП 15.06. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 

Опис. Змістові модулі. 

1. Загальна методика. Основні елементи методичної системи навчання 

інформатики. Організація роботи вчителя інформатики. 2. Часткова методика. 

Методика вивчення основних тем шкільного курсу інформатики. 

Рівень: 

А) Попередні умови: курс інформатики в обсязі шкільної програми, володіння 

знаннями з педагогіки, психології. 

Б) Цілі та завдання: формування методичної культури майбутнього вчителя 

інформатики, під якою розуміють діяльність учителя, що базується на 

сформованості загальних і конкретних методичних умінь, які пов’язані з 

навчанням інформатики в системі освіти. 

В) Бібліографія: 
1. Гейн А.Г. Методика преподавания современного курса информатики. – М.: 

Педагогический университет “Первое сентября”, 2004. 
2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. У 3-х част. – К.: Навчальна книга, 2003. 
3. Морзе  И.В.,  Дубова  Т.В.  Методичні  рекомендації  щодо проведення лабораторних 

робіт з методики навчання інформатики. – К.: Курс, 2003. 
4. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. 

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. 

Вибіркова дисципліна. 

Тривалість: 

144 год., кредити ECTS – 4, семестр – 7. 

4 год. на тиждень, 16 тижнів на засвоєння. 

Форми і методи навчання:  

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні 

заняття, лабораторні заняття. 

Б) Методи навчання: мозкові атаки, метод проектів, ділові ігри, методи 

самонавчання, евристична бесіда тощо. 

Оцінювання. Контроль знань: 

 поточний (домашні самостійні завдання, практичні завдання і контрольні 

роботи, виконані студентами на лабораторних заняттях); 
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 підсумковий – залік 7 семестр. 

Мова. Українська. 
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7. ГЛОСАРІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  
Акредитація — процедура надання вищому навчальному закладові певного типу права 

провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, 

відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, 

науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Атестація (державна атестація) осіб, які закінчують вищі навчальні заклади — 

встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів 

вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю. 

Вид діяльності (людини) — характеристика діяльності залежно від способів і форм її 

здійснення. 

Вид діяльності визначається станом взаємодії фахівця з узагальненим об'єктом 

діяльності протягом усього циклу існування об’єкта. 

Вимога — норма, правило.  

Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному 

закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту 

навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям 

певної кваліфікації за підсумками державної атестації; 

Вищий навчальний заклад — освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і 

діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-

професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх 

покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також 

здійснює наукову та науково-технічну діяльність. 

Галузь знань — група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільності 

узагальнених структур діяльності. 

Діяльність (діяльність людини)  — динамічна система взаємодій людини із 

навколишнім світом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються 

внаслідок виникнення у неї певних потреб. У процесі діяльності людина виступає як суб'єкт 

діяльності, а її дії спрямовані на зміни об'єкту діяльності. 

Діяльність інноваційна  — див. Інноваційна діяльність. 

Зміст вищої освіти — обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, 

умінь і навичок, у вигляді компетенцій, що має бути сформована в процесі навчання з 

урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та 

мистецтва. 

Зміст навчання — структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої 

забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання 

поділяється на: 

 нормативну частину змісту навчання — обов’язковий для засвоєння зміст 

навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як 

змістові модулі із зазначенням їх обсягу й рівня засвоєння, а також форм державної атестації; 

 вибіркову частину змісту навчання — рекомендований для засвоєння зміст 

навчання, сформований як змістові модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, 

призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у 

фахівцях певної спеціалізації спеціальності, з урахуванням досягнень наукових шкіл і вищих 

навчальних закладів. 

Змістовий модуль — система навчальних елементів, що поєднані за ознакою 

відповідності певному навчальному об’єктові. 

Знання — результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і 

логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання — категорія, яка 

віддзеркалює зв’язок між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання 

виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка 

має певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у 

вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії. 
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Знання фундаментальні — знання щодо соціальних і професійних норм діяльності 

особи, основа її освіти та професійної підготовки. Формують здатність особи опановувати 

нові знання, орієнтуватися у проблемах, що виникають, виконувати задачі діяльності, що 

прогнозуються. Фундаментальні знання є інваріантні у відношеннях:  

 напрями підготовки до певної галузі освіти;  

 спеціальності до напряму підготовки; 

 спеціалізації спеціальності до спеціальності. 

Індивідуалізація навчання — організація процесу навчання, яка передбачає його 

модифікацію відповідно до потреб того, хто навчається. 

Інновації  — новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 

технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та 

якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок 

нових конкурентноздатних товарів і послуг. 

Кваліфікація
  

— 
  

здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. 

Визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки 

реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в 

цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків. 

У документах про освіту, чи інших документах про професійну підготовку, 

кваліфікація визначається через професійну назву роботи за класифікацією професії. 

Контроль якості вищої освіти — система заходів, які здійснює третя сторона з метою 

перевірки характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу, та їх 

порівняння з установленими вимогами й визначення відповідності кінцевим цілям вищої 

освіти. 

Кредит (національний кредит в системі вищої освіти України) — обсяг 

навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих 

навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні 

оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 

години навчального часу (сума годин аудиторної й самостійної роботи студента за тиждень). 

Кредит ЕCTS (заліковий кредит) — одиниця Європейської кредитно-трансферної та 

акумулюючої системи (36 академічних годин), яка визначає навчальне навантаження 

необхідне для засвоєння змістових модулів. 

Культура (водоростей, безхребетних, мікроорганізмів) — група організмів, яка 

отримується в штучних умовах для промислової, наукової мети (біотестування, отримання 

біологічно активних препаратів тощо). 

Ліцензування — процедура визнання спроможності вищого навчального закладу 

певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти та 

кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо 

кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Навчальна дисципліна — педагогічно адаптована система понять про явища, 

закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності 

різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто 

навчається, певної сукупності умінь і навичок. 

Навчальний план — складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка 

розробляється на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення 

навчальних дисциплін (практик), види навчальних занять та терміни їх проведення, а також 

форми проведення підсумкового контролю. 

Напрям підготовки за професійним спрямуванням у вищій освіті — група 

спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та професійної підготовки. 

Норма — сукупність формальних і неформальних вимог, що регулюють певні дії та 
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поведінку суб’єктів системи вищої освіти та учасників освітянського процесу. 

Нормативний термін навчання  — термін навчання за денною (очною) формою, 

необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і 

встановлений стандартом вищої освіти. 

Освітній рівень вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня 

сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка 

відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;  

Освітні рівні: 

 Неповна вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста.  

 Базова вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.  

 Повна вища освіта  — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує 

сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є 

достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти — освітньо-кваліфікаційний рівень 

вищої освіти — характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, 

умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки 

(роботи) певного рівня професійної діяльності 

Освітньо-кваліфікаційні рівні: 

 Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула базову вищу освіту, 

фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), 

достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, 

що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Особи, які в період навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого — 

четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за 

індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або 

іншому акредитованому вищому навчальному закладі.  

Освітня діяльність — діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої 

освіти, з видачею відповідного документа. 

Проблема — ситуація під час діяльності, яка містить суперечності наукового, 

організаційного або іншого характеру і являє собою перешкоди, що виникають при 

досягненні суб’єктом цілеспрямованого результату своєї діяльності. 

Показник якості вищої освіти — кількісна характеристика якості особистості 

випускника вищого навчального закладу, що розглядається стосовно до певних умов його 

навчання та сфери майбутньої соціальної діяльності. 

Професія — набір робіт, які характеризуються заданим рівнем збігу основних завдань 

та обов’язків, що виконуються чи мають бути виконані працівником. 

Професійна підготовка — здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки 

або спеціальністю. 

Рівень якості вищої освіти — відносна характеристика якості вищої освіти, що 

ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних 

іспитів випускників вищого навчального закладу, із критеріально-орієнтованим еталоном, 

що репрезентується стандартом вищої освіти. 

Сертифікація фахівця — процедура визначення відповідності професійно важливих 
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властивостей фахівця, його компетенції тощо вимогам, що надані у нормативних 

документах, в яких відображені вимоги до його кваліфікації. 

Система вищої освіти — це сукупність взаємодіючих послідовних стандартів вищої 

освіти; 

 вищих навчальних закладів усіх форм власності; 

 інших юридичних осіб, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; 

  органів, які здійснюють управління у галузі вищої освіти. 

Спеціальність (у сфері освіти) — категорія, що характеризує спрямованість і зміст 

навчання при підготовці фахівця (визначається через узагальнений об’єкт діяльності або 

виробничу функцію та предмет діяльності фахівця і відображає, насамперед, вид його 

діяльності й сферу застосування його праці); є адекватним відображенням наявної у сфері 

праці спеціальності (кваліфікації). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або спеціаліста, 

або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, виробничих 

функцій та типових складових структури професійної діяльності таких, що задовольняють 

вимоги сфери праці до спеціальності. 

Спеціалізація за спеціальністю — категорія, що характеризує відмінності окремих 

задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, або(та) умов 

діяльності в межах спеціальності. Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, 

використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, 

або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних 

завдань та обов'язків. 

Стандарти вищої освіти — сукупність норм, що визначають зміст вищої освіти, 

зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання. 

Стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного 

рівня громадян незалежно від форм здобуття вищої освіти. Відповідність освітніх послуг 

стандартам вищої освіти визначає якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних 

закладів. Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, 

галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. 

Структурно-логічна схема підготовки — наукове й методичне обґрунтування 

процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. труктурно-логічна схема 

підготовки надається у вигляді мережі міждисциплінарних зв’язків за напрямом підготовки 

або спеціальністю і діє на протязі усього терміну реалізації відповідної освітньо-професійної 

програми підготовки.  

Тест — стандартизована психодіагностична методика, яка призначена для 

встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей. У 

психологічній діагностиці  — стандартизований, часто обмежений у часі іспит. 

Технологія навчання — сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання 

соціального та(або) професійного досвіду у процесі навчання. 

Тип діяльності  — характеристика професійної діяльності залежно від способів і форм 

її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом діяльності  — системою, що 

характеризується однаковою узагальненою метою (продуктом) діяльності. 

Уміння — здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та 

навичок Системи умінь різних видів формують відповідні компетенції.   

Цикл підготовки — сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки 

(змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднані за ознаками приналежності їх 

змісту до спільного освітнього або професійного напряму. 

Якість вищої освіти — сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її 

професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює 

здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 

Якість освітньої діяльності — сукупність характеристик системи вищої освіти та її 

складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої 

особи або(та) суспільства. 


