
 

 

Зразок оформлення силабусу навчальної дисципліни 

 
(Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ» 

 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента з фахового переліку 

Семестр весняний 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Головні принципи та закони загальної теорії розвитку 

(закономірності та форми розвитку в суспільстві, природі та 

мисленні) в тому вигляді, як вони склалися в традиції класичної 

європейської філософії з одного боку і як вони відобразилися в 

розвитку природничих та суспільних наук – з іншого (співзвучно з 

предметом навчання в робочій програмі навчальної дисципліни) 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок критичного 

мислення, здатності вільно орієнтуватися у великому масиві 

сучасної інформації … (співзвучно з метою у робочій програмі 

навчальної дисципліни) 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

− Вміння бачити та виділяти прогресивні, революційні тенденції в 

науці, техніці, суспільному житті і у власному особистісному 

становленні;  

− Розуміння шляхів того, як їх можна підтримувати і розвивати 

(співзвучно з результатами навчання у робочій програмі 

навчальної дисципліни) 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Знання принципів та законів загальної теорії розвитку дозволяє 

грамотно здійснювати теоретичну обробку емпіричного матеріалу в 

будь-якій галузі знань, будувати динамічні інформаційні моделі 

природних та соціальних процесів, вибудовувати стратегії керування 

дослідницькими, виробничими та соціальними процесами 

(співзвучно з компетентностями в робочій програмі навчальної 

дисципліни) 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Практичні джерела виникнення та розвитку 

людських знань, формування наукового пізнання. Перехід від 

міфологічного до наукового сприймання оточуючого світу. Наукове 

знання та технічні мистецтва за часів еллінізму та панування Риму. 

Розвиток науки і техніки в paнньомy середньовіччі. Особливості 

розвитку науково-технічних знань у суспільстві пізнього 

середньовіччя. Наука і техніка Відродження. Наука і техніка 

Галілеєвого періоду. Епоха Ньютона в історії розвитку науки і 

техніки. Наука напередодні промислової революції (40-ві – 90-ті 

роки XVІІІ ст.). Технічний прогрес та наукове знання в ХІХ ст. 

Науково-технологічний розвиток у ХХ ст. Наукові стратегії і 

перспективи науки ХХІ ст. (співзвучно з тематикою в робочій 

програмі навчальної дисципліни) 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн  

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з філософії, загальні та фахові знання, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з теорії розвитку можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

В іншому випадку вказуються навчальні дисципліни, де будуть 

використовуватись знання отримані під час вивчення даного курсу 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Пікашова Т.Д., Шашкова Л.О. Основи історії науки і техніки. 

Київ. 2017. 

2. Голованов Я.К. Світочі науки. Етюди про вчених. - К., 2019. 

3. Верхратський С.А. Історія медицини. - К., 2014. 
Репозитарій НАУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження на 

ВР факультету або на ВР Університету, а також наукові статті, 

дисертація, тощо  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання,  

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Управління професійною освітою 

Факультет Навчально-науковий інститут неперервної освіти 

Викладач(і) ГУМЕНЮК ТЕТЯНА БРОНІСЛАВІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: корпоративна ел.пошта  

Робоче місце: 1.315 



 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та 

розміщений в Google Classroom або Moodle 

див. https://youtu.be/zCR8srSgw_0 ) 
 

 

 

Завідувач кафедри        ПІБ 

 

 

Розробник          Т.Гуменюк 

 

 

https://youtu.be/zCR8srSgw_0

