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Екзамени       Заліки 

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 
 додаткова спеціалізація: Редагування освітніх видань 

 

У-11 

1 семестр 
1. Вступ до мовознавства 

2. Вступ до літературознавства 

 
 

 

 
 

 

1. Психологія 

2. Практикум з української мови 

3. Усна народна творчість 
4. Історія української літератури та 

літературної критики 

5. Старослов`янська мова 
6. Історія зарубіжної літератури

2 семестр 
1. Психологія 

2. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 
 

 

 

 

1. Історія України 

2. Фізичне виховання 

3. Історія української літератури та 
літературної критики 

4. Основи культури мови 

5. Історія зарубіжної літератури

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 
предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 
У(ск)-11 

1 семестр 

 
1. Методика навчання української мови  

2. Сучасна українська літературна мова з 

основами лінгвістичного аналізу 

 

 

 

 

 

 

1. Цивільний захист і працеохоронна 

діяльність 

2. Вступ до мовознавства 

3. Вступ до літературознавства 

4. Історія української літератури та 

літературної критики 

5. Дитяча література з елементами 

виразного читання 

6. Основи медіаосвіти і медіаграмотності   

2 семестр 

 
1. Методика навчання української 

літератури 

2. Історія української літератури та 

літературної критики 

 
1. Інформаційні технології у професійній 

діяльності 

2. Основи педагогічної майстерності 



Екзамени       Заліки 

 
3. Культурологічний аспект раннього 

українського модернізму 

 

 

 

 

3. Типологічні зв'язки української та 

зарубіжної літератур 

4. Сучасна українська літературна мова з 

основами лінгвістичного аналізу 

5. Слово в структурі конфесійного тексту 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

 додаткова спеціалізація: Редагування освітніх видань 

У-21 

1 семестр 
1. Історія української літератури та 

літературної критики 

2. Історія зарубіжної літератури 
 

 

 

 
 

 

1. Педагогіка 

2. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 
3. Теорія і практика літературної 

творчості 

4. Основи медіаосвіти і 

медіаграмотності 
5.  Основи видавничої справи та 

редагування 

 

2 семестр 

1. Педагогіка 

2. Сучасна українська мова з основами 
лінгвістичного аналізу 

 

 

 
 

 

 

1. Історія української літератури та 

літературної критики 
2. Історична граматика української мови 

3. Історія української літературної мови 

4. Типологічні зв'язки української та 

зарубіжної літератур 
5. Основи видавничої справи та 

редагування 

6. Основи поліграфії 
 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 
предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

У(ск)-21 

1 семестр 
1. Історія української літератури та 

літературної критики 

2. Практикум з української мови 
 

 

 

 

1. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 

2. Історія зарубіжної літератури 
3. Сучасна українська література: 

автори, тексти, поетика 

4. Курсова робота (Д/З) 

5. Виробнича педагогічна практика 

(Д/З)

2 семестр 

1. Історія української літератури та 
літературної критики 

2. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 
 

 

1. Стилістика української мови 
2. Лінгвокультурологія 

3. Український еміграційний роман 

4. Етнолінгвістика 
5. Іншомовний академічний дискурс

 



Екзамени       Заліки 

 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

У-31 
1 семестр 

1. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 

2. Методика навчання української мови 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. Цивільний захист і працеохоронна 

діяльність 

2. Історія української літератури та 
літературної критики 

3. Дитяча література з елементами 

виразного читання 
4. Етнолінгвістика 

5. Вічні образи в українській та 

зарубіжній літературах 

6. Краєзнавчий аспект літератури: 
полтавський вимір 

 

 

2 семестр 

1. Методика навчання української 

літератури 
2. Історія української літератури та 

літературної критики 

3. Культурологічний аспект раннього 

українського модернізму 
 

 

 
 

1. Основи педагогічної майстерності 

2. Інформаційні технології у 
професійній діяльності 

3. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу  

4. Типологічні зв'язки української та 
зарубіжної літератур 

5. Слово в структурі конфесійного 

тексту 

 

01 Освіта 

014 Середня освіта 
предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

У-41 

1 семестр 

1. Історія української літератури та 

літературної критики 
 

 

 
 

 

 

 

1. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 
2. Історія зарубіжної літератури 

3. Лінгвокультурологія 

4. Сучасна українська література: 
автори, тексти, поетика 

5. Курсова робота (Д/З) 

6. Виробнича педагогічна практика 
(Д/З) 

 

 

2 семестр 
1. Історія української літератури та 

літературної критики 

2. Сучасна українська літературна мова 
з основами лінгвістичного аналізу 

 

 
 

1. Стилістика української мови 

2. Іншомовний академічний дискурс 

3. Український еміграційний роман  
4. Теоретичні й прагматичні  засади 

української пунктуації 

 
 



Екзамени       Заліки 

 
 

 

 
 

 

5. Проблеми морфеміки та 

дериватології в сучасному 

висвітленні 
 

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 
 додаткова спеціалізація: Редагування освітніх видань 

У-51,52 

1 семестр 
1. Психологія вищої школи 

2. Теорія української мови в синхронно-

діахронному вимірі 
 

 

 

 
 

 

 

1. Іноземна мова в професійній 

діяльності 

2. Методика навчання мовознавчих 
дисциплін у старшій та вищій школі 

3. Методика навчання 

літературознавчих дисциплін у 

старшій та вищій школі 
4. Соціолінвістичні аспекти 

дослідження української мови 

5. Редакторська і видавнича справа 
6. Методика журналістської творчості 

2 семестр 

1. Педагогіка вищої школи 
2. Теорія літератури 

3. Редакторська і видавнича справа 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Організація наукових досліджень 
2. Українська літературно-мистецька 

періодика 

3. Літературні шедеври країн Європи, 

Америки, Азії 
4. Методологія сучасного 

літературознавства  

5. Виробнича педагогічна практика у 
старшій школі (Д/З) 

 

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта  
предметна спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

 освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

У-61,62,63 

1 семестр 

1. Сучасний літературний процес 

2. Основи лінгвістичної прагматики 

 
 

 

 
 

 

1. Цивільна безпека 

2. Українська мала проза ХХ 

століття: тематика, жанрові 
модифікації, стильова парадигма 

3. Конотація в контексті семантики 

вербальних одиниць 
4. Виробнича педагогічна практика 

у вищій школі (Д/З)

 

 

 



Екзамени       Заліки 

 
03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035.01 Філологія (Українська мова і література) 

 освітня програма:  Філологія (Українська мова і література) 

УФ-62 

1 семестр 

1. Сучасний літературний процес 
2. Основи лінгвістичної прагматики 

 

 

 
 

 

 
 

1. Цивільна безпека 
2. Українська мала проза ХХ 

століття: тематика, жанрові 

модифікації, стильова парадигма 

3. Конотація в контексті семантики 
вербальних одиниць 

4. Виробнича практика зі 

спеціальності(Д/З) 

06 Журналістика 
спеціальність: 061 Журналістика 

освітня програма: Журналістика 

додаткова спеціалізація: Реклама та зв`язки з громадськістю 

Ж-53 

1 семестр 
1. Медіаосвіта 
2. Теорія публіцистики 

 

 
 

 

 

 
 

1. Іноземна мова у професійній 
діяльності 

2. Риторика 

3. Медіакомунікації в міжнародних 
відносинах 

4. Методика викладання медіаосвіти в 

навчальних закладах різних типів 

5. Політична реклама 
6. Трансформація і модифікація жанрів 

у журналістиці, рекламі та PR 

 

2 семестр 

1. Медіапсихологія 

2. Українське журналістикознавство 
 

 

 

 
 

 

1. Організація наукових досліджень 

2. Авторське право та інтелектуальна 
власність у медіагалузі 

3. Інформаційна політика та безпека  

4. Основи кіноосвіти  

5. Основи медіапродюсування  
6. Виробнича медіаосвітня практика 

(Д/З)

 

06 Журналістика 
спеціальність: 061 Журналістика 

освітня програма: Журналістика 

додаткова спеціалізація: Реклама та зв`язки з громадськістю 

Ж-63 

1 семестр 
1. Медіакритика 

2. Іміджеві комунікації 

 

 
 

 

1. Цивільна безпека 

2. Інтегровані маркетингові комунікації 

в медіагалузі 

3. Виробнича практика зі спеціальності 

(Д/З)  



Екзамени       Заліки 

 
 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 
предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська) та мова і література 

(німецька)) 

А-11 
1 семестр 

1. Вступ до мовознавства 

2. Основи літературознавства 
 

 

 

 
 

 

1. Латинська мова 

2. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська мова) 

3. Практична граматика англійської 

мови 

4. Психологія 
5. Історія зарубіжної літератури 

2 семестр 
1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

2. Психологія 
 

 

 

1. Історія України 

2. Фізичне виховання 

3. Практична граматика англійської 
мови 

4. Історія зарубіжної літератури 

 

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

А (ск)-11 
1 семестр 

1. Методика навчання англійської мови 

2. Методика навчання 
літературознавчих дисциплін 

 

 
 

 

 
 

1. Цивільний захист і працеохоронна 

діяльність 
2. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

3. Історія зарубіжної літератури 
4. Історія англійської мови 

5. Практична граматика англійської 

мови 
6. Історичні епохи в контексті культури 

 

2 семестр 

1. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська мова) 

2. Практична граматика англійської 

мови 
 

 

 

 

1. Основи педагогічної майстерності 
2. Інформаційні технології у 

професійній діяльності 

3. Історія зарубіжної літератури 
4. Мова сучасного англомовного бізнесу 

5. Актуальні питання перекладу 

художніх тексті

 

 

 

 

 

 

 



Екзамени       Заліки 

 
03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша 

– англійська) 
 освітня програма: Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська) 

ГФ-11 

1 семестр 

1. Вступ до мовознавства 

2. Основи літературознавства 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Латинська мова 

2. Основи перекладознавства 

3. Практична граматика англійської 
мови 

4. Практична фонетика англійської 

мови 
5. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

6. Германські літератури в історико-
літературному контексті

2 семестр 

1. Практикум з письмового та усного 

перекладу (англійська мова) 
2. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

 
 

 

 

1. Історія України 

2. Фізичне виховання 
3. Практична граматика англійської 

мови 

4. Германські літератури в 
історико-літературному 

контексті 

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська) та мова і література 

(німецька)) 

А-21 

1 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

2. Практика усного і писемного 
мовлення другої іноземної мови 

(німецька) 

 
 

 

 
 

 

1. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

2. Педагогіка  
3. Історія зарубіжної літератури  

4. Міфи і казки народів світу: 

інтерпретація, творче розповідання, 
цінності 

5. Теоретичний курс другої іноземної 

мови (німецька) 
6. Риторичний практикум в 

іншомовному спілкуванні 

 

2 семестр 
1. Практика усного і писемного 

мовлення другої іноземної мови 

(німецька) 
2. Педагогіка 

 

 
 

 

1. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

2. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська мова) 

3. Історія зарубіжної літератури 

4. Теоретичний курс англійської мови 
5. Лінгвокраїнознавство (англомовні 

країни) 

6. Література німецькомовних країн



Екзамени       Заліки 

 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

А(ск)-21 

1 семестр 
1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

2. Стилістика англійської мови 

 
 

 

 

1. Історія зарубіжної літератури 

2. Міфи і казки народів світу: 

інтерпретація, творче розповідання, 

цінності 
3. Мова сучасного англомовного бізнесу 

4. Виробнича педагогічна практика 

(Д/З) 
 

2 семестр 

1. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська мова) 

2. Історія зарубіжної літератури 

3. Література країн, мова яких 

вивчається 
 

1. Літературні епохи, напрями, стилі в 
контексті культури 

2. Актуальні питання перекладу 

художніх текстів 

3. Лінгвокраїнознавство 

 

03 Гуманітарні науки 
спеціальність: 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська) 

освітня програма: Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська) 

ГФ-21 

1 семестр 

1. Лексикологія англійської мови 
2. Практика усного і писемного 

мовлення другої іноземної мови 

(німецька) 
 

 

 

 
 

 

1. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

2. Практикум з письмового та усного 

перекладу (англійська мова) 
3. Практикум усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

4. Германські літератури в історико-

літературному контексті 
5. Міфи і казки народів світу: 

інтерпретація, творче розповідання, 

цінності 

 

2 семестр 

1. Теоретична граматика англійської 
мови 

2. Практикум усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

2. Практикум з письмового та усного 

перекладу (англійська мова) 

3. Лінгвокраїнознавство (англомовні 
країни) 

4. Германські літератури в історико-

літературному контексті 
5. Практика усного і писемного 

мовлення другої іноземної мови 

(німецька) 
6. Виробнича практика зі спеціальності 

(Д/З)

 



Екзамени       Заліки 

 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

А-31 

1 семестр 
1. Методика навчання англійської мови 

2. Методика навчання 

літературознавчих дисциплін 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Цивільний захист і працеохоронна 

діяльність 

2. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 
3. Історія зарубіжної літератури 

4. Історія англійської мови 

5. Практика усного і писемного 
мовлення другої іноземної мови 

(німецька) 

 

2 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 
2. Практика усного і писемного 

мовлення другої іноземної мови 

(німецька) 
 

 

 
 

1. Основи педагогічної майстерності 

2. Інформаційні технології у 
професійній діяльності 

3. Історія зарубіжної літератури 

4. Мова сучасного англомовного 
бізнесу 

5. Новітні технології вивчення 

іноземної мови 

 

03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) 

освітня програма: Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) 

ГФ-32 

1 семестр 
1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

2. Друга іноземна мова (німецька) 

 
 

 

 
 

 

 

1. Цивільний захист і працеохоронна 

діяльність 

2. Практикум з письмового та усного 

перекладу (англійська мова) 
3. Германські літератури в історико-

літературному контексті 

4. Історія англійської мови 
5. Переклад науково-технічної 

літератури

2 семестр 

1. Практикум з письмового та усного 

перекладу (англійська мова) 

2. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська мова) 

3. Друга іноземна мова (німецька) 

 

1. Інформаційні технології у 

професійній діяльності 

2. Германські літератури в історико-
літературному контексті 

3. Мова сучасного англомовного бізнесу 

 

01 Освіта 

014 Середня освіта 
предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

додаткова спеціалізація: Світова література 



Екзамени       Заліки 

 
А(св)-41 

1 семестр 

1. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська) 

2. Стилістика англійської мови 

 
 

 

 

 
 

1. Історія зарубіжної літератури 
2. Структура міжнародного іспиту FCE 

3. Практика усного і писемного 

мовлення другої іноземної мови 
(німецька) 

4. Історичні епохи в контексті культури 

5. Виробнича педагогічна практика 

(Д/З) 
 

2 семестр 

1. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська) 

2. Історія англійської мови 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. Історія зарубіжної літератури 
2. Основи есеїстики: академічна, 

художня  

3. Практика усного і писемного 
мовлення другої іноземної мови 

(німецька) 

4. Інноваційні технології у навчанні 

зарубіжної літератури 
5. Інтерактивні методи навчання 

зарубіжної літератури 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

додаткова спеціалізація: Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

А-51 

1 семестр 
1. Психологія вищої школи 

2. Теорія мови 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1. Методика навчання 

літературознавчих дисциплін у 

старшій і вищій школі 
2. Методика навчання іноземних мов у 

старшій і вищій школі 

3. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 
4. Порівняльна типологія англійської та 

української мов 

5. Практика усного і писемного 
мовлення (німецька мова) 

 

2 семестр 
1. Педагогіка вищої школи 

2. Теорія літератури 

3. Практика усного і писемного 

мовлення (німецька мова) 
 

 

 
 

 

1. Організація наукових досліджень 

2. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

3. Теорія і практика перекладу 
4. Модернізм і постмодернізм у 

зарубіжній літературі 

5. Виробнича педагогічна практика у 
старшій школі (Д/З)

 

 

 

 



Екзамени       Заліки 

 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

додаткова спеціалізація: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

Н-52 

1 семестр 

1. Психологія вищої школи 

2. Теорія мови 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Методика навчання 

літературознавчих дисциплін у 

старшій і вищій школі 
2. Методика навчання іноземних мов у 

старшій і вищій школі 

3. Практика усного і писемного 
мовлення (німецька мова) 

4. Порівняльна типологія німецької та 

української мов 
5. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова)  

 

2 семестр 
1. Педагогіка вищої школи 

2. Теорія літератури 

3. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська мова) 

 

 
 

 

 

1. Організація наукових досліджень 

2. Практика усного і писемного 

мовлення (німецька мова) 
3. Теорія і практика перекладу 

4. Модернізм і постмодернізм у 

зарубіжній літературі 
5. Виробнича педагогічна практика у 

старшій школі (Д/З) 

 

03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська) 
освітня програма: Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська) 

ГФ-51, 52 

1 семестр 
1. Теорія мови 

2. Англомовне академічне письмо 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Практика усного і писемного  

мовлення (англійська мова) 

2. Практика усного і писемного 
мовлення (німецька мова) 

3. Практикум з письмового та уcного 

перекладу (англійська мова) 
4. Порівняльна типологія англійської та 

української мов 

5. Когнітивна лінгвістика

2 семестр 

 

1. Теорія літератури 
2. Англійська мова професійного 

спілкування 

 
 

 

 

1. Організація наукових досліджень 
2. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

3. Практика усного і писемного 
мовлення (німецька мова) 

4. Практикум з письмового та уcного 

перекладу (англійська мова) 



Екзамени       Заліки 

 
 

 

 
 

 

 

5. Теорія і практика перекладу 

6. Модернізм і постмодернізм у 

зарубіжній літературі 

7. Виробнича практика зі спеціальності 

(Д/З)

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

додаткова спеціалізація: Середня освіта (Мова і література (німецька)) 
А-61 

1 семестр 
1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

2. Практика усного і писемного 
мовлення (німецька мова) 

 

1. Цивільна безпека 

2. Англійська мова професійного 

спілкування 
3. Виробнича педагогічна практика у 

вищій школі (Д/З)

  

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

освітня програма: Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

додаткова спеціалізація: Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
Н-62 

1 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (німецька мова) 

2. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська мова) 

 

1. Цивільна безпека 

2. Німецька мова професійного 

спілкування 
3. Виробнича педагогічна практика у 

вищій школі (Д/З)

 

 
 

03 Гуманітарні науки 
спеціальність: 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська) 

освітня програма: Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська) 

ГФ- 61,62,63, 64,65 

1 семестр 
1. Практикум з письмового та уcного 

перекладу (німецька мова) 

2. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 
 

 

 
 

 

1. Цивільна безпека  

2. Практикум з письмового та уcного 

перекладу (англійська мова) 

3. Англійська мова професійного 
спілкування 

4. Основи міжкультурної комунікації 

5. Виробнича практика зі спеціальності 

(Д/З)

 

 

 

Декан факультету      доц. Кирильчук О. Б.  


