
 



Екзамени        Заліки 

 
            01 Освіта / Педагогіка 

014 Середня освіта 
спеціальність: 014.01 Середня освіта  

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

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література та мова і література 

(німецька)) 

У(н)-12 

1 семестр 

1. Вступ до мовознавства 
2. Вступ до літературознавства  

 

 
 

 

 

1. Іноземна мова 
2. Фізичне виховання 

3. Університетська освіта та академічне 

письмо 
4. Практикум з української мови 

5. Усна народна творчість 

6. Історія зарубіжної літератури  

2 семестр
1. Психологія 

2. Основи культури мови 

 
 

 

 
 

 

 

1. Іноземна мова 

2. Безпекознавство 

3. Історія української державності та 
національної культури 

4. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу  
5. Історія української літератури та 

літературної критики 

6. Історія зарубіжної літератури

 
галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.01 Українська мова та література 

освітня програма: Філологія (Українська мова та література) 

УФ-21 

1 семестр 
1. Історія української літератури та 

літературної критики 

2. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу  
 

 

 
 

 

 

1. Актуальні проблеми орфоепії і 

орфографії 

2. Основи медіаосвіти і медіа 

грамотності 
3. Сучасна зарубіжна література 

4. Практична граматика німецької мови 

5. Практика усного і писемного 
мовлення (німецька мова) 

 

2 семестр 
 

1. Історія української літературної мови 

2. Культурологічний аспект раннього 
українського модернізму 

 

 
 

 

 

1. Історія української літератури та 

літературної критики 
2. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 

3. Історична граматика української мови 
4. Сучасна зарубіжна література 

5. Практика усного і писемного 

мовлення (німецька мова) 



 

Екзамени        Заліки 

 
галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта  

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

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література та мова і література 

(англійська)) 

У(а)-21 

1 семестр 
1. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 

2. Історія української літератури та 

літературної критики 
 

 

 
 

1. Педагогіка 

2. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

3. Сучасна зарубіжна література 
4. Основи медіаосвіти і 

медіаграмотності 

5. Практична граматика англійської 
мови

2 семестр

 
1. Педагогіка 

2. Історія української літературної мови 

 

 
 

 

 

1. Історична граматика української мови 
2. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

3. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 
4. Історія української літератури та 

літературної критики 

5. Сучасна зарубіжна література

 

галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта  

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

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література та мова і література 

(німецька)) 

У(н)-22 

1 семестр 

1. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 
2. Історія української літератури та 

літературної критики 

 

 
 

1. Педагогіка 

2. Практика усного і писемного 
мовлення (німецька мова) 

3. Сучасна зарубіжна література 

4. Основи медіаосвіти і медіа 

грамотності 
5. Практична граматика німецької мови

2 семестр

 
1. Педагогіка 

2. Історія української літературної мови 

 
 

 

 

 

1. Історична граматика української мови 
2. Практика усного і писемного 

мовлення (німецька мова) 

3. Сучасна українська мова з основами 
лінгвістичного аналізу 

4. Історія української літератури та 

літературної критики 

5. Сучасна зарубіжна література

  



 

Екзамени        Заліки 

галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.01 Українська мова та література 

освітня програма: Філологія (Українська мова і література) 

УФ(лт)-31 

1 семестр 
1. Стилістика української мови 

2. Філософія мови. Історія 

лінгвофілософських учень 
 

 

 
 

 

 

1. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 

2. Історія української літератури та 
літературної критики 

3. Дитяча література 

4. Культурологічний аспект раннього 
українського модернізму 

5. Поетика літературного твору 

6. Теорія і практика літературознавчих 

досліджень 

2 семестр 

1. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 
2. Історія української літератури та 

літературної критики 

 
 

1. Іноземна мова 

2.  Безпекознавство 
3. Основи теорії мовної комунікації 

4. Практикум із літературної критики 

5. Виробнича практика зі спеціальності 

ДЗ 

 

галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

У(р)-31 

1 семестр 

1. Стилістика української мови 

2. Культурологічний аспект раннього 

українського модернізму 
3. Редакторський аналіз і правка 

 

 
 

 

1. Основи педагогічної майстерності 

2. Основи інклюзивної освіти 

3. Сучасна українська мова з основами 
лінгвістичного аналізу 

4. Історія української літератури та 

літературної критики 
5. Дитяча література з елементами 

виразного читання 

2 семестр 
1. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 

2. Історія української літератури та 

літературної критики  
 

 

 
 

1. Іноземна мова 

2. Безпекознавство 

3. Основи теорії мовної комунікації 

4. Редакторський аналіз і правка 
5. Навчальна практика зі спеціальності 

ДЗ 

6. Виробнича педагогічна практика 
(літня) ДЗ 



 

Екзамени        Заліки 

галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література та мова і література 

(англійська)) 

У(а)-32 

1 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 
2. Історія зарубіжної літератури 

 

 
 

 

 

 
 

1. Основи педагогічної майстерності 

2. Основи інклюзивної освіти 
3. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 

4. Історія української літератури та 
літературної критики 

5. Дитяча література з елементами 

виразного читання 

6. Основні тенденції розвитку світової 
літератури ХХ-ХХІ ст. 

2 семестр 

1. Сучасна українська мова з основами 
лінгвістичного аналізу 

2. Історія української літератури та 

літературної критики 
3. Стилістика української мови 

 

 

 

1. Практика усного і писемного 
мовлення (англійська мова) 

2. Безпекознавство 

3. Основи теорії мовної комунікації 
4. Навчальна практика зі спеціальності 

ДЗ 
5. Виробнича педагогічна практика 

(літня) ДЗ

 

галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література та мова і література 

(німецька)) 

У(н)-33 

1 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (німецька мова) 
2. Історія зарубіжної літератури 

 

 
 

 

 

 
 

1. Основи педагогічної майстерності 

2. Основи інклюзивної освіти 
3. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 

4. Історія української літератури та 
літературної критики 

5. Дитяча література з елементами 

виразного читання 

6. Основні тенденції розвитку світової 
літератури ХХ-ХХІ ст. 

2 семестр 

1. Сучасна українська мова з основами 
лінгвістичного аналізу 

2. Історія української літератури та 

літературної критики 
3. Стилістика української мови 

 

 

 

1. Практика усного і писемного 
мовлення (німецька мова) 

2. Безпекознавство 

3. Основи теорії мовної комунікації 
4. Навчальна практика зі спеціальності 

ДЗ 

5. Виробнича педагогічна практика 

(літня) ДЗ 

  



 

Екзамени        Заліки 

галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035 Філологія (Українська мова і література) 

додаткова спеціалізація: Редагування 

освітня програма: Філологія (Українська мова і література) 

УФ(р)-41 

1 семестр 
1. Історія української літературної мови 

 

2. Історія української літератури та 
літературної критики 

 

 

1. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 

2. Лінгвокультурологія 
3. Дизайн книги 

4. Курсова робота ДЗ 

5. Виробнича практика зі спеціальності ДЗ 

2 семестр 

1. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 

2. Історія української літератури та 
літературної критики 

3. Історія видавничої справи та 

редагування 

1. Стилістика тексту 

2. Стилістика української мови 

3. Літературне краєзнавство 
4. Основи поліграфії  

5. Загальне редагування

галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

додаткова спеціалізація:Редагування освітніх видань 

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

У(р)-41 

1 семестр 

1. Історія української літературної мови 
2. Історія української літератури та 

літературної критики 

 
 

 

 

1. Сучасна українська літературна мова 
з основами лінгвістичного аналізу 

2. Лінгвокультурологія 

3. Редакторська майстерність Петра 
Ротача 

4. Курсова робота ДЗ 

5. Виробнича педагогічна практика ДЗ  

2 семестр 
1. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 

2. Історія української літератури та 
літературної критики 

3. Історія видавничої справи та 

редагування 

1. Стилістика української мови 

2. Літературне краєзнавство 

3. Методика літературного редагування 
 

галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта(Українська мова і література) 

додаткова спеціалізація: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська / німецька)) 

освітня програма: Середня освіта(Українська мова і література) 

У(а / н)-42 

1 семестр 

1. Історія української літературної мови 
2. Історія української літератури та 

літературної критики 

 
 

 

1. Сучасна українська літературна мова 
з основами лінгвістичного аналізу 

2. Лінгвокультурологія 

3. Практика усного та писемного 
мовлення (англійська / німецька) 

4. Курсова робота ДЗ 

5. Виробнича педагогічна практика ДЗ 



 

Екзамени        Заліки 

2 семестр 

1. Сучасна українська літературна мова 
з основами лінгвістичного аналізу 

2. Історія української літератури та 

літературної критики 

3. Теоретичний курс 
англійської/німецької мови 

 

1. Стилістика української мови 
2. Літературне краєзнавство 

3. Практика усного та писемного 

мовлення (англійська / німецька) 

4. Література країни, мова якої 
вивчається 

галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

УМ-51 

1 семестр 
1. Психологія вищої школи 

2. Методика навчання української мови і 

літератури у старшій (профільній) 

школі 

3. Основи лінгвістичної прагматики 

 

1. Іноземна мова у професійній діяльності 

2. Організація наукових досліджень 

3. Культура сучасної ділової комунікації 

4. Англійська мова в професійному 

спілкуванні 

5. Любов vs гроші в літературі й кіно 

2 семестр 
1. Педагогіка вищої школи 

2. Сучасний літературний процес 

 

 

 

 

 

 

1. Методика навчання української мови і 

літератури у вищій школі 

2. Цивільна безпека 

3. Соціолінгвістичні дослідження 

української мови 

4. Лінгвістична експертиза англомовних 

текстів 

5. Елітне письмо сучасної літератури 

6. Виробнича педагогічна практика у 

старшій (профільній) школі ДЗ 

галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

додаткова спеціалізація: Редагування освітніх видань 

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

УМ(р/а)-61 

1 семестр 

1. Сучасний літературний процес 

2. Основи лінгвістичної прагматики 
 

 

 
 

1. Книгознавство 

2. Актуальні проблеми видавничої 
справи 

3. Цивільна безпека 

4. Виробнича педагогічна практика у 
вищій школі ДЗ

галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

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

освітня програма: Середня освіта (Українська мова і література) 

УМ(р/а)-61 

1 семестр 

1. Сучасний літературний процес 

2. Основи лінгвістичної прагматики 
 

 

 

1. Теоретичний курс англійської мови  

2. Лінгвокраїнознавство 
3. Цивільна безпека 

4. Виробнича педагогічна практика у 

вищій школі ДЗ



 

Екзамени        Заліки 

 

галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035.01 Філологія (Українська мова та література) 

освітня програма: Філологія (Українська мова та література) 

УФМ(р)-61 
1 семестр 

1. Сучасний літературний процес 

2. Основи лінгвістичної прагматики 
 

1. Цивільна безпека 

2. Виробнича практика зі спеціальності ДЗ

галузь знань: 06 Журналістика 
спеціальність: 061Журналістика 

освітня програма: Журналістика 

Ж-11 

1 семестр 
1. Основи журналістики 

2. Професійні стандарти журналістської 

діяльності 

 
 

 

 

1. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

2. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3. Фізичне виховання  

4. Університетська освіта та академічне 

письмо  
5. Креативне письмо

2 семестр 

1. Теорія масової комунікації та 

інформації 
2. Видавнича справа 

 

 
 

 

 

1. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
2. Історія української державності та 

національної культури 

3. Безпекознавство 
4. Теорія твору і тексту 

5. Культура мовлення в засобах масової 

комунікації 
6. Журналістські жанри 

 

галузь знань: 06 Журналістика 
спеціальність: 061Журналістика 

додаткова спеціалізація: Реклама та зв’язки з громадськістю 
освітня програма: Журналістика 

 

Ж-21 

1 семестр 

1. Журналістська майстерність 
2. Історія зарубіжної журналістики 

 

 
 

 

1. Українська мова(за професійним 
спрямуванням) 

2. Реклама 

3. Зв'язки з громадськістю 
4. Редакторський практикум 

5. Копірайтинг і рерайтинг 

2 семестр 

1. Редакторський практикум 
2. Журналістська майстерність 

 

 
 

 

1. Українська мова(за професійним 
спрямуванням) 

2. Креативні технології в рекламі 

3. Іноземна мова 
4. Візуальна культура 
5. Виробнича практика зі спеціальності ДЗ



 

Екзамени        Заліки 

 

галузь знань: 06 Журналістика 
спеціальність: 061Журналістика 

освітня програма: Журналістика 

Ж-31 

1 семестр 
1. Журналістська майстерність 

2. Журналістські жанри 

 

 
 

 

 

1. Газетно-журнальне виробництво 

2. Письменницька публіцистика 

3. Маніпуляції масовою свідомістю в 

ЗМК 
4. Робота сучасних пресслужб 

5. Промоція та маркетинг у видавничій 

справі 

2 семестр

1. Газетно-журнальне виробництво 

2. Політична журналістика 
 

 

 

1. Іноземна мова 

2. Безпекознавство 
3. Журналістські жанри 

4. PR у соціокультурній сфері 

5. Редагування рекламних матеріалів 

галузь знань: 06 Журналістика 
спеціальність: 061Журналістика 

освітня програма: Журналістика 

Ж-41 

1 семестр 
1. Журналістська майстерність 

2. Мультимедійна журналістика 

 
 

1. Радіожурналістика 

2. Тележурналістика 

3. Конфлікти і їх відображення в ЗМІ 
4. Виробнича практика зі спеціальності ДЗ

2 семестр 

1. Міжнародна журналістика 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Журналістська майстерність 

2. Жанр ессею в публіцистиці 
3. Медійні платформи як засіб 

формування толерантності 

4. Музична журналістика 
5. Мистецька журналістика 

6. Письменницька публіцистика 

7. Професійне мовлення фахівця 
(іноземна мова) 

галузь знань: 06 Журналістика 
спеціальність: 061Журналістика 

освітня програма: Журналістика 

Ж-51 

1 семестр 

1. Медіаосвіта 

2. Медіакомунікації у міжнародних 
відносинах 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. Іноземна мова у професійній 
діяльності 

2. Організація наукових досліджень 

3. Основи кіноосвіти 
4. Культура сучасної ділової 

комунікації 

5. Медіакритика  

6. Інноваційні методики викладання 
медіаосвіти

 



 

 


