
 
 



 

Екзамени       Заліки 

 

2 семестр 

 

1. Основи літературознавства 
2. Психологія 

 

1. Історія української державності та 
національної культури 

2. Безпекознавство 
3. Історія зарубіжної літератури 
4. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
 

 
03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035 Філологія  

спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 

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

англійська) 

із сертифікованою освітньою програмою "Переклад у професійній діяльності" 

ГФ-27 

 

1 семестр 

 

1. Лінгвокраїнознавство (англомовні країни) 
2. Порівняльна лексикологія і 
граматика  української та англійської мов 

1. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
2. Практикум з письмового та усного 

перекладу (англійська мова) 
3. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
4. Германські літератури в історико-
літературному контексті  
5. Історія перекладу 
 

2 семестр 

 

1. Теоретична граматика англійської мови 
2. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 

1. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
2. Практикум з письмового та усного перекладу 
(англійська мова) 
3. Лексикологія англійської мови 
4. Германські літератури в історико-

літературному контексті 
5. Мова сучасного англомовного бізнесу 
6. Виробнича практика зі спеціальності (З/Д)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екзамени       Заліки 

 
03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035 Філологія  

спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 

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

англійська) 

із сертифікованою освітньою програмою " Німецька мова для філологів" 

ГФ-27 

 

1 семестр 

 

1. Лінгвокраїнознавство (англомовні країни) 
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. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
4. Германські літератури в історико-
літературному контексті  
5. Риторичний практикум в іншомовному 
спілкуванні 

 
2 семестр 

 

1. Теоретична граматика англійської мови 
2. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 

1. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
2. Практикум з письмового та усного перекладу 
(англійська мова) 

3. Лексикологія англійської мови 
4. Германські літератури в історико-
літературному контексті 
5. Практика  усного  і писемного  мовлення 
другої іноземної мови (німецька) 
6. Виробнича практика зі спеціальності (З/Д)  
 

 
 

01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 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)) 

 

Ін(а/н)-28 

 

1 семестр 

 

1. Практика усного і писемного мовлення другої 
іноземної мови (німецька) 
2. Історія зарубіжної літератури 
 
  

1. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
2. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
3. Практична граматика німецької мови 
4. Педагогіка 
5. Лінгвокраїнознавство (англомовні країни) 
6. Література німецькомовних країн 

 

 

 

 



 

Екзамени       Заліки 

 

2 семестр 

 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
2. Педагогіка 
 

1. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 
2. Історія зарубіжної літератури 
3. Основи перекладознавства 
4. Теоретичний курс англійської мови 

5. Міфи і казки народів світу: інтерпретація, 
творче розповідання, цінності 
6. Риторичний практикум в іншомовному 
спілкуванні 
 
 

01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

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

Ін(ск)-26 
 

1 семестр 

 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
2. Міфи і казки народів світу: інтерпретація, 
творче розповідання, цінності 

 

1. Історія зарубіжної літератури 
2 Лінгвокраїнознаство (англомовні країни) 
3. Курсова робота (Д/З) 
4. Виробнича педагогічна практика (Д/З) 

 
2 семестр 

 

1. Історія зарубіжної літератури 
2. Література країн, мова яких вивчається 
 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
2. Стилістика англійської мови 
3. Теоретичний курс англійської мови 
4. Літературні шедеври країн Європи, Америки, Азії 
 

 

 



 

Екзамени       Заліки 

 
03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська 

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

перша – англійська 

 

ГФ-37 
 

1 семестр 

 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 

2. Стилістика англійської мови 
 

1. Практикум з письмового та усного перекладу 
(англійська мова) 

2. Германські літератури в історико-
літературному контексті 
3. Розвиток інтелектуальної думки XX-початку 
XXI століття 
4. Практика усного і писемного мовлення другої 

іноземної мови (німецька) 
 

2 семестр 

 

1. Практикум з письмового та усного перекладу 
(англійська мова) 
2. Мова сучасного англомовного бізнесу 

1. Безпекознавство 
2. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
3. Германські літератури в історико-
літературному контексті 

4. Основи теорії мовної комунікації 
5. Практика усного і писемного мовлення другої 
іноземної мови (німецька) 
 

01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 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)) 
 

Ін(а/н)-38 
 

1 семестр 
 

1. Стилістика англійської мови 
2. Методика навчання літературознавчих 
дисциплін  
 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
2. Практика усного і писемного мовлення 
другої іноземної мови (німецька) 
3. Основи педагогічної майстерності 
4. Основи інклюзивної освіти 
5. Історія зарубіжної літератури 

6. Розвиток інтелектуальної думки XX-початку 
XXI століття 

 



 

Екзамени       Заліки 

  

2 семестр 

 

1. Методика навчання англійської мови 
2. Практика усного і писемного мовлення другої 
іноземної мови (німецька) 
 

1. Безпекознавство 
2. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
3. Історія зарубіжної літератури 
4. Основи теорії мовної комунікації 
5. Навчальна практика зі спеціальності (Д/З) 
6. Виробнича педагогічна практика (літня) (Д/З) 

01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

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

(англійська)) 
 

Ін(н/а)-39 
 

1 семестр 

 

1. Теоретичний курс німецької мови 
2. Методика навчання літературознавчих 
дисциплін  

 
  

1. Практика усного і писемного мовлення 
(німецька мова) 
2. Практика усного і писемного мовлення 

другої іноземної мови (англійська) 
3. Основи педагогічної майстерності 
4. Основи інклюзивної освіти 
5. Історія зарубіжної літератури 
6. Розвиток інтелектуальної думки XX-початку 
XXI століття  
 

2 семестр 

 

1. Методика навчання німецької мови 
2. Практика усного і писемного мовлення другої 
іноземної мови (англійська) 
 

1. Безпекознавство 
2. Практика усного і писемного мовлення 
(німецька мова) 
3. Історія зарубіжної літератури 
4. Основи теорії мовної комунікації 
5. Навчальна практика зі спеціальності (Д/З) 

6. Виробнича педагогічна практика (літня) (Д/З) 
 

03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)) 
 

ГФ-47 
 

1 семестр 
 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
2. Друга іноземна мова (німецька) 
 

1.Лінгвокраїнознавство (англомовні країни) 
2. Германські літератури в історико-
літературному контексті 
3. Практикум з перекладу (англійська мова) 

4 Виробнича практика зі спеціальності (Д/З) 
5. Курсова робота (Д/З) 
 

 



 

Екзамени       Заліки 

 
2 семестр 

 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
2. Література країн, мова яких вивчається 
 

1. Германські літератури в історико-літературному 
контексті 
2. Стилістика англійської мови  
3. Друга іноземна мова (німецька) 
4. Переклад науково-технічної літератури 
5. Практикум з перекладу (німецька мова) 
 

 

01 Освіта / Педагогіка 

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

додаткова спеціалізація за вибором студента 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 
 

Ін(а/н) - 48 
 

1 семестр 
 

1. Практика усного і писемного мовлення другої 
іноземної мови (німецька) 
2. Теоретичний курс другої іноземної мови 

(німецька) 
 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
2. Історія зарубіжної літератури 

3. Лінгвокраїнознавство (англомовні країни) 
4. Курсова робота (Д/З) 
5. 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. Стилістика англійської мови 
2. Практика усного і писемного мовлення другої 
іноземної мови (німецька) 

3. Теоретичний курс другої іноземної мови 
(німецька) 
4. Риторичний практикум у німецькомовному 
спілкуванні 
 

01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

додаткова спеціалізація за вибором студента 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
 

Ін(н/а) - 49 
 

1 семестр 
 

1. Практика усного і писемного мовлення другої 
іноземної мови (англійська) 
2. Теоретичний курс другої іноземної мови 
(англійська) 
 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(німецька мова) 
2. Історія зарубіжної літератури 
3. Лінгвокраїнознавство (німецькомовні країни) 
4. Виробнича педагогічна практика (Д/З) 
5. Курсова робота (Д/З) 
 

 



 

Екзамени       Заліки 

 

2 семестр 

 

1. Практика усного і писемного мовлення 
(німецька мова) 

2. Історія зарубіжної літератури 
3. Література країн, мова яких вивчається 
 

1. Стилістика німецької мови 
2. Практика усного і писемного мовлення  

другої іноземної мови (англійська) 
3. Теоретичний курс другої іноземної мови 
(англійська) 
4. Риторичний практикум у англомовному 
спілкуванні 
 

 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  
 

03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),  

перша – англійська 

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

англійська) 
 

ГФ-56 

1 семестр 
 

1. Теорія мови 

2. Теорія і практика перекладу 
 

1. Організація наукових досліджень 

2. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
3. Практикум з письмового та усного перекладу 
(англійська мова) 
4. Культура сучасної ділової комунікації  
5. Порівняльна типологія англійської та 
української мов 
6. Лінгвістична культура англомовних країн 

 
2 семестр 

 

1. Англомовне академічне письмо 
2. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
 

1. Цивільна безпека 
2. Теорія жанрів і стилів 
3. Когнітивна лінгвістика 
4. Практикум з українсько-англійського 
перекладу 
5. Роман у європейській літературі від давнини 
до сучасності 

6. Виробнича практика з перекладу (Д/З)  
 



 

Екзамени       Заліки 

 

01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

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

ІнМ(а/н)-57 
 

1 семестр 
 

1. Психологія вищої школи 

2. Методика навчання літературознавчих 
дисциплін у старшій (профільній) школі 
 

1. Організація наукових досліджень  

2. Методика навчання іноземних мов у старшій 
(профільній) школі  
3. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
4. Культура сучасної ділової комунікації 
5. Порівняльна типологія англійської та 
української мов 

6. Художній переклад із німецької мови 

 
2 семестр 

 

1. Педагогіка вищої школи  
2. Методика навчання філологічних дисциплін у 

вищій школі 
 

1. Цивільна безпека 
2. Практика усного і писемного мовлення 

(англійська мова) 
3. Теорія жанрів і стилів 
4.Когнітивна лінгвістика 
5. Етика німецькомовного спілкування 
6. Роман у європейській літературі від давнини 
до сучасності 
7. Виробнича педагогічна практика у старшій 

(профільній) школі (Д/З) 
 

 
01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

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

ІнМ(а/н)-58 
 

1 семестр 
 

1. Психологія вищої школи 
2. Методика навчання літературознавчих 
дисциплін у старшій (профільній) школі 
 

1. Організація наукових досліджень  
2. Методика навчання іноземних мов у старшій 
(профільній ) школі  
3. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 
4. Культура сучасної ділової комунікації 
5. Порівняльна типологія англійської та 

української мов 
6. Англійська мова в професійному спілкуванні 

 



 

Екзамени       Заліки 
 

2 семестр 

 

1. Педагогіка вищої школи  
2. Методика навчання філологічних дисциплін у 

вищій школі 
 

1. Цивільна безпека 
2. Практика усного і писемного мовлення 

(англійська мова) 
3. Теорія жанрів і стилів 
4. Когнітивна лінгвістика 
5. Сучасний англомовний літературознавчий 
дискурс 
6. Роман у європейській літературі від давнини 
до сучасності 

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

01 Освіта / Педагогіка 

спеціальність: 014 Середня освіта 

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

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

 

ІнМ(н/а)-59 
 

1 семестр 

1. Психологія профільної школи 

2. Методика навчання літературознавчих 
дисциплін у старшій (профільній ) школі 
 

1. Організація наукових досліджень 

2. Методика навчання іноземних мов у старшій 
(профільній ) школі 
3. Практика усного і писемного мовлення 
(німецька мова) 
4. Культура сучасної ділової комунікації 
5. Художній переклад із німецької мови 
6. Англійська мова в професійному спілкуванні 

2 семестр 

 

1. Педагогіка профільної школи  
2. Практика усного і писемного мовлення 
(німецька мова) 
 
 

1. Цивільна безпека 
2. Порівняльна типологія німецької та української 
мов 
3. Теорія жанрів і стилів 
4. Методика навчання німецької мови у вищій 
школі  

5. Сучасний англомовний літературознавчий 
дискурс 
6. Роман у європейській літературі від давнини до 
сучасності 
 

03 Гуманітарні науки 

спеціальність: 035 Філологія 

спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно),  

перша – англійська 

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

англійська) 

ГФ-66 

1 семестр 

 

1. Англійська мова професійного спілкування   

2. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) 

1. Цивільна безпека 

2. Інноваційні технології у перекладі 
3. Виробнича практика зі  
спеціальності (Д/З) 
 



 


