
 



Екзамени       Заліки 

 
2 семестр 

 
1. Історія української літератури та 

літературної критики 

2. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 

3. Основи культури мови 

 

 

 

1. Безпекознавство 

2. Практикум з української мови 

3. Основи теорії мовної комунікації 

4. Історія української літературної мови 

5. Культурологічний аспект раннього 

модернізму 

 

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 літературної мови 

2. Історія української літератури та 
літературної критики 

 

 

 
 

1. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 
2. Іншомовний академічний дискурс 

3. Теоретичні і прагматичні засади 

української пунктуації 

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

(Д/З)

 

 

 



Екзамени       Заліки 

 
2 семестр 

1. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 
2. Історія української літератури та 

літературної критики 

3. Український еміграційний роман 

1. Стилістика української мови 

2. Літературне краєзнавство 
3. Сучасний мовленнєвий етикет 

 

 

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-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. Історія української літератури та 

літературної критики 
4. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 

5. Дитяча література з елементами 
виразного читання 

 

 

2 семестр 

1. Історія української літератури та 

літературної критики 
2. Сучасна українська мова з основами 

лінгвістичного аналізу 

 
 

 

 

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 (ДЗ) 

 

 

 

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-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. Іншомовний академічний дискурс 

3. Теоретичні й прагматичні  засади 

української пунктуації 
4. Курсова робота (Д/З) 

5. Виробнича педагогічна практика 

(Д/З) 

 

 

 

 

 



Екзамени       Заліки 

 
2 семестр 

1. Сучасна українська літературна мова 

з основами лінгвістичного аналізу 
2. Історія української літератури та 

літературної критики 

3. Український еміграційний роман 

1. Стилістика української мови 

2. Літературне краєзнавство 
3. Сучасний мовленнєвий етикет 

 

 

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-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 в професійній 

діяльності 

2. Організація наукових досліджень 
3. Культура сучасної ділової 

комунікації 

4. Сучасна морфемологія та 

дериватологія 
5. Любов vs гроші в літературі й кіно 

 

2 семестр 

1. Педагогіка вищої школи 

2. Сучасний літературний процес 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Цивільна безпека 

2. Методика навчання української мови 
і літератури у вищій школі 

3. Соціолінгвістичні дослідження 

української мови 

4. Українська література в контексті 
світової (компаративний аспект) 

5. Елітне письмо сучасної літератури 

6. Виробнича педагогічна практика у 
старшій (профільній) 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) 

додаткова спеціалізація: Редагування освітніх видань 

У-61,62 

1 семестр 

1. Сучасний літературний процес 

2. Основи лінгвістичної прагматики 

 
 

 

 
 

1. Цивільна безпека 

2. Актуальні проблеми видавничої 

справи 
3. Книгознавство 

4. Виробнича педагогічна практика 

у вищій школі (Д/З)

 

 

 
 

 

 

 



Екзамени       Заліки 

 

06 Журналістика 
спеціальність: 061 Журналістика 

освітня програма: Журналістика 

Ж-52 

1 семестр 
1. Медіаосвіта 

2. Медіакомунікації у міжнародних 
відносинах 

 

 

 
 

 

 
 

1. Іноземна мова в професійній 

діяльності 
2. Організація наукових досліджень 

3. Основи кіноосвіти 

4. Культура сучасної ділової 

комунікації 
5. Медіакритика 

6. Інноваційні методики викладання 

медіаосвіти 

 

2 семестр 

1. Медіапсихологія 
2. Інформаційна політика та безпека 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Цивільна безпека 
2. Авторське право та інтелектуальна 

власність у медіагалузі 

3. Трансформація і модифікація 
журналістських жанрів 

4. Основи медіапродюсування 

5. Інтегровані маркетингові комунікації 
в медіагалузі 

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. Іміджеві комунікації 

2. Медіакритика 

 
 

 

 

1. Цивільна безпека 

2. Інтегровані маркетингові комунікації 

в медіагалузі 
3. Виробнича практика зі спеціальності 

(Д/З)  

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

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

(німецька)) 

А-11 
1 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 
2. Вступ до мовознавства 

 

 
 

 

1. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
2. Фізичне виховання 

3. Університетська освіта та академічне 

письмо 
4. Історія зарубіжної літератури 

 



Екзамени       Заліки 

 
2 семестр 

1. Психологія 

2. Основи літературознавства 
 

 

 

1. Іторія української державності та 

національної культури 
2. Безпекознавство 

3. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 
4. Історія зарубіжної літератури 

 

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 
предметна спеціальність: 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

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

А (ск)-11 
1 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

2. Вступ до мовознавства 
 

 

 

 

1. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

2. Університетська освіта та академічне 
письмо 

3. Історія зарубіжної літератури 

 

2 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 
2. Психологія 

3. Основи літературознавства 

 

1. Історія української державності та 

національної культури 
2. Безпекознавство 

3. Історія зарубіжної літератури 

 

 

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. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

2. Вступ до мовознавства 

 
 

 

 
 

 

 

1. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

2. Фізичне виховання 

3. Університетська освіта та академічне 
письмо 

4. Практична граматика англійської 

мови 
5. Практична фонетика англійської мови 

 

2 семестр 
1. Практична граматика англійської 

мови 

2. Основи літературознавства 
 

 

 
 

1. Історія української державності та 

національної культури 

2. Безпекознавство 
3. Основи перекладознавства 

4. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 
5. Латинська мова 

 

 



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-21 

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 

 

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 розповіданя, 
цінності 

6. Риторичний практикум у 

іншомовниму спілкуванні

 

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. Міфи і казки народів світу: 

інтерпретація, творче розповдння, 
цінності 

 

1. Історія зарубіжної літератури 
2. Лінгвокраїнознавство 

3. Курсова робота (Д/З) 

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. Стилістика англійської мови 

2. Теоретичний курс англійської мови 

3. Літературні шедеври країн Європи, 
Америки, Азії 

 

 

 

 

 

 

 



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-21 

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. Міфи і казки народів світу: 
інтерпретація, творче розповідання, 

цінності 

 

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 

(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)та мова і література 

(німецька)) 

А-31 

1 семестр 

1. Методика навчання 

літературознавчих дисциплін 
2. Стилістика англійської мови 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 ХХ - 
початку ХХІ 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 

(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-31 

1 семестр 

1. Практикум 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 ХХ - 
початку ХХІ 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. Практикум 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 

014 Середня освіта 

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

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

А-41 

1 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення другої іноземної мови 
(німецька) 

2. Сучасний англомовний 

літературознавчий дискурс 
 

 

 
 

 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська) 
2. Історія зарубіжної літератури 

3. Лінгвокраїнознавство (англомовні 

країни) 
4. Курсова робота (Д/З) 

5. Виробнича педагогічна практика 

(Д/З) 
 

 



Екзамени       Заліки 

 
2 семестр 

1. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська) 
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. Сучасний англомовний 
літературознавчий дискурс 

4. Актуальнні питання перекладу 

художніх текстів 

 

03 Гуманітарні науки 

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

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

ГФ-42 

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

(Д/З) 

 

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. Актуальні питання перекладу 

художніх текстів 
5. Сучасний англомовний 

літературознавчий дискурс 

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

предметна спеціальність: 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 

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

А-51 

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)

 

 

 

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 

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. Практика усного і писемного 

мовлення (англійська мова) 

2. Англомовне академічне письмо 
 

 

 
 

 

 

 
 

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)

 

 

 

 

 



 

 


