
  

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти 

спеціальності 014.021 Середня освіта. Англійська мова і література 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

ОС «Бакалавр» 

1 курс  

Освітня програма  

Середня освіта. Англійська мова і література,  

німецька мова і література 

(зі скороченим терміном навчання 2.10) 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів ЄКТС/  

годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Історія педагогіки 

4/120 Залік 2 

Педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

Історія психології Психології 

  Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

2 курс  

Освітні програми  

Середня освіта. Англійська мова і література, німецька мова і література 

Середня освіта. Англійська мова і література, іспанська мова і література 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів ЄКТС/  

годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Країнознавство 

4/120 Залік 3  

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Релігієзнавство 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

2 

Історія педагогіки 

4/120 Залік 4  

Педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

Історія психології Психології 

Дисципліна з іншої  



освітньої програми 

3 

Основи наукових 

досліджень 

4/120 Залік 3  

Педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

Основи 

педагогічних 

досліджень 

Педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

Освітня програма  

Середня освіта. Англійська мова і література,  

німецька мова і література 

 (зі скороченим терміном навчання 2.10) 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Теоретична 

граматика 

4/120 Екзамен 3  

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Література Англії 

Слов’янських мов 

та зарубіжної 

літератури 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

2 

Лінгвокраїнознавство 

країн другої 

(німецької мови) 

4/120 Залік 4 

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Основи наукових 

досліджень 

Педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

3 

Історія мови 

4/120 Залік 4  

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Основи педагогічних 

досліджень 

Педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

4 

Аналіз підручників з 

англійської мови 4/120 Залік 3 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Інтерпретація тексту Англійської мови 



та методики її 

навчання 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

5 

Аналіз 

публіцистичного 

тексту 

4/120 Залік 4 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Лінгвістичний аналіз 

художнього тексту 

Української мови 

та методики її 

навчання 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

6 

Граматичні проблеми 

перекладу 

4/120 Залік 4 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Теорія літератури 

Української 

літератури, 

українознавства 

та методик їх 

навчання 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

3 курс 

Освітні програми  

Середня освіта. Англійська мова і література, німецька мова і література 

Середня освіта. Англійська мова і література, французька мова і література 

Середня освіта. Англійська мова і література, іспанська мова і література 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Українознавство 

3/90 Залік 5  

Української 

літератури, 

українознавства 

та методик їх 

навчання 

Культурологія 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

2 

Прикладна 

лінгвістика 

3/90 Залік 6  

Практичного 

мовознавства 

Релігієзнавство 
Соціальних і  

правових дисциплін 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 

 

Аналіз підручників з Англійської мови 



3 

англійської мови 

3/90 Залік 5  

та методики її 

навчання 

Основи економічної 

теорії 

Економіки та 

соціально-

поведінкових 

наук 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

4 

Інтерпретація тексту 

3/90 Залік 5 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Культурологія 

Української 

літератури, 

українознавства 

та методик їх 

навчання 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

5 

Аналіз 

публіцистичного 

тексту 

3/90 Залік 6 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Література Англії 

Слов’янських мов 

та зарубіжної 

літератури 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

6 

Граматичні проблеми 

перекладу 

3/90 Залік 6 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Політологія 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

7 

Теоретична 

граматика 

3/90 Екзамен 5  

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Логіка 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

8 

Лінгвокраїнознавство 

країн другої 

(німецької мови) 3/90 Залік 6 

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Лінгвістична 

географія 

Географії та 

методики 



навчання 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

 

Освітня програма 

Середня освіта. Англійська мова і література, німецька мова і література 

 (для скороченого терміну навчання 2.10) 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Порівняльна 

граматика 

української та 

англійської мов 

3/90 Залік 5  

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Історія 

Великобританії 

Всесвітньої історії 

та методик 

навчання 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 

 

2 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

англійської мов 

3/90 Залік 6  

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Соціологія 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 

 

3 

Порівняльна 

лексикологія 

української та 

англійської мов 

3/90 Залік 6  

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Основи етики та 

естетики 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

4 

Теоретична фонетика 

3/90 Екзамен 6  

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Релігієзнавство 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Дисципліна з іншої  



освітньої програми 

4 курс 

Освітні програми 

Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)) 

Середня освіта (Мова і література (англійська, французька)) 

Середня освіта (Мова і література (англійська, іспанська)) 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Порівняльна 

граматика 

української та 

англійської мов 3/90 Залік 7 

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Історія 

Великобританії 

Всесвітньої історії 

та методик 

навчання 

2 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

англійської мов 3/90 Залік 8  

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Соціологія 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

3 

Порівняльна 

лексикологія 

української та 

англійської мов 3/90 Залік 8  

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Основи етики та 

естетики 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

4 

Загальне 

мовознавство 

3/90 Залік 7 

Української мови 

та методики її 

навчання 

Логіка 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Освітня програма  

Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

(для іноземних громадян) 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 



планом 

1 

Порівняльна 

граматика 

української та 

англійської мов 3/90 Залік 7 

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Історія 

Великобританії 

Всесвітньої історії 

та методик 

навчання 

2 

Порівняльна 

стилістика 

української та 

англійської мов 

3/90 Залік 8  

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Культурологія 

Української 

літератури, 

українознавства та 

методик їх 

навчання 

3 

Порівняльна 

лексикологія 

української та 

англійської мов 
3/90 Залік 8  

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Основи мовної 

комунікації 

Практичного 

мовознавства 

4 

Стилістика 

3/90 Екзамен 7 

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Риторика 
Практичного 

мовознавства 

ОС «Магістр» 

Ім курс 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, німецька мова і література 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, французька мова і література 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, іспанська мова і література 

(прямий вступ, 1.4 р. ) 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Філософія та 

соціологія освіти 

4/120 Залік 2 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Сучасна зарубіжна 

література 

Слов’янських мов 

та зарубіжної 

літератури 



 (перехресний вступ, 1.9 р. ) 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Філософія та 

соціологія освіти  

4/120 Залік 2 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Сучасна зарубіжна 

література 

Слов’янських мов 

та зарубіжної 

літератури 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

2 

Українська мова 

4/120 Екзамен 2 

Практичного 

мовознавства 

Основи мовної 

комунікації 

Практичного 

мовознавства 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

Спеціальності 035 Філологія 

ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська 

 (перехресний вступ, 1.9 р. ) 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

2 

Корпусна лінгвістика 

4/120 Залік 2 

Практичного 

мовознавства 

Лінгвістична 

експертиза 

Практичного 

мовознавства 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

4 

Інформаційні 

технології в освіті і 

науці 

4/120 Залік 2 

Інформатики та 

ІКТ 

Література Великої 

Британії та США 

Слов’янських мов 

та зарубіжної 

літератури 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

5 

Українська мова 

4/120 Екзамен 2 

Практичного 

мовознавства 

Основи мовної 

комунікації 

Практичного 

мовознавства 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 



№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Філософія та 

соціологія освіти  

4/120 Залік 2 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Сучасна зарубіжна 

література 

Слов’янських мов 

та зарубіжної 

літератури 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

2 

Основи етики та 

естетики 

4/120 Залік 2 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Редакторський аналіз 
Практичного 

мовознавства 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

3 
Міжнародне право 

 

 

4/120 
Залік 2 

Соціальних і 

правових 

дисциплін 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Економіки та 

соціально-

поведінкових наук 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

ІІм курс 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, німецька мова і література 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, французька мова і література 

ОПП Середня освіта. Англійська мова і література, іспанська мова і література 

(прямий вступ, 1.4 р. ) 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Вибрані питання 

теоретичного курсу 

англійської мови 

4/120 Залік 3 

Теорії та 

практики 

іноземних мов 

Педагогіка 

партнерства 

Педагогіки та 

освітнього 

менеджменту 

Дисципліна з іншої  



освітньої програми 

2 Основи 

комунікативної 

лінгвістики  
4/120 Залік 3 

Практичного 

мовознавства 

Соціолінгвістика 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

Спеціальності 035 Філологія 

ОПП Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська 

 (перехресний вступ, 1.9 р. ) 

№ 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

дисципліни 

1 

Основи 

комунікативної 

лінгвістики 

4/120 Екзамен 4 

Практичного 

мовознавства 

Основи інклюзивної 

освіти 
Спеціальної освіти 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

2 

Корпусна лінгвістика 

4/120 Екзамен 3 

Практичного 

мовознавства 
Редагування 

перекладів 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

3 

Комунікативні 

аспекти граматики 

англійської мови 

4/120 Залік 4 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Методика навчання 

англійської мови у 

вищій школі 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

4 Комп’ютерна 

лінгвістика 

4/120 Екзамен 4 

Практичного 

мовознавства 

Вибрані питання 

теорії і практики 

перекладу 

Англійської мови 

та методики її 

навчання 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
 

5 

Лінгвістична 

експертиза 4/120 Екзамен 3 

Практичного 

мовознавства 

Основи мовної Практичного 



комунікації мовознавства 

Дисципліна з іншої 

освітньої програми 
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