План навчального процесу для студентів заочної форми навчання
факультету іноземної філології
Назва дисциплін

Екзамен

Залік

1 курс
1) Історія та культура України

грудень

2) Ділова українська мова

грудень

3) Вступ до мовознавства

грудень

4) Основна іноземна мова

грудень

5) Латинська мова

грудень

6) Вступ до спецфілології
(середня овіта)
Вступ до
перекладознавства
(філологія)

грудень

7) Історія світової літератури

травень

8) Основна іноземна мова

травень

9) Практичний курс другої
іноземної мови
10)
Історія української
літератури

травень
травень
2 курс

1) Вступ до
літературознавства і теорія
літератури

травень

2) Основна іноземна мова

грудень

3) Практичний курс другої
іноземної мови

травень

грудень

грудень

4) Фонетика основної
іноземної мови
(середня освіта)
Порівняльна фонетика ОІМ
та української мов
(філологія)

грудень

5) Правознавство

грудень

6) Філософія

грудень

7) Історія світової літератури

травень

8) Основна іноземна мова

травень

9) Соціологія

травень

10)
Психологія (в
ч.т.вікова)

травень
3 курс

1) Педагогіка

грудень

2) Основна іноземна мова

грудень

3) Теорграматика основної
іноземної мови
(середня освіта)
Порівняльна граматика
ОІМ та української мов
(філологія)

грудень

4) Основи наукових
досліджень і аналіз
художнього тексту

грудень

5) Практичний курс другої
іноземної мови

грудень

6) Історія основної іноземної
мови

грудень

7) Історія світової літератури

травень

8) Основна іноземна мова

травень

9) Практичний курс другої
іноземної мови

грудень

10)
Історія та
лінгвокраїнознавство
другої іноземної мови

травень

11)
Фонетика та
теорграматика другої
іноземної мови
12)
Курсова робота з
історії світової літератури
(захист)

травень

травень

4 курс
1) Лінгвокраїнознавство
основної іноземної мови

грудень

2) Історія світової літератури

грудень

3) Основна іноземна мова

березень

4) Друга іноземна мова

грудень

5) Лексикологія
іноземної мови

грудень

основної

грудень

6) Курс за вибором

грудень

7) Правознавство

березень

8) Ділова іноземна мова

березень

9) Стилістика
іноземної мови

основної

10) Загальне мовознавство

березень
березень

11) Методика
викладання
світової літератури

березень

12) Курсова
робота
з
англійської мови (захист)

червень

13) Комплексний державний
іспит зі світової літератури

червень
5 курс

1) Розділи поглибленого
вивчення основної
іноземної мови

березень

грудень

2) Друга іноземна мова

грудень

3) Методика викладання
світової літератури

грудень

4) Теорграматика другої
іноземної мови

грудень

5) Теорія літератури

грудень

6) Методика викладання
основної іноземної мови

грудень

7) Стилістика другої

березень

іноземної мови
8) Теорія і практика
перекладу

березень

9) Курси за вибором

березень

10)
Педагогічна
практика (захист)

березень

11)
Комплексний
державний екзамен зі
спеціальності

червень

12)
Комплексний
державний екзамен з
другої іноземної мови

червень

13)
Курсова робота з
основної іноземної
мови(захист)

квітень
Магістри 1 року навчання
Середня освіта

Назва дисциплін
1)Розділи поглибленого
вивчення ОІМ
2) Розділи поглибленого
вивчення ОІМ
3)Розділи поглибленого
вивчення ДІМ
4)Розділи поглибленого
вивчення ДІМ

Екзамен
січень
травень

січень
травень

5)Методика викладання
іноземних мов і літератур
у вищій школі

січень

6)Проблеми
міжкультурної комунікації
7)Наукова мова
8)Професійна етика

Залік

січень
січень
січень

9)Проблеми
соціолінгвістики

січень

10)Історія лінгвістичних
учень

травень

11)Історія теорії
літературної критики

травень

12)Актуальні проблеми
сучасної лінгвістики

травень

13)Сучасні тенденції
навчання іноземних мов у
ВШ
Великобританії/Німеччини

травень

14)Наукові семінари

травень

15)Педагогічна практика
(захист)

Травень

16)Асистентська практика
(захист)

травень

17)Науково-дослідна
практика (захист)

травень
Магістри 1 року навчання
Філологія

1)Розділи поглибленого
вивчення ОІМ
2) Розділи поглибленого
вивчення ОІМ
3)Розділи поглибленого
вивчення ДІМ
4)Розділи поглибленого
вивчення ДІМ
5)Соціолінгвістичні основи
перекладу (англ.)
Етнолінгвістичні аспекти
мультикультуралізму(нім.)

січень
травень

січень
травень

січень

6)Проблеми
міжкультурної комунікації
7)Наукова мова
8)Історія лінгвістичних
учень

січень
січень
травень

9)Професійна етика

Травень

10)Історія теорії
літературної критики

Травень

11)Актуальні проблеми
сучасної лінгвістики

травень

12)Проблеми
соціолінгвістики

січень

13)Основи синхронного
перекладу (англ.)
Письмовий переклад(нім.)

травень

14)Наукові семінари

травень

15)Перекладацька
практика( захист)

травень

16)Асистентська практика
(захист)

травень

17) Науково-дослідна
практика (захист)

травень

Деканат факультету іноземної філології

