
Каталог вибіркових дисциплін на 2019 / 2020 навчальний рік 

Навчально-науковий інститут іноземних мов 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

Цикл загальної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 ІІІ 5 Основи 

соціолінгвістики 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до мовознавства. Зміст 

дисципліни: Предмет та завдання соціолінгвістики як науки. Мовна спільнота та 

мовна ситуація: загальна характеристика. Білінгвізм і диглосія. Мовна 

інтерференція. Мовна норма як соціолінгвістична категорія. Соціальна 

диференціація мови. Взаємодія мов і суспільство. Мовна політика і мовне 

будівництво. Викладач: доц., канд. пед. наук Лучкевич В. В. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

2 ІІІ 5 Теорія літератури Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до літературознавства. Зміст 

дисципліни: Теорія літератури як наука і навчальна дисципліна. Історіографія 

теоретико-літературної думки. Специфіка літератури як виду мистецтва. Художній 

образ. Літературний твір як художня цілісність і естетична система. Зовнішня 

форма літературного твору. Внутрішня форма літературного твору. Зміст 

літературного твору. Літературний процес. Проблеми літературної генології. 

Вивчення й інтерпретація художнього твору. Викладач: проф, д-р філол. наук 

Бистрова О. О. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



3 ІІІ 5-6 Німецька мова за 

рівнями (В1) 

Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни:  

V семестр  

Лексичний матеріал. Спогади: люди, події. Час і його відчуття. Будні. Щоденний 

стрес. Чоловіки – жінки – пари. Найбільше місто Німеччини.  

Граматика. Підрядні речення (повторення). Претерітум (повторення). Підрядні 

речення з während. Претерітум неправильних дієслів. Кон’юнктив ІІ (Презенс) 

модальних дієслів. Сполучники darum, deshalb, deswegen. Градуйовані 

прислівники ein bіsschen, sehr, ziemlich, besonders. Інфінітив з zu. Прикметники з 

un- і -los. Прикметники перед іменниками. Зменшувальні форми.  

VІ семестр 

Лексичний матеріал. Школа і навчання. Клімат і навколишнє середовище. Норми 

поведінки. Конфлікти. Покоління. Міграції. Європа і політика. 

Граматика. Кон’юнктив ІІ (Презенс):  wäre, würde, hätte, könnte. Майбутній час. 

Подвійні сполучники: je …, desto … / nicht …, sondern … . Дієприкметник (Partizip 

I). Підрядні речення з obwohl. Подвійні сполучники: nicht nur, sondern auch / weder 

… noch. Припущення: könnte. Давньоминулий час (Plusquamperfekt). Підрядні 

речення із seit. Присвійний займенник у родовому відмінку. Дієслово lassen. 

Відносний займенник у родовому відмінку. Займенникові прислівники. Brauchen + 

zu + Infinitiv. Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

4 ІІІ 6 Теорія і практика 

педагогічної 

комунікації 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови та 

методика її викладання, педагогіка 

Зміст дисципліни: інформаційне суспільство і проблеми комунікації, теоретичні 

моделі комунікації, комунікація як феномен педагогічної діяльності, педагогічна 

комунікація в сучасних освітніх парадигмах, вчитель іноземної мови як суб‘єкт 

комунікативної діяльності, сучасні моделі і стратегії комунікативної діяльності 

вчителя іноземної мови, засоби педагогічної комунікації в сучасній іншомовній 

освіті, конфліктні ситуації у процесі іншомовної освіти та шляхи їх розв‘язання, 

професійна етика як основа педагогічної діяльності і комунікативної поведінка 

вчителя іноземної мови.  Викладачі: доц. к. пед. н. Сторонська О.С. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 



5 ІІІ 6 Методика навчання 

іноземної мови дітей 

дошкільного віку 

 

 

 

 

 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: практичний курс англійської мови. 

Зміст дисципліни: методика дошкільного навчання як компонент загальної 

методики навчання іноземних мов, дошкільне навчання іноземної мови як об’єкт 

наукового дослідження, мета, завдання, принципи дошкільного навчання іноземної 

мови, засоби дошкільного навчання іноземної мови, планування навчального 

процесу, аналіз заняття з іноземної мови у дошкільному навчальному закладі, 

методи дослідження у методиці викладання ІМ. Викладачі: доц. к. філол. н., доц. 

Федурко О.М. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

 

6 

 

ІІІ 

 

6 

Іноземна мова і 

міжкультурна 

комунікація 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальнонаукові засади міжмовної 

комунікації. Зміст дисципліни: Міжкультурна комунікація  та бар’єри 

міжкультурної взаємодії; Міжкультурна компетенція та її структура; Шляхи 

засвоєння іншої культури; Види, типи, форми, моделі міжкультурної комунікації; 

Особливості англійського способу життя та їх відображення у вербальній та 

невербальній комунікації; Мова і культура. Безеквівалентна лексика. 

Соціокультурні конотації. Лінгвокультурологія і англійська мовна картина світу. 

Англійська мова та соціокультурні проблеми перекладу. Особливості англійської 

письмової комунікації.  Викладач: доц., к.п.н. Шагала Л. Б. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

7 IV 8 Інтенсивний курс 

французької мови 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: латинська мова, вступ до мовознавства. 

Зміст дисципліни:  Французька мова у світі. Фонетичні та граматичні особливості 

французької мови в порівнянні з українською. Перші контакти французькою 

мовою. Наголос та мелодика у французькій мові. Фонетичні явища зв’язування та 

зчеплення. Граматика: дієслово. Частини мови: артикль, іменник, прикметник, 

прийменник. Орієнтація у місті. Питальна форма. Питальний прикметник «quel». 

Частковий артикль. Покупки у продуктовому магазині. Числівники. Займенникові 

дієслова. Дієслова ІІ та ІІІ груп. Минулий час. Погода. Пори року. Дні тижня. 

Майбутній час. Одяг. Займенники. Вечірка. День народження. Займенники «en» та 

«y». Дозвілля французів. Франкофонія і Україна. Франкофонія і ми.  

Викладач: канд. філол. наук Сипа Л. М. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

 

8 

 

ІV 

4 

8 

 

Американська 

література 

постмодернізму 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основні положення постмодерністської 

поетики та її місця у сучасному літературознавстві США. Зміст дисципліни: 

Постструктуралізм як філософське підґрунтя теорії постмодернізму. Американська 

постмодерністська експериментальна художня література(поезія та проза). Етапи 

становлення і розвиток американської постмодерністської прози малої форми. 

Викладач: доц., к.ф.н Коляса Олена Василівна.  

 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



9 IV 8 Німецька мова за 

рівнями (В 2.2) 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни:  

Лексичний матеріал  

Природа як життєвий простір. Ідея національних парків. Захоплюючий дикий світ. 

Робота та її бачення. Подання заяви на роботу (Онлайн). Вимоги до 

запропонованої посади. Куди влучить любов. Відомі пари. Гіпотеза подібності. 

Поцілунки і заборонене кохання. Світ книги. Електронні пристрої для читання 

фільмів. Література в поневіряннях.  

Граматика  

Члени речення. Перестановка членів речення. Дієслова і доповнення. Іменниково-

дієслівні сполучення. Зворотній займенник. Прикметникові пари на –los i –voll. 

Непряма мова. Протиставлення і наслідок: допустові та наслідкові сполучники і 

прийменники. Неозначені займенники irgendwelcher, irgendwelche.  

Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

 

10 

 

IV 

 

8 

Етноорієнтована 

методика навчання 

ІМ 

 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  лінгводидактика, шкільний курс 

англійської мови та методика її викладання, практика усного та писемного 

мовлення. Зміст дисципліни: Сутність мови як фактор інтеграції освітніх систем і 

національних культур. Концепції розвитку індивідуальності учнів у діалозі 

культур. Етнокультурний потенціал особливостей фонетичних систем української 

та англійської мов. Лексичний аспект етноорієнтованої спрямованості вивчення 

мови як засобу спілкування. Методика етноорієнтованого формування граматичної 

компетентності. Стратегії реальної комунікативної діяльності на основі оволодіння 

етнокультурними цінностями і міжкультурними вміннями. Етноорієнтована 

спрямованість у процесі формування соціолінгвістичної компетентності. 

Етноорієнтоване навчання особливостей невербальної поведінки. 

Викладачі: доц., к.пед.н. Сосяк М.М. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

11 IV 8 Порівняльна 

педагогіка 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  загальна педагогіка. Зміст дисципліни: 

порівняльна педагогіка як наука, історія розвитку порівняльної педагогіки, основні 

тенденції розвитку структури і функціонування освітніх систем у світі, проблеми і 

перспективи освіти у світовому вимірі, іноземні мови у зарубіжному шкільництві. 

Викладачі: канд.пед.н., доц. Сторонська О.С. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

 



 

Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 
Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  ІІ 3 Вступ до 

романського 

мовознавства 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: латинська мова, вступ до 

мовознавства. Зміст дисципліни: Формування та розвиток романського 

мовознавства. Романістика як самостійна наука лінгвістики. Порівняльно-

історичне вивчення романських мов, лінгвістична географія, соціологічний 

підхід. Класифікація романських мов. Романські мови та їх діалекти. Романські 

креольські мови та піджини. Романський мовний ареал та історичні умови його 

формування. Утворення стародавньої Романії. Поняття романізації. Романізація 

Апеннінського і Піренейського півострова, Галії, Дакії. Етапи розвитку 

латинської мови. Поняття народної латини: проблеми єдності хронології та 

диференціації. Еволюція фонетичної системи латинської мови. Наголос у 

латинській класичній мові та народно-розмовній мові. Вокалізм. Консонантизм. 

Аналітичні тенденції граматичної будови пізньої латини. Морфологія і 

синтаксис. Лексика і словотвір латинської та романських мов. 

Загальнороманський лексичний фонд.  

Викладач: доц., канд. пед. наук Лучкевич В. В.  

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

2.  ІІ 3 Вступ до 

германського 

мовознавства 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: германські мови. Зміст дисципліни: 

Походження та класифікація давніх германських мов. Писемність давніх 

германців. Давні та сучасні германські мови. Порівняльно-історичний метод. 

Система вокалізму давньогерманських мов. Порівняльно-історична 

характеристика системи консонантизму давньогерманських мов. Граматична 

будова давньогерманських мов. Дієслово в давньогерманських мов. 

Давньогерманська лексика. Викладач: доц., к.ф.н. Палиця Галина Степанівна. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

3.  ІІ 3 Основи педагогічних 

вимірювань та 

моніторингу якості 

освіти 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. 

Зміст дисципліни: Моніторинг в освітньому процесі. Завдання та функції 

моніторингу якості освіти. Історія його розвитку. Рівні функціонування 

моніторингу. Загальні науково-теоретичні основи педагогічної діагностики. 

Контроль, діагностика, вимірювання. Стандарти освіти як засіб створення 

єдиного простору для забезпечення якості освіти. Оцінювання навчальних 

досягнень учнів з іноземних мов. Характеристика та класифікація педагогічних 

тестів. Характеристика тестового методу контролю, його переваги та недоліки. 

Формування змісту педагогічного тесту. Етапи розробки валідного педагогічного 

тесту. Специфікація тесту. Викладач: доц. Тимчук О.Т. 

Практики 

англійської мови 

4.  ІІ 3 – 4 Французька мова за 

рівнями 

Кредити ЄКТС – 9. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: у третьому і четвертому семестрі – залік. Основа для вивчення: 

латинська мова, вступ до мовознавства, вступ до романського мовознавства, 

практичний курс французької мови. Зміст дисципліни: Французька мова у світі. 

Фонетичні та граматичні особливості французької мови в порівнянні з 

українською. Перші контакти французькою мовою. Фонетика сучасної 

французької мови. Опис малюнка.  Частини мови: артикль, іменник, прикметник, 

прийменник. Вживання прийменників з назвами міст та країн. Питальна форма. 

Питальний прикметник «quel». Присвійні прикметники. Наказовий спосіб. 

Числівники. Прийменники місця. Орієнтація у франкомовному місті. 

Займенникові дієслова. Дієслова ІІ групи. Прислівник. Написання електронного 

листа. Минулий час. Опис дій у минулому. Майбутній час. Погода. Пори року.  

Плани на вихідні. Викладач: канд. філол. наук Сипа Л. М. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 
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викладання 

5.  ІІ 3 – 4 Ділова французька 

мова 

Кредити ЄКТС – 9. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: у третьому і четвертому семестрі – залік. Основа для вивчення: 

латинська мова, вступ до мовознавства, вступ до романського мовознавства, 

практичний курс французької мови. Зміст дисципліни: Французька мова для 

особливих цілей, для фахівців різних сфер. Діловий етикет: встановлення 

міжособистісного контакту (вітання, прощання, вибачення, прохання тощо). 

Ведення щотижневого записника (домовитися про зустріч, змінити її час чи 

місце; організувати свій робочий день та розпорядок часу). Підготовка та 

здійснення подорожі (дізнатися про місце призначення поїздки, переміщення 

містом, знаходження шляху, туристичні мандрівки). У готелі та в ресторані 

(вибрати готель, зарезервувати номер, перебувати в готелі, поскаржитися на 

умови проживання тощо; ознайомитися з гастрономічними традиціями країни чи 

певної місцевості; зробити замовлення; працювати в ресторанному бізнесі; 

висловити критичні зауваження). Викладач: доц., канд. філол. наук 

Лук’янченко М. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

6.  ІІ 3 – 4 Комунікативна 

граматика 

французької мови 

Кредити ЄКТС – 9. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: у третьому і четвертому семестрі – залік. Основа для вивчення: 

латинська мова, вступ до мовознавства, вступ до романського мовознавства, 

практичний курс французької мови. Зміст дисципліни: Вживання артиклів 

(неозначених, означених, партитивних) у французькій мові. Заміна артиклів 

прийменником de. Вираження прийменника de після слів, що виражають 

кількість. Відсутність артикля у французькій мові. Прийменники місця та 

вираження часопросторових відношень. Утворення і вживання теперішнього 

часу. Особливості відмінювання дієслів першої групи. Відмінювання третьої 

групи дієслів. Наказовий спосіб. Іменники: прості й складні. Утворення жіночого 

роду іменників. Множина простих і складних іменників. Кількісні й відносні 

прикметники. Утворення жіночого роду і множини прикметників. Утворення та 

відмінювання минулих часів у французькій мові (Passé composé, Imparfait, Plus-

que-parfait). Особливості відмінювання займенникових дієслів. Викладач: доц., 

канд. пед. наук Лучкевич В. В. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 
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7.  ІІ 3 Німецька мова за 

рівнями (А1, А2) 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни:   

3 семестр (А1 – елементарний рівень) 

Фонетика. Алфавіт. Правила читання. Типи складів. Особливості німецьких 

голосних та приголосних. Дифтонги. Наголос. Умляут. Інтонація у розповідних і 

питальних реченнях.  

Лексичний матеріал. Перший контакт: бачити і чути німецьку мову. Спілкування 

на занятті. Міста – країни – мови. Проживання. Зустрічі і домовлення про зустріч. 

Дорога до місця навчання / роботи. Професія і будні. Канікули і відпустка. Їжа і 

напої. Одяг і погода. Тіло і здоров’я. 

Граматика. Розповідне речення. Питальне речення з питальними словами: wie, 

woher, wo, was. Теперішній час дієслів. Особовий займенник. Іменник: однина і 

множина. Артикль: der, das, die / ein, eine. Заперечення: kein, keine. Простий 

минулий час від sein. Присвійний займенник. Прикметник у реченні. Питальні 

речення з Wann? Von wann bis wann? Прийменники і вказівка часу: am, um, von … 

bis. Відокремлювані префікси. Заперечення nicht. Прийменники: in, neben, unter, 

auf, vor, hinter, an, zwischen, bei, mit. Порядкові числівники. Модальні дієслова 

müssen, können, wollen. Прийменники: in, durch, über + A.; zu, an … vorbei + D. 

Перфект. Ступені порівняння: viel, gut, gern. Вказівні займенники: dieser – dieses 

– diese / der – das – die. Займенник es. Наказовий спосіб Модальне дієслово 

dürfen. Особовий займенник в знахідному відмінку. 

Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

8.  ІI 3 Основи теорії мовної 

комунікації 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські занятті. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Комунікативні процеси і 

явища, типологія текстів, дискурс. Зміст дисципліни: Природа, структура і 

типологія людської комунікації. Моделі, види та функції комунікації. Організація 

мовного коду в комунікації. Комунікація як мовленнєва діяльність. Типи і види 

мовлення. Регулятиви мовної поведінки. Принципи спілкування та максими їх 

утілення. Ознаки і чинники ефективної/неуспішної мовної комунікації. Тактико-

стратегічний потенціал мовної комунікації. Комунікативні стратегії і тактики. 

Національно-культурна специфіка мовної комунікації. Викладач: доц., 

к.філ.наук Матвіїшин О.М. 

Мовної та 

міжкультурної 

комунікації 
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9.  ІІ 4 Німецька мова за 

рівнями (А1, А2) 
4 семестр (А2 – елементарний рівень) 

Лексичний матеріал. Мови і біографії. Рідня. Сімейні свята. Подорожі і 

мобільність. Заняття у вільний час. Клуби. Засоби масової інформації – вчора і 

сьогодні. Покупки в Інтернеті. Заняття після роботи. У ресторані. Життя у місті 

чи сільське повітря. Пошуки житла та переїзд. Травми в домашньому 

господарстві. Пізнання культури. Культурні столиці. Прогулянка містом – 

Ваймар – музика і література. Свята і подарунки. Різдво. Пасха. Освіта. 

Перепідготовка. Пошуки роботи. Емоції. Винаходи і їхня історія. Шоколад – 

солодка історія Австрії. 

Граматика. Підрядні речення з weil. Ступені порівняння прикметників. 

Присвійний займенник. Підрядні речення з dass. Модальне дієслово sollen. 

Зворотній займенник. Прислівники часу. Дієслова з керуванням. Неозначені 

займенники. Підрядні речення з ob. Особові займенники в давальному відмінку. 

Підрядні означальні речення. Модальні дієслова у простому минулому часі. 

Підрядні речення з als. Перфект і претерітум – розмовна мова і мова написання. 

Дієслово werden. Бажання / Форма ввічливості: hätte / könnte. Прийменники з 

давальним відмінком. Дієслова з давальним відмінком. Підрядні речення з wenn. 

Прийменники з давальним і знахідним відмінками. Підрядні речення з um … zu / 

damit. Пасивний стан дієслова (werden / wurden). 

Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

10.  ІІ 4 Комунікативна 

граматика німецької 

мови 

Кредити ЄКТС – 5 Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: у 4 семестрі залік. Основа для вивчення: лексика, граматика, 

фонетика німецької мови.  

Зміст дисципліни: Артикль. Вживання артикля. Теперішній час (Präsens) 

слабких дієслів та дієслів haben, sein, werden. Наказовий спосіб слабких дієслів. 

Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. Модальні 

дієслова. Модальне дієслово mögen в простому минулому часі умовного способу. 

Просте речення. Питальне речення. Іменник. Відмінювання іменників. Типи 

утворення множини іменників. Займенник. Відмінювання особових і вказівних 

займенників. Присвійні займенники. Безособовий займенник es. Неозначено-

особовий займенник man. Заперечний займенник kein. Зворотні дієслова. 

Числівник. Кількісні числівники. Теперішній час (Präsens) сильних дієслів. 

Наказовий спосіб сильних дієслів. Прийменники, які вимагають знахідного 

відмінка. Викладач: канд. філол. наук, ст. викл. Шевців Г.М. 

Практики 

німецької мови 
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11.  ІІ 4 Ділова німецька 

мова 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова 

Зміст дисципліни: 4 семестр Лексичний матеріал. Представлення, знайомство, 

вітання, прощання. Звернення до друзів, родичів, офіційних осіб. Як 

представитися? Як попрощатися? Візитна картка. Мовні кліше. Професії, країни, 

мови, національності. Вітання і співчуття. Вітальні листівки, висловлення 

співчуття, побажання швидкого одужання. Автобіографія. Коло друзів. Дім. 

Захоплення. Організація зустрічей. Пропозиція зустрітись, домовленість про 

зустріч. Підтвердження, перенесення, відміна зустрічі. Батьки. Рід їхньої 

діяльності. Взаємовідносини з батьками. Лист-запрошення. Офіційне і неофіційне 

запрошення, прийняття і відмова від запрошення. Граматика. Артикль. 

Теперішній час слабких дієслів та дієслів haben, sein. Наказовий спосіб слабких 

дієслів. Теперішній час сильних дієслів. Наказовий спосіб сильних дієслів. 

Просте речення. Питальне речення. Іменник. Відмінювання іменників. Типи 

утворення множини іменників. Займенник. Відмінювання особових та вказівних 

займенників. Присвійні займенники. Модальне дієслово «mögen» в простому 

минулому часі умовного способу. Модальні дієслова. Безособовий займенник es. 

Неозначено-особовий займенник man. Числівник. Кількісні та порядкові 

числівники. Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

12.  ІІ 4 Ділова мова 

(польська) 

 

Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: 

залік. Основа для вивчення: Практичний курс польської мови. Система 

документації. Зміст дисципліни: Привітання. Знайомство. Особові дані. 

Відмінювання особових займенників. Числівники. Опис зовнішності..Риси 

характеру. Покупки. Назви овочів і фруктів. Відмінювання прикметників на 

означення форми, кольору, смаку. Улюблене заняття. Мій день. Уживання 

прислівників часу. Годинник. Призначення зустрічі. У кав’ярні. У кіно. На 

вокзалі. Відмінювання дієслів теперішнього часу. Подорожування. Види 

транспорту. Відмінювання дієслів минулого часу. Назви країн та їх мешканців. 

Утворення прикметників та прислівників від назв країн. Плани на канікули. 

Відмінювання дієслів майбутнього часу. Мій гардероб. Утворення й уживання 

ступенів порівняння прикметників. Схвалення/несхвалення. Компліменти. 

Здоров’я. Частини тіла. Хвороби. Виклик лікаря, швидкої допомоги. На прийомі 

у лікаря. Утворення й уживання дієслів наказового способу. Оцінка самопочуття. 

Прохання про допомогу. Житло. Резервування номера в готелі. Порада, 

рекомендація. Утворення й уживання дієслів умовного способу. 

Викладачі: ст. викл. О.М. Яворська, Л.А. Петрушка 

 

Мовної та 

міжкультурної 

комунікації 
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13.  ІІ 4 Комунікативна 

граматика польської 

мови  

Кредити ЄКТС – 26. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: у 

третьому семестрі – залік, у четвертому – екзамен. Основа для вивчення: 

Практична фонетика. Практична граматика. Зміст дисципліни: Привітання. 

Знайомство. Особові дані. Відмінювання особових займенників. Числівники. 

Опис зовнішності..Риси характеру. Покупки. Назви овочів і фруктів. 

Відмінювання прикметників на означення форми, кольору, смаку. Улюблене 

заняття. Мій день. Уживання прислівників часу. Годинник. Призначення зустрічі. 

У кав’ярні. У кіно. На вокзалі. Відмінювання дієслів теперішнього часу. 

Подорожування. Види транспорту. Відмінювання дієслів минулого часу. Назви 

країн та їх мешканців. Утворення прикметників та прислівників від назв країн. 

Плани на канікули. Відмінювання дієслів майбутнього часу. Мій гардероб. 

Утворення й уживання ступенів порівняння прикметників. 

Схвалення/несхвалення. Компліменти. Здоров’я. Частини тіла. Хвороби. Виклик 

лікаря, швидкої допомоги. На прийомі у лікаря. Утворення й уживання дієслів 

наказового способу. Оцінка самопочуття. Прохання про допомогу. Житло. 

Резервування номера в готелі. Порада, рекомендація. Утворення й уживання 

дієслів умовного способу. 

Викладачі: ст. викл. О.М. Яворська, Л.А. Петрушка 

Мовної та 

міжкультурної 

комунікації 
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

14.  ІІ 4 Польська мова за 

рівнями (В1) 

Кредити ЄКТС – 8 Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю:  

екзамен. Основа для вивчення: лексика, граматика, фонетика польської мови. 

Зміст дисципліни:  

Персональні дані. Зовнішній вигляд. Одяг. Риси характеру. Почуття й емоції.  

Дім. Сімейне та родинне життя. Батьки й діти. Взаємини між батьками й дітьми. 

Взаємини з дідусем та бабусею. Сім’я у великому місті. Родинне життя в селі. 

Польська мова на мовній карті світу. Польська мова у слов’янській групі мов. 

Диференціація польської мови. Основні риси польських діалектів. 

Польський алфавіт. Особливості написання окремих літер. Діакритичні знаки.  

Мова як акустичне явище. Будова мовленнєвого апарату. Модифікаційні чинники 

Диференціація на осі літера – звук – фонема. Поділ звуків польської мови. Поділ 

голосних звуків на ротові й носові. Характеристика ротових голосних звуків. 

Характеристика носових голосних звуків. Особливості вимови носових голосних 

звуків перед приголосними. Специфіка носового резонансу. Розгорнуті й 

редуковані носові голосні. Приголосні звуки. Класифікація та артикуляція 

приголосних звуків. Особливості вимови груп приголосних. Асиміляція 

приголосних. Асиміляція за дзвінкістю. Асиміляція за місцем і способом 

творення. Асиміляція за м’якістю. Спрощення у групах приголосних. Основні 

чинники і тенденції спрощень й редукції приголосних у польській мові. 

Складоподіл. Словесний наголос. Логічний наголос. Функція наголосу. 

Специфіка польського наголошування. Наголошування дієслів (І, ІІ особа 

множини минулого часу; умовний спосіб) й числівників. Головний та додатковий 

наголос. Наголошування слів іншомовного походження. Явище проклітики й 

енклітики. Викладачі: ст.викладачі Яворська О.М., Петрушка Л.А. 

 

 

Мовної та 

міжкультурної 

комунікації 

15.  ІІІ 5 – 6 Практичний курс 

другої іноземної 

мови (польської) 

Кредити ЄКТС – 13. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: у 

п’ятому семестрі – залік, у шостому – екзамен. Основа для вивчення: 

Практична фонетика. Практична граматика. Зміст дисципліни: Щоденне життя. 

Пори доби. Дні тижня. Місяці. Пори року. Способи проведення вільного часу. 

Зацікавлення. Хобі. Колекціонування. Помешкання. Оснащення помешкання. 

Види приміщень. Ви наймання помешкання. Функції літери і та її правопис. 

Правопис літер ż, rz. Правопис літер h, ch. Правопис префіксів z- (s- ś-). 

Викладачі: ст. викл. О.М. Яворська, Л.А. Петрушка 

Мовної та 

міжкультурної 

комунікації 
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

16.  ІІІ 5 Ділова німецька 

мова 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю:  

залік, екзамен. Основа для вивчення: лексика, граматика, фонетика німецької 

мови. Зміст дисципліни: Лексичний матеріал. Моє навчання. Місцезнаходження 

мого університету. Моя майбутня професія та її особливості. Неофіційний лист. 

Особливості написання приватного листа. Форма приватного листа (шапка листа, 

адреса одержувача, вихідні дані, звернення, текст листа, заключна формула 

ввічливості, підпис, додаток). Стиль приватного листа. Мій робочий день. Час 

доби. СМС. Електронна кореспонденція, Інтернет. Оголошення. Мій вільний 

день. Опис дозвілля. Інтереси та захоплення. Зустріч з друзями. Біографія 

(укладання біографії). Ситуативні висловлювання: вітання, знайомство, 

звертання, привертання уваги, висловлення подяки, вибачення, прохання про 

дозвіл, завершення розмови, спір, сумнів і недовіра, самопочуття, здивування, 

незгода, розчарування. Граматика. Дієслова з відокремлюваними і 

невідокремлюваними префіксами. Прийменники, які вимагають знахідного 

відмінка. Перфект. Зворотні дієслова. Прийменники, які вимагають давального 

відмінка. Займенникові прислівники. Простий минулий час. Каузативні дієслова. 

Прийменники, які вимагають давального і знахідного відмінків.  

Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

17.  ІІІ 6 Ділова німецька 

мова 

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю:  

залік, екзамен. Основа для вивчення: лексика, граматика, фонетика німецької 

мови. Зміст дисципліни: Лексичний матеріал. Ласкаво просимо! Візит з 

Німеччини: вітання і знайомство, візитні картки, країни, мови, національності, 

професії, звернення. Лист-подяка. Офіційні і неофіційні подячні листи, зустрічні 

пропозиції. Телефонна розмова з приватною особою / фірмою. Виїзд за кордон. 

Характеристика поїздок (приватне запрошення, відпочинок, туризм, службове 

відрядження). Склад виїзних документів. Замовлення квитка на літак, замовлення 

номера в готелі. Розклад авіарейсів. Реклама авіакомпанії. Бронювання місця, до 

мовлення про зручності, ціну. Підтвердження або відмова від броні, 

альтернативна пропозиція. Лист-відмова. В літаку. Митний і паспортний 

контроль. Медичний контроль. На вокзалі. Зустріч з іноземним представником. 

Покупка квитка, в міському транспорті. Автомобіль напрокат. На бензоколонці. 

Лист-пропозиція. Види оплати, грошові кошти, валюти і курси валют. Валюта 

європейських країн. У пункті обміну валют. Лист-нагадування (про оплату, 

відповідь на лист-нагадування). Лист-попередження. 

Граматика. Прийменники, які вимагають родового відмінка. Ступені порівняння 

прикметників та прислівників. Відмінювання прикметників в однині і множині. 

Складне речення. Види складних речень. Складносурядні речення. Сполучники 

сурядності. Порядок слів у складносурядному реченні. Дієприкметник І. 

Дієприкметник ІІ. Складнопідрядні речення. Порядок слів у підрядному реченні. 

Додаткове підрядне речення. Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

18.  ІІІ 5 – 6 Практичний курс 

другої іноземної 

мови (французької) 

Кредити ЄКТС – 13. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: у 

п’ятому семестрі – залік, у шостому – екзамен. Основа для вивчення: вступ до 

мовознавства, вступ до романського мовознавства, латинська мова. Зміст 

дисципліни: Флора та фауна нашого регіону. Населені пункти Дрогобицького 

району. Зовнішність і характер. Позитивні і негативні риси характеру. 

Зовнішність друга. Магазини. Види продуктових магазинів, їх асортимент. У 

супермаркеті, на ринку. Промислові магазини, їх види. Мода. Сезонний 

розпродаж товарів. Подорожі. Приготування до подорожі. На вокзалі. У 

туристичному бюро. Поїздка за кордон. На митниці. Подорож поїздом, 

автомобілем, літаком, пароплавом. Медичне обслуговування. У лікаря. В аптеці. 

Здоровий спосіб життя. На пошті. Телефон, телеграф, Інтернет. Головний 

поштамт. Великодні свята. Підготовка до свят. Традиції святкування Великодніх 

свят у Франції та Україні. Українська та французька кухні. Традиції 

приготування національних страв. Викладач: ст. викл. Ковальчук О. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 
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19.  ІІІ 5-6 Комунікативна 

граматика німецької 

мови 

Кредити ЄКТС – 11 Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: у 5 семестрі залік, у 6 семестрі екзамен. Основа для вивчення: 

лексика, граматика, фонетика німецької мови.  

Зміст дисципліни: 

V семестр. Перфект. Прийменники, які вимагають давального відмінка. 

Прийменники, які вимагають родового відмінка. Прийменники, які вимагають 

давального та знахідного відмінків. Займенникові прислівники. Простий минулий 

час (Präteritum). Ступені порівняння прикметників i прислівників. Відмінювання 

прикметників. Субстантивовані прикметники. Вживання повних і коротких форм 

прикметників. Майбутній час (Futurum I). Складне речення. Складносурядні 

речення. Сполучники сурядності. Порядок слів у складносурядному реченні. 

Дієприкметник І.Дієприкметник ІІ. Складнопідрядні речення. Порядок слів у 

підрядному реченні. Додаткове підрядне речення. Числівник. Порядкові 

числівники 

VІ семестр. Подвійні сполучники сурядності. Неозначена форма дієслова. Її 

вербальні та номінальні властивості. Інфінітив з та без частки zu. Особливості 

функціонування інфінітивних груп. Давноминулий час: утворення та вживання. 

Підрядне речення часу зі сполучником nachdem. Підрядне речення часу зі 

сполучниками als, wenn. Підрядні речення часу зі сполучниками während, bevor, 

ehe, seit, bis, solange. Відносні займенники. Підрядне означальне речення. 

Підрядне речення причини. Підрядне речення мети. Синтаксичні трансформації 

різних типів підрядних речень. 

Викладач: канд. філол. наук, ст. викл. Шевців Г.М. 

Практики 

німецької мови 
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20.  ІІІ 5-6 Практичний курс 

другої іноземної 

мови (німецька) 

Кредити ЄКТС – 13 Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: у 

5 семестрі залік, у 6 семестрі екзамен. Основа для вивчення: лексика, 

граматика, фонетика німецької мови.  

Зміст дисципліни:  

V семестр  

Лексичний матеріал. Мої літні канікули. Приготування до подорожі. Відпочинок 

на морі, озері, річці. Мандрівки (в горах, на кемпінгу). Відпочинок у селі, в місті. 

Подорож. Бюро подорожей. Поїздка за кордон. На митниці. У готелі. Подорож 

автомобілем, кораблем. Подорож поїздом. Авіаподорож.  

Граматика. Інфінітив з та без частки «zu». Iнфінітивні групи. Давньоминулий 

час: утворення та вживання. Підрядне речення часу зі сполучником «nachdem». 

Підрядне речення часу зі сполучниками «als», «wenn». Складносурядне речення. 

Подвійні сполучники сурядності. Підрядне речення часу зі сполучниками 

«während», «bevor», «ehe», «seit», «bis», «solange». Підрядне означальне речення. 

Відносні займенники. Підрядне речення причини. Підрядне речення мети. 

VI семестр 

Лексичний матеріал. Місто. Життя у великому / малому місті. Міський 

транспорт. Дрогобич: історія та сучасність. Київ – столиця України. Великі міста 

Німеччини. Моє рідне місто (село). Медичне обслуговування. У лікаря. В аптеці. 

У стоматолога. Здоровий спосіб життя. Спорт: зимові й літні види спорту. Роль 

спорту. Спорт у моєму житті. Олімпійські ігри. 

Граматика. Розділовий ґенетив. Пасивний стан дієслів: утворення і вживання. 

Прийменники von/durch у пасивних конструкціях. Дво-, три- та одночленний 

(безособовий) пасив. Інфінітив пасив. Пасив з модальними дієсловами. 

Результативний пасивний стан. Підрядне речення умови зі сполучниками «wenn» 

i «falls». Дієприкметникові конструкції. Поширене означення. Підметові підрядні 

речення. Присудкові підрядні речення.  

Викладач: ст. викл., к.п.н. Сторонська О.С. 

Практики 

німецької мови 
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21.  IV 7 – 8 Практичний курс 

другої іноземної 

мови (французької) 

Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: у 

сьомому і восьмому семестрі – екзамен. Основа для вивчення: вступ до 

мовознавства, вступ до романського мовознавства, латинська мова. Зміст 

дисципліни: Педагогічна практика в школі. L’imparfait du subjonctif. Мистецтво 

та література. Опущення артикля. Спорт зимові та літні види спорту. Змагання. 

Утворення та вживання граматичного часу le plus-que-parfait du subjonctif. Життя 

молоді. Їхні проблеми та найболючіші питання. Le futur antérirur. Присвійні та 

вказівні займенники. Державні та релігійні свята у Франції та в Україні. Звички і 

традиції. Le plus-que-parfait du subjonctif. Гроші та економія. Вживання емоційно-

вольового способу чи/або інфінітиву. Ступені порівняння прикметників. Надії, 

мрії, сподівання. Плани на майбутнє. Прийняття рішень. Значення та особливості 

вживання дієслова «manquer». Вирази для позначення кількості.  

Викладач: ст. викл. Ковальчук О. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

22.  IV 7 - 8 Практичний курс 

польської мови 

Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: у 

сьомому і восьмому семестрі – екзамени. Основа для вивчення:Практична 

фонетика. Практична граматика. Зміст дисципліни:Синтаксис польської мови. 

Поняття про словосполучення та речення. Види синтаксичних зв’язків у 

словосполученні. Просте речення. Види простого речення. Аналіз і схема розбору 

простого речення. Розділові знаки у простому реченні.  Складносурядне речення 

та його види. Аналіз і схема розбору складносурядного речення. Розділові знаки 

у складносурядному реченні. Складнопідрядне речення та його види. Аналіз і 

схема розбору складнопідрядного речення. Розділові знаки у складнопідрядному 

реченні. Багаточленні складнопідрядні речення з різними видами зв’язку. Складні 

синтаксичні конструкції. Розділові знаки у багаточленних складних реченнях. 

Пряма і непряма мова та розділові знаки при ній. Оформлення цитат. Стилістична 

диференціація текстів. Фразеологія. Основні типологічні ознаки фразеологізмів. 

Класифікація фразеологізмів. Джерела фразеології. Функціонування 

фразеологізмів у різних стилях мовлення :розмовному, художньому, науковому, 

публіцистичному, офіційно-діловому. Синтаксична роль фразеологізмів. 

Викладачі: доц., к.філ.наук Дуркалевич В.В., ст. викл. О.М. Яворська, Л.А. 

Петрушка 

 

 

Мовної та 

міжкультурної 

комунікації 



№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем
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т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

23.  ІV 7-8 Практичний курс 

другої іноземної 

мови (німецька) 

Кредити ЄКТС – 8 Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: 

екзамен. Основа для вивчення: лексика, граматика, фонетика німецької мови.  

Зміст дисципліни:  

VII семестр 

Лексичний матеріал. Світ почуттів людини. Дружба та симпатія. Флірт. Кохання. 

Зрада. Батьківська любов. Щастя. Страх. Мій найкращий друг. Ідеал любові в 

різні епохи. Проблеми молодої сім’ї. Конфлікти, розлучення, насильство в сім’ї. 

Світ почуттів людини. Дружба та симпатія. Флірт. Кохання. Зрада. Батьківська 

любов. Щастя. Страх. Мій найкращий друг. Ідеал любові в різні епохи. Проблеми 

молодої сім’ї. Конфлікти, розлучення, насильство в сім’ї. 

Граматика. Модальні та порівняльні підрядні речення. Підрядні речення 

наслідку, обмеження. Допустові підрядні речення. Модальні та порівняльні 

підрядні речення. Підрядні речення наслідку, обмеження. Допустові підрядні 

речення. Члени речення. Головні члени речення. Підмет. Присудок. Види 

присудка. Другорядні члени речення. Додаток. Означення. Прикладка. 

Обставина. Види обставин. 

VIII семестр 

Лексичний матеріал. Федеративна Республіка Німеччина. Географічне 

положення, клімат. Федеральні землі Німеччини. Берлін – столиця Німеччини. У 

Берліні. Визначні місця Берліна. Державний устрій Німеччини. Україна. 

Географічне положення України, клімат. Державний устрій, національні символи. 

Конституція України. Інтернаціональне становище України. Київ – столиця 

України. Народні свята, звичаї та традиції України. Порівняння українського та 

німецького Великодня. Відомі особистості України. Тарас Шевченко. 

Граматика. Кон’юнктив. Утворення і вживання. Кон’юнктив у простих та 

підрядних реченнях. Кон’юнктив у непрямій мові. 

Викладач: ст. викл. Вайло К.М. 

Практики 

німецької мови 



№
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р

с 

С
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т
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

24.   

ІV 

 

8 

 

Методика 

застосування 

комп’ютерів при 

викладанні іноземної 

мови 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови та 

методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Дидактичні основи комп’ютеризованого навчання. 

Дидактичні принципи комп’ютеризованого навчання. Аналіз комп’ютерних 

програм iCan ABC, LinquoLEO, Duolingo, Words, комп’ютерні програми Oxford 

Platinum, English Gold та їх порівняльний аналіз.  Порівняльний аналіз різних 

засобів доступу до поштових скриньок. Робота зі списками розсилки, аналіз  

комп’ютерних програм Easy Ten, Learn English, Ling Q, Rosetta Stone, аналіз 

комп’ютерних програмам Lexicon By Like Thought,LLC, Conversation English By 

The English App, структура мультимедійного курс з англійської мови Professor 

Higgins, вправи та завдання комп’ютерних програм  Babbel, busuu, EnglishPod – 

Learn English, аналіз  комп’ютерних програм English Grammar in Use, Learning 

English With The  New York Times, порівняльний аналіз програм Neya English, 

Triple play Plus. Особливості використання комп’ютерних технологій на 

молодшому етапі навчання.  Викладачі: канд. філол. наук, доц. Гоцинець І.Л. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

25.   

ІV 

 

8 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в освіті 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови та 

методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Освітні інформаційно-комунікаційні технології, їх 

характеристика. Роль та шляхи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті. Міжнародні та вітчизняні навчальні проекти в Україні. 

Використання глобальної мережі Інтернет в освіті. Інформаційні освітні ресурси 

в Україні та закордоном. Технологія Веб 2.0. Програми та ресурси для підтримки 

навчального процесу. 

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації. Веб-сервіси  та програми 

для проведення опитування, анкетування, тестування. Сервіси для створення 

дидактичних матеріалів та ігор Study Stack, Gamestar Mechanic, Learning 

Apps.Формування електронного середовища для вчителів, учнів та батьків. 

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Хомишак О.Б. 

 

 

 

 

 

 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

014 Середня освіта (Мова і література (французька)) 

Цикл загальної підготовки  
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  ІІІ 5 Основи 

соціолінгвістики 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до мовознавства. Зміст 

дисципліни: Предмет та завдання соціолінгвістики як науки. Мовна спільнота та 

мовна ситуація: загальна характеристика. Білінгвізм і диглосія. Мовна 

інтерференція. Мовна норма як соціолінгвістична категорія. Соціальна 

диференціація мови. Взаємодія мов і суспільство. Мовна політика і мовне 

будівництво. Викладач: доц., канд. пед. наук Лучкевич В. В. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

2.  ІІІ 5 Теорія літератури Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до літературознавства. Зміст 

дисципліни: Теорія літератури як наука і навчальна дисципліна. Історіографія 

теоретико-літературної думки. Специфіка літератури як виду мистецтва. Художній 

образ. Літературний твір як художня цілісність і естетична система. Зовнішня 

форма літературного твору. Внутрішня форма літературного твору. Зміст 

літературного твору. Літературний процес. Проблеми літературної генології. 

Вивчення й інтерпретація художнього твору. Викладач: проф, д-р філол. наук 

Бистрова О. О. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



3.  ІІІ 5-6 Німецька мова за 

рівнями (В1) 

Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни: V семестр  

Лексичний матеріал. Спогади: люди, події. Час і його відчуття. Будні. Щоденний 

стрес. Чоловіки – жінки – пари. Найбільше місто Німеччини.  

Граматика. Підрядні речення (повторення). Претерітум (повторення). Підрядні 

речення з während. Претерітум неправильних дієслів. Кон’юнктив ІІ (Презенс) 

модальних дієслів. Сполучники darum, deshalb, deswegen. Градуйовані 

прислівники ein bіsschen, sehr, ziemlich, besonders. Інфінітив з zu. Прикметники з 

un- і -los. Прикметники перед іменниками. Зменшувальні форми.  

VІ семестр 

Лексичний матеріал. Школа і навчання. Клімат і навколишнє середовище. Норми 

поведінки. Конфлікти. Покоління. Міграції. Європа і політика. 

Граматика. Кон’юнктив ІІ (Презенс):  wäre, würde, hätte, könnte. Майбутній час. 

Подвійні сполучники: je …, desto … / nicht …, sondern … . Дієприкметник (Partizip 

I). Підрядні речення з obwohl. Подвійні сполучники: nicht nur, sondern auch / weder 

… noch. Припущення: könnte. Давньоминулий час (Plusquamperfekt). Підрядні 

речення із seit. Присвійний займенник у родовому відмінку. Дієслово lassen. 

Відносний займенник у родовому відмінку. Займенникові прислівники. Brauchen + 

zu + Infinitiv. Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

4.  ІІІ 6 Теорія і практика 

педагогічної 

комунікації 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови та 

методика її викладання, педагогіка. 

Зміст дисципліни: інформаційне суспільство і проблеми комунікації, теоретичні 

моделі комунікації, комунікація як феномен педагогічної діяльності, педагогічна 

комунікація в сучасних освітніх парадигмах, вчитель іноземної мови як суб‘єкт 

комунікативної діяльності, сучасні моделі і стратегії комунікативної діяльності 

вчителя іноземної мови, засоби педагогічної комунікації в сучасній іншомовній 

освіті, конфліктні ситуації у процесі іншомовної освіти та шляхи їх розв‘язання, 

професійна етика як основа педагогічної діяльності і комунікативної поведінка 

вчителя іноземної мови.  Викладачі: доц. к. пед. н. Сторонська О.С. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 



5.  ІІІ 6 Методика навчання 

іноземної мови дітей 

дошкільного віку 

 

 

 

 

 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: практичний курс англійської мови. 

Зміст дисципліни: методика дошкільного навчання як компонент загальної 

методики навчання іноземних мов, дошкільне навчання іноземної мови як об’єкт 

наукового дослідження, мета, завдання, принципи дошкільного навчання іноземної 

мови, засоби дошкільного навчання іноземної мови, планування навчального 

процесу, аналіз заняття з іноземної мови у дошкільному навчальному закладі, 

методи дослідження у методиці викладання ІМ. Викладачі: доц. к. філол. н., доц. 

Федурко О.М. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

6.   

ІІІ 

 

6 

Іноземна мова і 

міжкультурна 

комунікація 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальнонаукові засади міжмовної 

комунікації. Зміст дисципліни: Міжкультурна комунікація  та бар’єри 

міжкультурної взаємодії; Міжкультурна компетенція та її структура; Шляхи 

засвоєння іншої культури; Види, типи, форми, моделі міжкультурної комунікації; 

Особливості англійського способу життя та їх відображення у вербальній та 

невербальній комунікації; Мова і культура. Безеквівалентна лексика. 

Соціокультурні конотації. Лінгвокультурологія і англійська мовна картина світу. 

Англійська мова та соціокультурні проблеми перекладу. Особливості англійської 

письмової комунікації.  Викладач: доц., к.п.н. Шагала Леся Богданівна. 

Германських 

мов і перекладо- 

знавства 

7.   

ІV 

4 

8 

 

Американська 

література 

постмодернізму 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основні положення постмодерністської 

поетики та її місця у сучасному літературознавстві США. Зміст дисципліни: 

Постструктуралізм як філософське підґрунтя теорії постмодернізму. Американська 

постмодерністська експериментальна художня література(поезія та проза). Етапи 

становлення і розвиток американської постмодерністської прози малої форми. 

Викладач: доц., к.ф.н Коляса Олена Василівна.  

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



8.  IV 8 Інтенсивний курс 

французької мови 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: латинська мова, вступ до мовознавства. 

Зміст дисципліни:  Французька мова у світі. Фонетичні та граматичні особливості 

французької мови в порівнянні з українською. Перші контакти французькою 

мовою. Наголос та мелодика у французькій мові. Фонетичні явища зв’язування та 

зчеплення. Граматика: дієслово. Частини мови: артикль, іменник, прикметник, 

прийменник. Орієнтація у місті. Питальна форма. Питальний прикметник «quel». 

Частковий артикль. Покупки у продуктовому магазині. Числівники. Займенникові 

дієслова. Дієслова ІІ та ІІІ груп. Минулий час. Погода. Пори року. Дні тижня. 

Майбутній час. Одяг. Займенники. Вечірка. День народження. Займенники «en» та 

«y». Дозвілля французів. Франкофонія і Україна. Франкофонія і ми. Викладач: 

канд. філол. наук Сипа Л. М. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

9.  IV 8 Німецька мова за 

рівнями (В 2.2) 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни:  

Лексичний матеріал. Природа як життєвий простір. Ідея національних парків. 

Захоплюючий дикий світ. Робота та її бачення. Подання заяви на роботу (Онлайн). 

Вимоги до запропонованої посади. Куди влучить любов. Відомі пари. Гіпотеза 

подібності. Поцілунки і заборонене кохання. Світ книги. Електронні пристрої для 

читання фільмів. Література в поневіряннях.  

Граматика. Члени речення. Перестановка членів речення. Дієслова і доповнення. 

Іменниково-дієслівні сполучення. Зворотній займенник. Прикметникові пари на –

los i –voll. Непряма мова. Протиставлення і наслідок: допустові та наслідкові 

сполучники і прийменники. Неозначені займенники irgendwelcher, irgendwelche.  

Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

10.   

IV 

 

8 

Етноорієнтована 

методика навчання 

ІМ 

 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  лінгводидактика, шкільний курс 

англійської мови та методика її викладання, практика усного та писемного 

мовлення. Зміст дисципліни: Сутність мови як фактор інтеграції освітніх систем і 

національних культур. Концепції розвитку індивідуальності учнів у діалозі 

культур. Етнокультурний потенціал особливостей фонетичних систем української 

та англійської мов. Лексичний аспект етноорієнтованої спрямованості вивчення 

мови як засобу спілкування. Методика етноорієнтованого формування граматичної 

компетентності. Стратегії реальної комунікативної діяльності на основі оволодіння 

етнокультурними цінностями і міжкультурними вміннями. Етноорієнтована 

спрямованість у процесі формування соціолінгвістичної компетентності. 

Етноорієнтоване навчання особливостей невербальної поведінки. 

Викладачі: доц., к.пед.н. Сосяк М.М. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 



11.  IV 8 Порівняльна 

педагогіка 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  загальна педагогіка. Зміст дисципліни: 

порівняльна педагогіка як наука, історія розвитку порівняльної педагогіки, основні 

тенденції розвитку структури і функціонування освітніх систем у світі, проблеми і 

перспективи освіти у світовому вимірі, іноземні мови у зарубіжному шкільництві. 

Викладачі: канд.пед.н., доц. Сторонська О.С. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

 

Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  ІІ 3 Вступ до 

романського 

мовознавства 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: латинська мова, вступ до 

мовознавства. Зміст дисципліни: Формування та розвиток романського 

мовознавства. Романістика як самостійна наука лінгвістики. Порівняльно-

історичне вивчення романських мов, лінгвістична географія, соціологічний 

підхід. Класифікація романських мов. Романські мови та їх діалекти. Романські 

креольські мови та піджини. Романський мовний ареал та історичні умови його 

формування. Утворення стародавньої Романії. Поняття романізації. Романізація 

Апеннінського і Піренейського півострова, Галії, Дакії. Етапи розвитку 

латинської мови. Поняття народної латини: проблеми єдності хронології та 

диференціації. Еволюція фонетичної системи латинської мови. Наголос у 

латинській класичній мові та народно-розмовній мові. Вокалізм. Консонантизм. 

Аналітичні тенденції граматичної будови пізньої латини. Морфологія і 

синтаксис. Лексика і словотвір латинської та романських мов. 

Загальнороманський лексичний фонд. Викладач: доц., канд. пед. наук 

Лучкевич В. В.  

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

2.  ІІ 3 Вступ до 

германського 

мовознавства 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: германські мови. Зміст дисципліни: 

Походження та класифікація давніх германських мов. Писемність давніх 

германців. Давні та сучасні германські мови. Порівняльно-історичний метод. 

Система вокалізму давньогерманських мов. Порівняльно-історична 

характеристика системи консонантизму давньогерманських мов. Граматична 

будова давньогерманських мов. Дієслово в давньогерманських мов. 

Давньогерманська лексика. Викладач: доц., к.ф.н. Палиця Галина Степанівна. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



3.  ІI 3 Основи теорії мовної 

комунікації 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські занятті. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Комунікативні процеси і 

явища, типологія текстів, дискурс. Зміст дисципліни: Природа, структура і 

типологія людської комунікації. Моделі, види та функції комунікації. Організація 

мовного коду в комунікації. Комунікація як мовленнєва діяльність. Типи і види 

мовлення. Регулятиви мовної поведінки. Принципи спілкування та максими їх 

утілення. Ознаки і чинники ефективної/неуспішної мовної комунікації. Тактико-

стратегічний потенціал мовної комунікації. Комунікативні стратегії і тактики. 

Національно-культурна специфіка мовної комунікації. Викладач: доц., 

к.філ.наук Матвіїшин О.М. 

Мовної та 

міжкультурної 

комунікації 

4.  ІІ 3 Основи педагогічних 

вимірювань та 

моніторингу якості 

освіти 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. 

Зміст дисципліни: Моніторинг в освітньому процесі. Завдання та функції 

моніторингу якості освіти. Історія його розвитку. Рівні функціонування 

моніторингу. Загальні науково-теоретичні основи педагогічної діагностики. 

Контроль, діагностика, вимірювання. Стандарти освіти як засіб створення 

єдиного простору для забезпечення якості освіти. Оцінювання навчальних 

досягнень учнів з іноземних мов. Характеристика та класифікація педагогічних 

тестів. Характеристика тестового методу контролю, його переваги та недоліки. 

Формування змісту педагогічного тесту. Етапи розробки валідного педагогічного 

тесту. Специфікація тесту. Викладач: доц. Тимчук О.Т. 

Практики 

англійської мови 

5.  ІІ 4 Англійська мова за 

рівнями (А1, А2. В1. 

В2) 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Практичний курс англійської мови (як 

другої іноземної).  

Зміст дисципліни:   

Лексичний матеріал: Опис зовнішності людини. Риси характеру та темпераменту 

людини. Вибір професії, захоплення, уподобання. Майбутня кар’єра.  Охорона 

навколишнього середовища. Покупки. Свята в Україні та Великобританії. Їжа, 

харчування. Спорт та його види. Спорт в Україні та Великобританії. Хобі. 

Розваги. Освіта в Україні та Великобританії. Навчання. 

Викладач: канд. філол. наук, доц. Дубравська З.Р. 

Практики 

англійської мови 



6.  ІІ 4 Ділова англійська 

мова 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Практичний курс англійської мови (як 

другої іноземної). 

Зміст дисципліни:   
Лексичний матеріал: Написання резюме. Написання ділового листа. Реклама. 

Мова реклами. Співбесіда / заява про прийом на роботу. Ділові документи / 

контракти. Електронні повідомлення / факси. 

Викладач: канд. пед. наук, доц. Вишнівський Р.Й. 

Практики 

англійської мови 

7.  ІІ 4 Комунікативна 

граматика 

англійської мови 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Практичний курс англійської мови (як 

другої іноземної). 

Зміст дисципліни:   
Розповідні, питальні та спонукальні речення. Питальні речення: загальні, 

спеціальні, альтернативні та розділові питання. Стверджувальні та заперечні 

речення. Іменник: злічувані і незлічувані іменники, абстрактні і конкретні 

іменники, власні і загальні іменники. Категорія числа. Утворення множини 

іменників. Іменники, які утворюють множину не за правилами. Іменники, які 

вживаються тільки в однині. Іменники, які вживаються тільки в множині. 

Категорія відмінка. Загальний і присвійний відмінки. Артикль. Означений і 

неозначений артикль. Артиклі зі злічуваними і незлічуваними іменниками. 

Артиклі з географічними назвами і з власними іменниками. Артиклі з 

абстрактними іменниками. Прикметник: категорія ступенів порівняння. 

Синтаксичні структури порівняння. Займенник. Особові займенники. Присвійні 

займенники. Неозначені займенники, кількісні займенники. Прислівник: 

категорія ступенів порівняння. 

Викладач: канд. пед. наук, доц. Бойчук Н.В. 

Практики 

англійської мови 



8.   

ІV 

 

8 

Методика 

застосування 

комп’ютерів при 

викладанні іноземної 

мови 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови та 

методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Дидактичні основи комп’ютеризованого навчання. 

Дидактичні принципи комп’ютеризованого навчання. Аналіз комп’ютерних 

програм iCan ABC, LinquoLEO, Duolingo, Words, комп’ютерні програми Oxford 

Platinum, English Gold та їх порівняльний аналіз.  Порівняльний аналіз різних 

засобів доступу до поштових скриньок. Робота зі списками розсилки, аналіз  

комп’ютерних програм Easy Ten, Learn English, Ling Q, Rosetta Stone, аналіз 

комп’ютерних програмам Lexicon By Like Thought,LLC, Conversation English By 

The English App, структура мультимедійного курс з англійської мови Professor 

Higgins, вправи та завдання комп’ютерних програм  Babbel, busuu, EnglishPod – 

Learn English, аналіз  комп’ютерних програм English Grammar in Use, Learning 

English With The  New York Times, порівняльний аналіз програм Neya English, 

Triple play Plus. Особливості використання комп’ютерних технологій на 

молодшому етапі навчання. Викладачі: канд. філол. наук, доц. Гоцинець І.Л. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

9.   

ІV 

 

8 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в освіті 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови та 

методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Освітні інформаційно-комунікаційні технології, їх 

характеристика. Роль та шляхи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті. Міжнародні та вітчизняні навчальні проекти в Україні. 

Використання глобальної мережі Інтернет в освіті. Інформаційні освітні ресурси 

в Україні та закордоном. Технологія Веб 2.0. Програми та ресурси для підтримки 

навчального процесу. 

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації. Веб-сервіси  та програми 

для проведення опитування, анкетування, тестування. Сервіси для створення 

дидактичних матеріалів та ігор Study Stack, Gamestar Mechanic, Learning 

Apps.Формування електронного середовища для вчителів, учнів та батьків. 

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Хомишак О.Б. 

 

 

 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

 



Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

Цикл загальної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  ІІІ 5 Основи 

соціолінгвістики 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до мовознавства. Зміст 

дисципліни: Предмет та завдання соціолінгвістики як науки. Мовна спільнота та 

мовна ситуація: загальна характеристика. Білінгвізм і диглосія. Мовна 

інтерференція. Мовна норма як соціолінгвістична категорія. Соціальна 

диференціація мови. Взаємодія мов і суспільство. Мовна політика і мовне 

будівництво. Викладач: доц., канд. пед. наук Лучкевич В. В. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

2.  ІІІ 5 Теорія літератури Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до літературознавства. Зміст 

дисципліни: Теорія літератури як наука і навчальна дисципліна. Історіографія 

теоретико-літературної думки. Специфіка літератури як виду мистецтва. Художній 

образ. Літературний твір як художня цілісність і естетична система. Зовнішня 

форма літературного твору. Внутрішня форма літературного твору. Зміст 

літературного твору. Літературний процес. Проблеми літературної генології. 

Вивчення й інтерпретація художнього твору. Викладач: проф, д-р філол. наук 

Бистрова О. О. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



3.  ІІІ 5-6 Німецька мова за 

рівнями (В1) 

Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни: V семестр  

Лексичний матеріал. Спогади: люди, події. Час і його відчуття. Будні. Щоденний 

стрес. Чоловіки – жінки – пари. Найбільше місто Німеччини.  

Граматика. Підрядні речення (повторення). Претерітум (повторення). Підрядні 

речення з während. Претерітум неправильних дієслів. Кон’юнктив ІІ (Презенс) 

модальних дієслів. Сполучники darum, deshalb, deswegen. Градуйовані 

прислівники ein bіsschen, sehr, ziemlich, besonders. Інфінітив з zu. Прикметники з 

un- і -los. Прикметники перед іменниками. Зменшувальні форми.  

VІ семестр 

Лексичний матеріал. Школа і навчання. Клімат і навколишнє середовище. Норми 

поведінки. Конфлікти. Покоління. Міграції. Європа і політика. 

Граматика. Кон’юнктив ІІ (Презенс):  wäre, würde, hätte, könnte. Майбутній час. 

Подвійні сполучники: je …, desto … / nicht …, sondern … . Дієприкметник (Partizip 

I). Підрядні речення з obwohl. Подвійні сполучники: nicht nur, sondern auch / weder 

… noch. Припущення: könnte. Давньоминулий час (Plusquamperfekt). Підрядні 

речення із seit. Присвійний займенник у родовому відмінку. Дієслово lassen. 

Відносний займенник у родовому відмінку. Займенникові прислівники. Brauchen + 

zu + Infinitiv. Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

4.  ІІІ 6 Теорія і практика 

педагогічної 

комунікації 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови та 

методика її викладання, педагогіка 

Зміст дисципліни: інформаційне суспільство і проблеми комунікації, теоретичні 

моделі комунікації, комунікація як феномен педагогічної діяльності, педагогічна 

комунікація в сучасних освітніх парадигмах, вчитель іноземної мови як суб‘єкт 

комунікативної діяльності, сучасні моделі і стратегії комунікативної діяльності 

вчителя іноземної мови, засоби педагогічної комунікації в сучасній іншомовній 

освіті, конфліктні ситуації у процесі іншомовної освіти та шляхи їх розв‘язання, 

професійна етика як основа педагогічної діяльності і комунікативної поведінка 

вчителя іноземної мови.  Викладачі: доц. к. пед. н. Сторонська О.С. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 



5.  ІІІ 6 Методика навчання 

іноземної мови дітей 

дошкільного віку 

 

 

 

 

 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: практичний курс англійської мови. 

Зміст дисципліни: методика дошкільного навчання як компонент загальної 

методики навчання іноземних мов, дошкільне навчання іноземної мови як об’єкт 

наукового дослідження, мета, завдання, принципи дошкільного навчання іноземної 

мови, засоби дошкільного навчання іноземної мови, планування навчального 

процесу, аналіз заняття з іноземної мови у дошкільному навчальному закладі, 

методи дослідження у методиці викладання ІМ. Викладачі: доц. к. філол. н., доц. 

Федурко О.М. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

6.   

ІІІ 

 

6 

Іноземна мова і 

міжкультурна 

комунікація 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальнонаукові засади міжмовної 

комунікації. Зміст дисципліни: Міжкультурна комунікація  та бар’єри 

міжкультурної взаємодії; Міжкультурна компетенція та її структура; Шляхи 

засвоєння іншої культури; Види, типи, форми, моделі міжкультурної комунікації; 

Особливості англійського способу життя та їх відображення у вербальній та 

невербальній комунікації; Мова і культура. Безеквівалентна лексика. 

Соціокультурні конотації. Лінгвокультурологія і англійська мовна картина світу. 

Англійська мова та соціокультурні проблеми перекладу. Особливості англійської 

письмової комунікації.  Викладач: доц., к.п.н. Шагала Леся Богданівна. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

7.   

ІV 

4 

8 

 

Американська 

література 

постмодернізму 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основні положення постмодерністської 

поетики та її місця у сучасному літературознавстві США. Зміст дисципліни: 

Постструктуралізм як філософське підґрунтя теорії постмодернізму. Американська 

постмодерністська експериментальна художня література(поезія та проза). Етапи 

становлення і розвиток американської постмодерністської прози малої форми. 

Викладач: доц., к.ф.н Коляса Олена Василівна.  

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

8.  IV 8 Інтенсивний курс 

французької мови 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: латинська мова, вступ до мовознавства. 

Зміст дисципліни:  Французька мова у світі. Фонетичні та граматичні особливості 

французької мови в порівнянні з українською. Перші контакти французькою 

мовою. Наголос та мелодика у французькій мові. Фонетичні явища зв’язування та 

зчеплення. Граматика: дієслово. Частини мови: артикль, іменник, прикметник, 

прийменник. Орієнтація у місті. Питальна форма. Питальний прикметник «quel». 

Частковий артикль. Покупки у продуктовому магазині. Числівники. Займенникові 

дієслова. Дієслова ІІ та ІІІ груп. Минулий час. Погода. Пори року. Дні тижня. 

Майбутній час. Одяг. Займенники. Вечірка. День народження. Займенники «en» та 

«y». Дозвілля французів. Франкофонія і Україна. Франкофонія і ми. Викладач: 

канд. філол. наук Сипа Л. М. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



9.  IV 8 Німецька мова за 

рівнями (В 2.2) 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни:  

Лексичний матеріал. Природа як життєвий простір. Ідея національних парків. 

Захоплюючий дикий світ. Робота та її бачення. Подання заяви на роботу (Онлайн). 

Вимоги до запропонованої посади. Куди влучить любов. Відомі пари. Гіпотеза 

подібності. Поцілунки і заборонене кохання. Світ книги. Електронні пристрої для 

читання фільмів. Література в поневіряннях.  

Граматика. Члени речення. Перестановка членів речення. Дієслова і доповнення. 

Іменниково-дієслівні сполучення. Зворотній займенник. Прикметникові пари на –

los i –voll. Непряма мова. Протиставлення і наслідок: допустові та наслідкові 

сполучники і прийменники. Неозначені займенники irgendwelcher, irgendwelche.  

Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

10.   

IV 

 

8 

Етноорієнтована 

методика навчання 

ІМ 

 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  лінгводидактика, шкільний курс 

англійської мови та методика її викладання, практика усного та писемного 

мовлення. Зміст дисципліни: Сутність мови як фактор інтеграції освітніх систем і 

національних культур. Концепції розвитку індивідуальності учнів у діалозі 

культур. Етнокультурний потенціал особливостей фонетичних систем української 

та англійської мов. Лексичний аспект етноорієнтованої спрямованості вивчення 

мови як засобу спілкування. Методика етноорієнтованого формування граматичної 

компетентності. Стратегії реальної комунікативної діяльності на основі оволодіння 

етнокультурними цінностями і міжкультурними вміннями. Етноорієнтована 

спрямованість у процесі формування соціолінгвістичної компетентності. 

Етноорієнтоване навчання особливостей невербальної поведінки. 

Викладачі: доц., к.пед.н. Сосяк М.М. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

11.  IV 8 Порівняльна 

педагогіка 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  загальна педагогіка. Зміст дисципліни: 

порівняльна педагогіка як наука, історія розвитку порівняльної педагогіки, основні 

тенденції розвитку структури і функціонування освітніх систем у світі, проблеми і 

перспективи освіти у світовому вимірі, іноземні мови у зарубіжному шкільництві. 

Викладачі: канд.пед.н., доц. Сторонська О.С. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

 

Цикл професійної підготовки  

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 



1.  ІІ 3 Вступ до 

романського 

мовознавства 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: латинська мова, вступ до 

мовознавства. Зміст дисципліни: Формування та розвиток романського 

мовознавства. Романістика як самостійна наука лінгвістики. Порівняльно-

історичне вивчення романських мов, лінгвістична географія, соціологічний 

підхід. Класифікація романських мов. Романські мови та їх діалекти. Романські 

креольські мови та піджини. Романський мовний ареал та історичні умови його 

формування. Утворення стародавньої Романії. Поняття романізації. Романізація 

Апеннінського і Піренейського півострова, Галії, Дакії. Етапи розвитку 

латинської мови. Поняття народної латини: проблеми єдності хронології та 

диференціації. Еволюція фонетичної системи латинської мови. Наголос у 

латинській класичній мові та народно-розмовній мові. Вокалізм. Консонантизм. 

Аналітичні тенденції граматичної будови пізньої латини. Морфологія і 

синтаксис. Лексика і словотвір латинської та романських мов. 

Загальнороманський лексичний фонд. Викладач: доц., канд. пед. наук 

Лучкевич В. В.  

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

2.  ІІ 3 Вступ до 

германського 

мовознавства 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: германські мови. Зміст дисципліни: 

Походження та класифікація давніх германських мов. Писемність давніх 

германців. Давні та сучасні германські мови. Порівняльно-історичний метод. 

Система вокалізму давньогерманських мов. Порівняльно-історична 

характеристика системи консонантизму давньогерманських мов. Граматична 

будова давньогерманських мов. Дієслово в давньогерманських мов. 

Давньогерманська лексика. Викладач: доц., к.ф.н. Палиця Г. С. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

3.  ІI 3 Основи теорії мовної 

комунікації 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські занятті. Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: Комунікативні процеси і 

явища, типологія текстів, дискурс. Зміст дисципліни: Природа, структура і 

типологія людської комунікації. Моделі, види та функції комунікації. Організація 

мовного коду в комунікації. Комунікація як мовленнєва діяльність. Типи і види 

мовлення. Регулятиви мовної поведінки. Принципи спілкування та максими їх 

утілення. Ознаки і чинники ефективної/неуспішної мовної комунікації. Тактико-

стратегічний потенціал мовної комунікації. Комунікативні стратегії і тактики. 

Національно-культурна специфіка мовної комунікації. Викладач: доц., 

к.філ.наук Матвіїшин О.М. 

Мовної та 

міжкультурної 

комунікації 



4.  ІІ 3 Основи педагогічних 

вимірювань та 

моніторингу якості 

освіти 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. 

Зміст дисципліни: Моніторинг в освітньому процесі. Завдання та функції 

моніторингу якості освіти. Історія його розвитку. Рівні функціонування 

моніторингу. Загальні науково-теоретичні основи педагогічної діагностики. 

Контроль, діагностика, вимірювання. Стандарти освіти як засіб створення 

єдиного простору для забезпечення якості освіти. Оцінювання навчальних 

досягнень учнів з іноземних мов. Характеристика та класифікація педагогічних 

тестів. Характеристика тестового методу контролю, його переваги та недоліки. 

Формування змісту педагогічного тесту. Етапи розробки валідного педагогічного 

тесту. Специфікація тесту. 

Викладач: доц. Тимчук О.Т. 

Практики 

англійської мови 

5.  ІІ 4 Англійська мова за 

рівнями (А1, А2. В1. 

В2) 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Практичний курс англійської мови (як 

другої іноземної).  

Зміст дисципліни:   

Лексичний матеріал: Опис зовнішності людини. Риси характеру та темпераменту 

людини. Вибір професії, захоплення, уподобання. Майбутня кар’єра.  Охорона 

навколишнього середовища. Покупки. Свята в Україні та Великобританії. Їжа, 

харчування. Спорт та його види. Спорт в Україні та Великобританії. Хобі. 

Розваги. Освіта в Україні та Великобританії. Навчання. 

Викладач: канд. філол. наук, доц. Дубравська З.Р. 

 

Практики 

англійської мови 

6.  ІІ 4 Ділова англійська 

мова 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Практичний курс англійської мови (як 

другої іноземної). 

Зміст дисципліни:   

Лексичний матеріал: Написання резюме. Написання ділового листа. Реклама. 

Мова реклами. Співбесіда / заява про прийом на роботу. Ділові документи / 

контракти. Електронні повідомлення / факси. 

Викладач: канд. пед. наук, доц. Вишнівський Р.Й. 

Практики 

англійської мови 



7.  ІІ 4 Комунікативна 

граматика 

англійської мови 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Практичний курс англійської мови (як 

другої іноземної). 

Зміст дисципліни: Розповідні, питальні та спонукальні речення. Питальні 

речення: загальні, спеціальні, альтернативні та розділові питання. 

Стверджувальні та заперечні речення. Іменник: злічувані і незлічувані іменники, 

абстрактні і конкретні іменники, власні і загальні іменники. Категорія числа. 

Утворення множини іменників. Іменники, які утворюють множину не за 

правилами. Іменники, які вживаються тільки в однині. Іменники, які вживаються 

тільки в множині. Категорія відмінка. Загальний і присвійний відмінки. Артикль. 

Означений і неозначений артикль. Артиклі зі злічуваними і незлічуваними 

іменниками. Артиклі з географічними назвами і з власними іменниками. Артиклі 

з абстрактними іменниками. Прикметник: категорія ступенів порівняння. 

Синтаксичні структури порівняння. Займенник. Особові займенники. Присвійні 

займенники. Неозначені займенники, кількісні займенники. Прислівник: 

категорія ступенів порівняння. Викладач: канд. пед. наук, доц. Бойчук Н.В. 

Практики 

англійської мови 

8.  ІІІ 5 – 6 Практичний курс 

другої іноземної 

мови (французької) 

Кредити ЄКТС – 13. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: у 

п’ятому семестрі – залік, у шостому – екзамен. Основа для вивчення: вступ до 

мовознавства, вступ до романського мовознавства, латинська мова. Зміст 

дисципліни: Флора та фауна нашого регіону. Населені пункти Дрогобицького 

району. Зовнішність і характер. Позитивні і негативні риси характеру. 

Зовнішність друга. Магазини. Види продуктових магазинів, їх асортимент. У 

супермаркеті, на ринку. Промислові магазини, їх види. Мода. Сезонний 

розпродаж товарів. Подорожі. Приготування до подорожі. На вокзалі. У 

туристичному бюро. Поїздка за кордон. На митниці. Подорож поїздом, 

автомобілем, літаком, пароплавом. Медичне обслуговування. У лікаря. В аптеці. 

Здоровий спосіб життя. На пошті. Телефон, телеграф, Інтернет. Головний 

поштамт. Великодні свята. Підготовка до свят. Традиції святкування Великодніх 

свят у Франції та Україні. Українська та французька кухні. Традиції 

приготування національних страв. Викладач: ст. викл. Ковальчук О. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



9.  ІІІ 5–6 Практичний курс 

другої іноземної 

мови (англійської) 

Кредити ЄКТС – V сем. – 7/210, VI сем. – 6/180. Вид занять: практичні.  

Форма підсумкового контролю: у V семестрі – залік, у VI семестрі – екзамен.  

Основа для вивчення:  Практична фонетика. Практична граматика.  
Зміст дисципліни: V семестр 
Тема 1. Їжа. Рецепти приготування страв. Кухонне начиння. Правила поведінки 
за столом. Тема 2. Розваги. Види розваг. Похід до театру. Мистецтво. 
VI семестр 
Тема 1. Місце проживання. Кімнати, їх колір та умеблювання. Безпека дому. 
Життєві події. Тема 2. Етапи життя людини. Опис людини. Почуття та емоції. 
Тема 3. Погода. Відпустка. Проблеми під час відпустки. Поради мандрівникам. 
Викладач: ст. викл. Петришин О. Л. 

Практики 

англійської мови 

10.  ІV 7-8 Практичний курс 

другої іноземної 

мови (англійської) 

Кредити ЄКТС – VІІ сем. – 6/180, VIІІ сем. – 2/60. Вид занять: практичні.  

Форма підсумкового контролю: у V семестрі – залік, у VI семестрі – екзамен.  

Основа для вивчення:  Практична фонетика. Практична граматика.  
Зміст дисципліни: VІІ семестр 
Тема 1. Повсякденні обов’язки і стиль життя. Режим дня. Медицина. Візит до 
лікаря. Профілактика захворювань і здоровий спосіб життя. Тема 2. Вплив 
сучасних технологій на повсякденне життя. Побутові пристрої та їх застосування. 
Злочинність. Види злочинів. Тема 3. Відомі спортивні події у різних країнах. 
Особисті якості спортсменів. Види спорту. Спортивне обладнання та місця для 
занять спортом. Олімпійські ігри. 
VІІІ семестр 

Тема 1. Засоби масової інформації у Великобританії та Україні. Природні 

катаклізми. Вплив людини на природу. Викладач: доц. Бойчук Н.В. 

Практики 

англійської мови 

11.  IV 7 – 8 Практичний курс 

другої іноземної 

мови (французької) 

Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: практичні. Форма підсумкового контролю: у 

сьомому і восьмому семестрі – екзамен. Основа для вивчення: вступ до 

мовознавства, вступ до романського мовознавства, латинська мова. Зміст 

дисципліни: Педагогічна практика в школі. L’imparfait du subjonctif. Мистецтво 

та література. Опущення артикля. Спорт зимові та літні види спорту. Змагання. 

Утворення та вживання граматичного часу le plus-que-parfait du subjonctif. Життя 

молоді. Їхні проблеми та найболючіші питання. Le futur antérirur. Присвійні та 

вказівні займенники. Державні та релігійні свята у Франції та в Україні. Звички і 

традиції. Le plus-que-parfait du subjonctif. Гроші та економія. Вживання емоційно-

вольового способу чи/або інфінітиву. Ступені порівняння прикметників. Надії, 

мрії, сподівання. Плани на майбутнє. Прийняття рішень. Значення та особливості 

вживання дієслова «manquer». Вирази для позначення кількості. Викладач: ст. 

викл. Ковальчук О. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



12.   

ІV 

 

8 

Методика 

застосування 

комп’ютерів при 

викладанні іноземної 

мови 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови та 

методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Дидактичні основи комп’ютеризованого навчання. 

Дидактичні принципи комп’ютеризованого навчання. Аналіз комп’ютерних 

програм iCan ABC, LinquoLEO, Duolingo, Words, комп’ютерні програми Oxford 

Platinum, English Gold та їх порівняльний аналіз.  Порівняльний аналіз різних 

засобів доступу до поштових скриньок. Робота зі списками розсилки, аналіз  

комп’ютерних програм Easy Ten, Learn English, Ling Q, Rosetta Stone, аналіз 

комп’ютерних програмам Lexicon By Like Thought,LLC, Conversation English By 

The English App, структура мультимедійного курс з англійської мови Professor 

Higgins, вправи та завдання комп’ютерних програм  Babbel, busuu, EnglishPod – 

Learn English, аналіз  комп’ютерних програм English Grammar in Use, Learning 

English With The  New York Times, порівняльний аналіз програм Neya English, 

Triple play Plus. Особливості використання комп’ютерних технологій на 

молодшому етапі навчання.  

Викладачі: канд. філол. наук, доц. Гоцинець І.Л. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

13.   

ІV 

 

8 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в освіті 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови та 

методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Освітні інформаційно-комунікаційні технології, їх 

характеристика. Роль та шляхи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті. Міжнародні та вітчизняні навчальні проекти в Україні. 

Використання глобальної мережі Інтернет в освіті. Інформаційні освітні ресурси 

в Україні та закордоном. Технологія Веб 2.0. Програми та ресурси для підтримки 

навчального процесу. 

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації. Веб-сервіси  та програми 

для проведення опитування, анкетування, тестування. Сервіси для створення 

дидактичних матеріалів та ігор Study Stack, Gamestar Mechanic, Learning 

Apps.Формування електронного середовища для вчителів, учнів та батьків. 

Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Хомишак О.Б. 

 

 

 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

 



  

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) 
  

Цикл загальної підготовки  
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Назва дисципліни 

 

Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  ІІІ 5 Інтенсивний курс 

французької мови 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: латинська мова, вступ до 

мовознавства. Зміст дисципліни:  Французька мова у світі. Фонетичні та 

граматичні особливості французької мови в порівнянні з українською. 

Перші контакти французькою мовою. Наголос та мелодика у французькій 

мові. Фонетичні явища зв’язування та зчеплення. Граматика: дієслово. 

Частини мови: артикль, іменник, прикметник, прийменник. Орієнтація у 

місті. Питальна форма. Питальний прикметник «quel». Частковий артикль. 

Покупки у продуктовому магазині. Числівники. Займенникові дієслова. 

Дієслова ІІ та ІІІ груп. Минулий час. Погода. Пори року. Дні тижня. 

Майбутній час. Одяг. Займенники. Вечірка. День народження. Займенники 

«en» та «y». Дозвілля французів. Франкофонія і Україна. Франкофонія і ми. 

Викладач: канд. філол. наук Сипа Л. М. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

2.  ІІІ 5 Інтенсивний курс 

німецької мови 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять:  практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: практичний курс німецької мови. 

Зміст дисципліни:  Освіта в Україні та німецькомовних країнах. 

Можливості навчання за кордоном. Ділове спілкування. Співбесіда. 

Написання резюме. Біографія. Мотиваційний лист. Плани на майбутнє. 

Можливості працевлаштування в Німеччині та Австрії. В офісі. Техніка в 

офісі. Ділове листування. Сучасні засоби масової комунікації. Інтернет.  

Викладач: Дорофтей О.О. 

Практики 

німецької мови 



3.  ІІІ 5-6 Німецька мова за рівнями 

(В1) 

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни: V семестр  

Лексичний матеріал. Спогади: люди, події. Час і його відчуття. Будні. 

Щоденний стрес. Чоловіки – жінки – пари. Найбільше місто Німеччини.  

Граматика. Підрядні речення (повторення). Претерітум (повторення). 

Підрядні речення з während. Претерітум неправильних дієслів. Кон’юнктив 

ІІ (Презенс) модальних дієслів. Сполучники darum, deshalb, deswegen. 

Градуйовані прислівники ein bіsschen, sehr, ziemlich, besonders. Інфінітив з 

zu. Прикметники з un- і -los. Прикметники перед іменниками. Зменшувальні 

форми.  

VІ семестр 

Лексичний матеріал. Школа і навчання. Клімат і навколишнє середовище. 

Норми поведінки. Конфлікти. Покоління. Міграції. Європа і політика. 

Граматика. Кон’юнктив ІІ (Презенс):  wäre, würde, hätte, könnte. Майбутній 

час. Подвійні сполучники: je …, desto … / nicht …, sondern … . 

Дієприкметник (Partizip I). Підрядні речення з obwohl. Подвійні 

сполучники: nicht nur, sondern auch / weder … noch. Припущення: könnte. 

Давньоминулий час (Plusquamperfekt). Підрядні речення із seit. Присвійний 

займенник у родовому відмінку. Дієслово lassen. Відносний займенник у 

родовому відмінку. Займенникові прислівники. Brauchen + zu + Infinitiv. 

Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

4.   

ІІІ 

 

5 

Основи військового 

перекладу 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового  

контролю: залік. Основа для вивчення: практика перекладу. Зміст  

дисципліни: Структура збройних сил: Збройні сили США та 

Великобританії, роди військ і військові частини і підрозділи. Особовий 

склад: ранги, знаки розрізнення, форма, розпорядок дня і команди. Піхота: 

типи дивізій, склад мотопіхотного батальйону, зброя піхоти, бойове 

застосування. Танкові війська і артилерія, ракетні війська і ППО: структура 

і озброєння. Допоміжні роди військ: інженерні війська, війська зв’язку.  

Повітряно-десантні війська. Військово-повітряні сили: структура і 

озброєння. Військово-морський флот: особовий склад, види кораблів і 

суден.Бойове застосування військ: види бойових дій, бойового та тилового 

забезпечення. Документація: бойові накази, бойові порядки, звіти тощо. 

Викладач: викл. Лішнянський В. В. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



5.   

ІІІ 

 

6 

Іноземна мова і 

міжкультурна комунікація 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Загальнонаукові засади міжмовної 

комунікації. Зміст дисципліни: Міжкультурна комунікація  та бар’єри 

міжкультурної взаємодії; Міжкультурна компетенція та її структура; Шляхи 

засвоєння іншої культури; Види, типи, форми, моделі міжкультурної 

комунікації; Особливості англійського способу життя та їх відображення у 

вербальній та невербальній комунікації; Мова і культура. Безеквівалентна 

лексика. Соціокультурні конотації. Лінгвокультурологія і англійська мовна 

картина світу. Англійська мова та соціокультурні проблеми перекладу. 

Особливості англійської письмової комунікації.  Викладач: доц., к.ф.н.  

Шагала Л. Б. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

6.  IV 7 Основи соціолінгвістики Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до мовознавства. Зміст 

дисципліни: Предмет та завдання соціолінгвістики як науки. Мовна 

спільнота та мовна ситуація: загальна характеристика. Білінгвізм і диглосія. 

Мовна інтерференція. Мовна норма як соціолінгвістична категорія. 

Соціальна диференціація мови. Взаємодія мов і суспільство. Мовна 

політика і мовне будівництво. Викладач: доц., канд. пед. наук 

Лучкевич В. В. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

7.  IV 7 Теорія літератури Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до літературознавства. 

Зміст дисципліни: Теорія літератури як наука і навчальна дисципліна. 

Історіографія теоретико-літературної думки. Специфіка літератури як виду 

мистецтва. Художній образ. Літературний твір як художня цілісність і 

естетична система. Зовнішня форма літературного твору. Внутрішня форма 

літературного твору. Зміст літературного твору. Літературний процес. 

Проблеми літературної генології. Вивчення й інтерпретація художнього 

твору. Викладач: проф, д-р філол. наук Бистрова О. О. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



8.  IV 7-8 Німецька мова за рівнями 

(В 2) 

Кредити ЄКТС – 6. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни: 

VІI семестр. Лексичний матеріал. Запрошення та його види. Причини 

вивчати німецьку мову. Про фей і принців (Зі світу казки). Саксонія – земля 

замків. Права і обов’язки. Сварки з сусідами. Скарги. Цифровий світ удома. 

Радіо і телебачення. Мобільний телефон. Інтернет. Телесеріали. Просто 

смачно?! Продукти харчування (Дискусійні моменти). Їжа: замовлення 

телефоном. Граматика. Сполучники часу. Простий минулий час 

(повторення). Давньоминулий час (повторення). Відмінювання прикметника 

(узагальнення вивченого). Інфінітив з zu: Perfekt. Інфінітив з zu: Präsens 

(узагальнення вивченого). Kон'юнктив ІІ. (Поради). Градуація 

прикметників. Подвійні заперечення. Ступені порівняння (повторення). 

Номіналізація з zum. Дієприкметник (Partizip I) з дієсловом чи іменником. 

Підрядне речення перед головним. Місце дієслова у головному та 

підрядному реченнях. 

VІII семестр. Лексичний матеріал. Природа як життєвий простір. Ідея 

національних парків. Захоплюючий дикий світ. Робота та її бачення. 

Подання заяви на роботу (Онлайн). Вимоги до запропонованої посади. Куди 

влучить любов. Відомі пари. Гіпотеза подібності. Поцілунки і заборонене 

кохання. Світ книги. Електронні пристрої для читання фільмів. Література в 

поневіряннях. Граматика. Члени речення. Перестановка членів речення. 

Дієслова і доповнення. Іменниково-дієслівні сполучення. Зворотній 

займенник. Прикметникові пари на –los i –voll. Непряма мова. 

Протиставлення і наслідок: допустові та наслідкові сполучники і 

прийменники. Неозначені займенники irgendwelcher, irgendwelche. 

Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 

9.   

ІV 

 

8 

Американська література 

постмодернізму 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового  

контролю: залік. Основа для вивчення: основні положення  

постмодерністської поетики та її місця у сучасному літературознавстві  

США. Зміст дисципліни: Постструктуралізм як філософське  

підґрунтя теорії постмодернізму. Американська постмодерністська  

експериментальна художня література(поезія та проза). Етапи становлення  

і розвиток американської постмодерністської прози малої форми.  

Викладач: доц., к.ф.н Коляса Олена Василівна. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

 

 

 



Цикл професійної підготовки  
№
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К
у
р

с 

С
ем
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т
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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  І 2 Переклад в галузі 

інформаційних технологій 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: практика перекладу. 

Зміст дисципліни: Поняття апаратного забезпечення: комп’ютер та 

периферійне обладнання (англійською мовою). Поняття програмного 

забезпечення, види програм. Операційна система і робота з нею. Допоміжні 

програми – утиліти. Прикладні програми, необхідні перекладачеві. Пакет 

офісних програм. Введення і редагування інформації. Форматування тексту. 

Створення списків і таблиць. Табличний редактор. Бази даних. Програми 

створення презентацій. Програми читання тексту. Імпорт інформації з 

різних програм. Програми розпізнавання тексту. Електронна пошта та 

інтернет-браузери. Електронні словники. Стаціонарні та онлайн-

перекладачі, їх недоліки та сфера вживання. Програми допомоги при 

перекладі. Викладач: доц.,к. ф. н. Коляса О. В. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



2.  II 3 Німецька мова за рівнями 

(А1, А2) 

Кредити ЄКТС – 12. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни:   

3 семестр (А1 – елементарний рівень) 

Фонетика. Алфавіт. Правила читання. Типи складів. Особливості німецьких 

голосних та приголосних. Дифтонги. Наголос. Умляут. Інтонація у 

розповідних і питальних реченнях.  

Лексичний матеріал. Перший контакт: бачити і чути німецьку мову. 

Спілкування на занятті. Міста – країни – мови. Проживання. Зустрічі і 

домовлення про зустріч. Дорога до місця навчання / роботи. Професія і 

будні. Канікули і відпустка. Їжа і напої. Одяг і погода. Тіло і здоров’я. 

Граматика. Розповідне речення. Питальне речення з питальними словами: 

wie, woher, wo, was. Теперішній час дієслів. Особовий займенник. Іменник: 

однина і множина. Артикль: der, das, die / ein, eine. Заперечення: kein, keine. 

Простий минулий час від sein. Присвійний займенник. Прикметник у 

реченні. Питальні речення з Wann? Von wann bis wann? Прийменники і 

вказівка часу: am, um, von … bis. Відокремлювані префікси. Заперечення 

nicht. Прийменники: in, neben, unter, auf, vor, hinter, an, zwischen, bei, mit. 

Порядкові числівники. Модальні дієслова müssen, können, wollen. 

Прийменники: in, durch, über + A.; zu, an … vorbei + D. Перфект. Ступені 

порівняння: viel, gut, gern. Вказівні займенники: dieser – dieses – diese / der – 

das – die. Займенник es. Наказовий спосіб Модальне дієслово dürfen. 

Особовий займенник в знахідному відмінку. 

Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 



3.  II 4 Німецька мова за рівнями 

(А1, А2) 

Кредити ЄКТС – 12. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни:   

4 семестр (А2 – елементарний рівень) 

Лексичний матеріал. Мови і біографії. Рідня. Сімейні свята. Подорожі і 

мобільність. Заняття у вільний час. Клуби. Засоби масової інформації – 

вчора і сьогодні. Покупки в Інтернеті. Заняття після роботи. У ресторані. 

Життя у місті чи сільське повітря. Пошуки житла та переїзд. Травми в 

домашньому господарстві. Пізнання культури. Культурні столиці. 

Прогулянка містом – Ваймар – музика і література. Свята і подарунки. 

Різдво. Пасха. Освіта. Перепідготовка. Пошуки роботи. Емоції. Винаходи і 

їхня історія. Шоколад – солодка історія Австрії. 

Граматика. Підрядні речення з weil. Ступені порівняння прикметників. 

Присвійний займенник. Підрядні речення з dass. Модальне дієслово sollen. 

Зворотній займенник. Прислівники часу. Дієслова з керуванням. Неозначені 

займенники. Підрядні речення з ob. Особові займенники в давальному 

відмінку. Підрядні означальні речення. Модальні дієслова у простому 

минулому часі. Підрядні речення з als. Перфект і претерітум – розмовна 

мова і мова написання. Дієслово werden. Бажання / Форма ввічливості: hätte 

/ könnte. Прийменники з давальним відмінком. Дієслова з давальним 

відмінком. Підрядні речення з wenn. Прийменники з давальним і знахідним 

відмінками. Підрядні речення з um … zu / damit. Пасивний стан дієслова 

(werden / wurden). Викладач: доц., к.ф.н. Бродська О.О. 

Практики 

німецької мови 



4.  II 3-4 Ділова німецька мова Кредити ЄКТС – 12. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: Німецька мова 

Зміст дисципліни:  

4 семестр 

Лексичний матеріал. Представлення, знайомство, вітання, прощання. 

Звернення до друзів, родичів, офіційних осіб. Як представитися? Як 

попрощатися? Візитна картка. Мовні кліше. Професії, країни, мови, 

національності. Вітання і співчуття. Вітальні листівки, висловлення 

співчуття, побажання швидкого одужання. Автобіографія. Коло друзів. Дім. 

Захоплення. Організація зустрічей. Пропозиція зустрітись, домовлення про 

зустріч. Підтвердження, перенесення, відміна зустрічі. Батьки. Рід їхньої 

діяльності. Взаємовідносини з батьками. Лист-запрошення. Офіційне і 

неофіційне запрошення, прийняття і відмова від запрошення. 

Граматика. Артикль. Теперішній час слабких дієслів та дієслів haben, sein. 

Наказовий спосіб слабких дієслів. Теперішній час сильних дієслів. 

Наказовий спосіб сильних дієслів. Просте речення. Питальне речення. 

Іменник. Відмінювання іменників. Типи утворення множини іменників. 

Займенник. Відмінювання особових та вказівних займенників. Присвійні 

займенники. Модальне дієслово «mögen» в простому минулому часі 

умовного способу. Модальні дієслова. Безособовий займенник es. 

Неозначено-особовий займенник man. Числівник. Кількісні та порядкові 

числівники. Викладач: 

Практики 

німецької мови 

5.  ІІІ 5 – 6 Практичний курс другої 

іноземної мови 

(французької) 

Кредити ЄКТС – 11. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: у п’ятому і шостому семестрі – екзамен. Основа для вивчення: 

вступ до мовознавства, латинська мова. Зміст дисципліни: Флора та фауна 

нашого регіону. Населені пункти Дрогобицького району. Зовнішність і 

характер. Позитивні і негативні риси характеру. Зовнішність друга. 

Магазини. Види продуктових магазинів, їх асортимент. У супермаркеті, на 

ринку. Промислові магазини, їх види. Мода. Сезонний розпродаж товарів. 

Подорожі. Приготування до подорожі. На вокзалі. У туристичному бюро. 

Поїздка за кордон. На митниці. Подорож поїздом, автомобілем, літаком, 

пароплавом. Медичне обслуговування. У лікаря. В аптеці. Здоровий спосіб 

життя. На пошті. Телефон, телеграф, Інтернет. Головний поштамт. 

Великодні свята. Підготовка до свят. Традиції святкування Великодніх свят 

у Франції та Україні. Українська та французька кухні. Традиції 

приготування національних страв. Викладач: канд. пед. наук 

Винарчик М. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



6.   

 

 

ІІІ 

 

 

 

5-6 

Комунікативна граматика 

німецької мови 

Кредити ЄКТС – 35. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: практика перекладу з другої 

іноземної мови, практичний курс другої іноземної мови. Зміст 

дисципліни: основні комунікативні типи речень в німецькій мові; аналіз 

різних типів складного речення в об'ємі вивченого морфологічного і 

синтаксичного матеріалу модальні дієслова для вираження суб’єктивної 

оцінки висловлювання: припущення, ствердження, прохання, ввічливого 

наказу. Викладач: доц., к.ф.н. Радченко О. А., ст. викл. Демберецька М. П. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

7.   

ІІІ 

 

6 

Основи перекладацького 

скоропису 

  

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: принципи скороченого літерного 

запису та запису понять символами. Зміст дисципліни: Специфіка усного 

послідовного перекладу. Основні переваги перекладацького скоропису. 

Складові компоненти скороченої форми записів. Смисловий аналіз. 

Найважливіші функції системи записів. Одиниця усного послідовного 

перекладу. Мета і завдання смислового аналізу. Методи смислового аналізу.  

Скорочення та скорочений літерний запис. Основні правила скороченого 

літерного запису. Принцип вертикального розташування записів. 

Найважливіші засади вертикалізму та його переваги. Ідентифікація різних 

типів відношень та їхнє позначення. Причинно-наслідкові відношення. 

Відношення допустовості. Умовні відношення. Зіставлення.  Питальні 

речення. Окличні речення. Заперечні речення. Лінії виноски.  Система 

символів. Викладач: ст. викл., к.п.н. Шагала Л. Б. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

8.  IV 7 – 8 Практичний курс другої 

іноземної мови 

(французької) 

Кредити ЄКТС – 7. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: у сьомому семестрі залік, у восьмому – екзамен. Основа для 

вивчення: вступ до мовознавства, латинська мова. Зміст дисципліни: 

Педагогічна практика в школі. L’imparfait du subjonctif. Мистецтво та 

література. Опущення артикля. Спорт зимові та літні види спорту. 

Змагання. Утворення та вживання граматичного часу le plus-que-parfait du 

subjonctif. Життя молоді. Їхні проблеми та найболючіші питання. Le futur 

antérirur. Присвійні та вказівні займенники. Державні та релігійні свята у 

Франції та в Україні. Звички і традиції. Le plus-que-parfait du subjonctif. 

Гроші та економія. Вживання емоційно-вольового способу чи/або 

інфінітиву. Ступені порівняння прикметників. Надії, мрії, сподівання. 

Плани на майбутнє. Прийняття рішень. Значення та особливості вживання 

дієслова «manquer». Вирази для позначення кількості. Викладач: канд. пед. 

наук Винарчик М. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



9.   

ІV 

 

8 

Основи редагування 

перекладу 

  

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основні принципи редагування 

перекладів. Зміст дисципліни: Жанрово-стилістичний підхід до 

редагування перекладів. Особливості редагування перекладів творів 

художньої літератури, публіцистичних, суспільно-політичних текстів тощо. 

Принципи і методи редагування перекладу. Зіставлення перекладу з 

оригіналом як основний методологічний прийом редагування. Основні 

критерії якості перекладу як об'єкта редагування. Особливості мови 

оригіналу та мови перекладу. Визначення адекватності перекладу як 

цілісного тексту. Врахування мовних і композиційно-структурних 

особливостей оригіналу та перекладу. Характер відхилень перекладу від 

оригіналу: суттєвий / несуттєвий, вмотивований / невмотивований. 

Виявлення відхилень від оригіналу: пропуски, зміщення, додатки тощо. 

Вплив невідповідностей на збереження змісту та стилю оригіналу в 

перекладі. Параметри вивірення тексту перекладу. Парадигматична вісь та 

синтагматична вісь. Викладач: проф. д. ф. н. Зимомря Микола Іванович. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

10.   

І - 

ІV 

4 

2-8 

Практичний курс другої 

іноземної мови 

Кредити ЄКТС – 35. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: 5, 6, 8 – екзамен, 2-4, 7 – залік. Основа для вивчення: сучасна 

українська мова, історії зарубіжної літератури, практика усного і писемного 

мовлення (англійська), практична граматика англійської мови, 

лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови. Зміст дисципліни: 
Вступний фонетичний курс. Я і моя сім’я. Мій друг. Я – студент-германіст. 

Вихідний день студента. Моє улюблене заняття.. Моя майбутня професія.   
Книги в моєму житті. Розпорядок дня. Наша квартира. Їжа. Покупки. Одяг. 

Пори року. Мої літні канікули. Подорож. Моє рідне місто (село). Медичне 

обслуговування. Спорт. Зовнішність людини. Риси характеру. Федеративна 

Республіка Німеччина. Україна. Граматичний матеріал. Викладачі: доц., 

к.ф.н. Радченко О. А., ст. викл. Демберецька М. П. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

 



 Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) (зі скороченим терміном навчання) 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

 

Цикл загальної підготовки 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  І 1 Основи соціолінгвістики Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Предмет та завдання соціолінгвістики 

як науки. Мовна спільнота та мовна ситуація: загальна характеристика. 

Білінгвізм і диглосія. Мовна інтерференція. Мовна норма як 

соціолінгвістична категорія. Соціальна диференціація мови. Взаємодія мов і 

суспільство. Мовна політика і мовне будівництво. Викладач: доц., канд. 

пед. наук Лучкевич В. В. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

2.  І 1 Теорія літератури Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Зміст дисципліни: Теорія літератури як наука і навчальна 

дисципліна. Історіографія теоретико-літературної думки. Специфіка 

літератури як виду мистецтва. Художній образ. Літературний твір як 

художня цілісність і естетична система. Зовнішня форма літературного 

твору. Внутрішня форма літературного твору. Зміст літературного твору. 

Літературний процес. Проблеми літературної генології. Вивчення й 

інтерпретація художнього твору. Викладач: проф, д-р філол. наук 

Бистрова О. О. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

3.   

 

ІІ 

4 

 

4 

Американська література 

постмодернізму 

 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основні положення 

постмодерністської поетики та її місця у сучасному літературознавстві 

США. Зміст дисципліни: Постструктуралізм як філософське підґрунтя 

теорії постмодернізму. Американська постмодерністська експериментальна 

художня література(поезія та проза). Етапи становлення і розвиток 

американської постмодерністської прози малої форми. Викладач: доц., к. ф. 

н. Коляса О. В. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



4.   

ІІ 

 

4 

Порівняльна педагогіка 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  загальна педагогіка. Зміст 

дисципліни: порівняльна педагогіка як наука, історія розвитку порівняльної 

педагогіки, основні тенденції розвитку структури і функціонування освітніх 

систем у світі, проблеми і перспективи освіти у світовому вимірі, іноземні 

мови у зарубіжному шкільництві. Викладачі: канд. пед. н., доц. Сторонська 

О.С. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

5.   

 

ІІ 

 

 

4 

Етноорієнтована методика 

навчання ІМ 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  лінгводидактика, шкільний курс 

англійської мови та методика її викладання, практика усного та писемного 

мовлення. Зміст дисципліни: Сутність мови як фактор інтеграції освітніх 

систем і національних культур. Концепції розвитку індивідуальності учнів у 

діалозі культур. Етнокультурний потенціал особливостей фонетичних 

систем української та англійської мов. Лексичний аспект етноорієнтованої 

спрямованості вивчення мови як засобу спілкування. Методика 

етноорієнтованого формування граматичної компетентності. Стратегії 

реальної комунікативної діяльності на основі оволодіння етнокультурними 

цінностями і міжкультурними вміннями. Етноорієнтована спрямованість у 

процесі формування соціолінгвістичної компетентності. Етноорієнтоване 

навчання особливостей невербальної поведінки. 

Викладачі: доц., к.пед.н. Сосяк М.М. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

 

Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 



1.  ІІ 3 – 4 Ділова німецька мова Кредити ЄКТС – 8. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення: Німецька мова.  

Зміст дисципліни:  

3 семестр. Лексичний матеріал. Мої літні канікули. Приготування до 

подорожі. Відпочинок на морі, озері, річці. Мандрівки (в горах, в кемпінгу). 

Відпочинок у селі, в місті. Подорож. Поїздка за кордон. У готелі. Подорож 

автомобілем, кораблем. Подорож поїздом. Авіаподорож. Місто. Життя у 

великому / у малому місті. Дрогобич: історія та сучасність.  Київ – столиця 

України. Великі міста Німеччини. Медичне обслуговування. У лікаря. В 

аптеці. У стоматолога. Здоровий спосіб життя. Спорт: зимові й літні виду 

спорту. Роль спорту у моєму житті. Олімпійські ігри. 

Граматика. Складносурядне речення. Подвійні сполучники сурядності. 

Інфінітив з та без частки „zu“. Інфінітивні групи. Давньоминулий час: 

утворення та вживання. Підрядне речення часу зі сполучником „nachdem“. 

Підрядне речення часу зі сполучниками „während“„bevor“„ehe“, „ seit“, 

„bis“, „solange“. Підрядне означальне речення. Відносні займенники. 

Розділовий ґенетив. Пасивний стан дієслів: утворення і вживання. 

Прийменники von / durch у пасивних конструкціях. Дво- три- та 

одночленний (безособовий) пасив. Інфінітив пасив. Пасив з модальними 

дієсловами. Результативний пасивний стан. Дієприкметникові конструкції. 

Поширене означення. Підметові підрядні речення. Присудкові підрядні 

речення. 

4 семестр. Лексичний матеріал. Пошта. Написання листа. Укладання, 

підписання та зміна договорів. Участь у конгресі. Банківські послуги. 

Телефонна розмова. Влаштування на роботу. Федеративна республіка 

Німеччина. Географічне положення, клімат. Федеральні землі Німеччини. 

Берлін – її столиця Державний устрій Німеччини. Україна. Географічне 

положення, клімат. Державний устрій, національні символи. Конституція 

України. Київ – столиця України.  

Граматика. Модальні та порівняльні підрядні речення. Підрядні речення 

наслідку, обмеження. Допустові підрядні речення. Члени речення. Головні 

члени речення. Підмет. Присудок. Види присудка. 

Додаток. Означення. Прикладка. Обставина. Види обставин.  

Викладач: викл. Мелех Г.Б. 

Практики 

німецької мови 



2.  ІІ 3 – 4 Комунікативна граматика 

німецької мови 
Кредити ЄКТС – 8. Вид занять:практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Зміст дисципліни:  

ІІІ семестр  

Перфект. Прийменники, які вимагають давального відмінка. Прийменники, 

які вимагають родового відмінка. Прийменники, які вимагають давального 

та знахідного відмінків. Займенникові прислівники. Простий минулий час 

(Präteritum). Ступені порівняння прикметників i прислівників. 

Відмінювання прикметників. Субстантивовані прикметники. Вживання 

повних і коротких форм прикметників. Майбутній час (Futurum I). Складне 

речення. Складносурядні речення. Сполучники сурядності. Порядок слів у 

складносурядному реченні. Дієприкметник І. Дієприкметник ІІ. 

Складнопідрядні речення. Порядок слів у підрядному реченні. Додаткове 

підрядне речення. Числівник. Порядкові числівники. 

Подвійні сполучники сурядності. Неозначена форма дієслова. Її вербальні 

та номінальні властивості. Інфінітив з та без частки zu. Особливості 

функціонування інфінітивних груп. Давноминулий час: утворення та 

вживання. Підрядне речення часу зі сполучником nachdem. Підрядне 

речення часу зі сполучниками als, wenn. Підрядні речення часу зі 

сполучниками während, bevor, ehe, seit, bis, solange. Відносні займенники. 

Підрядне означальне речення. Підрядне речення причини. Підрядне речення 

мети. Синтаксичні трансформації різних типів підрядних речень. 

ІV семестр 

Розділовий ґенетив. Пасивний стан дієслів: утворення і вживання. 

Прийменники von/durch у пасивних конструкціях. Дво-, три- та 

одночленний (безособовий) пасив. Інфінітив пасив. Пасив з модальними 

дієсловами. Результативний пасивний стан. Підрядне речення умови зі 

сполучниками wenn i falls. Підметові підрядні речення. Присудкові підрядні 

речення. 

Модальні підрядні речення. Порівняльні підрядні речення. Підрядні 

речення наслідку. Підрядні речення обмеження. Допустові підрядні 

речення. Члени речення. Головні члени речення. Підмет. Присудок. 

Другорядні члени речення. Додаток. Означення. Прикладка. Обставина. 

Кон’юнктив. Часові форми та значення кон’юнктиву. Кон’юнктив у 

непрямій мові. 

Викладач: канд. філол. наук, ст. викл. Шевців Г.М. 

Практики 

німецької мови 



3.   

ІІ 

 

4 

Методика застосування 

комп‘ютерів при 

викладанні іноземної мови 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови 

та методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Дидактичні основи комп’ютеризованого навчання. 

Дидактичні принципи комп’ютеризованого навчання. Аналіз комп’ютерних 

програм iCan ABC, LinquoLEO, Duolingo, Words, комп’ютерні програми 

Oxford Platinum, English Gold та їх порівняльний аналіз.  Порівняльний 

аналіз різних засобів доступу до поштових скриньок. Робота зі списками 

розсилки, аналіз  комп’ютерних програм Easy Ten, Learn English, Ling Q, 

Rosetta Stone, аналіз комп’ютерних програмам Lexicon By Like 

Thought,LLC, Conversation English By The English App, структура 

мультимедійного курс з англійської мови Professor Higgins, вправи та 

завдання комп’ютерних програм  Babbel, busuu, EnglishPod – Learn English, 

аналіз  комп’ютерних програм English Grammar in Use, Learning English 

With The  New York Times, порівняльний аналіз програм Neya English, Triple 

play Plus. Особливості використання комп’ютерних технологій на 

молодшому етапі навчання.  

Викладачі: канд. філол. наук, доц. Гоцинець І.Л. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

4.   

ІІ 

 

4 

Інформаційно-

комунікаційні технології в 

освіті 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови 

та методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Освітні інформаційно-комунікаційні технології, їх 

характеристика. Роль та шляхи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті. Міжнародні та вітчизняні навчальні проекти в Україні. 

Використання глобальної мережі Інтернет в освіті. Інформаційні освітні 

ресурси в Україні та закордоном. Технологія Веб 2.0. Програми та ресурси 

для підтримки навчального процесу. 

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації. Веб-сервіси  та 

програми для проведення опитування, анкетування, тестування. Сервіси для 

створення дидактичних матеріалів та ігор Study Stack, Gamestar Mechanic, 

Learning Apps.Формування електронного середовища для вчителів, учнів та 

батьків. Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Хомишак О.Б. 

 

 

 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

 



Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) (зі скороченим терміном навчання)  

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 
 

Цикл загальної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.   

ІІ 

 

4 

Порівняльна педагогіка 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  загальна педагогіка. Зміст 

дисципліни: порівняльна педагогіка як наука, історія розвитку порівняльної 

педагогіки, основні тенденції розвитку структури і функціонування освітніх 

систем у світі, проблеми і перспективи освіти у світовому вимірі, іноземні 

мови у зарубіжному шкільництві. Викладач: канд. пед. н., доц. Сторонська О.С. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

2.   

 

ІІ 

 

 

4 

Етноорієнтована методика 

навчання ІМ 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення:  лінгводидактика, шкільний курс 

англійської мови та методика її викладання, практика усного та писемного 

мовлення. Зміст дисципліни: Сутність мови як фактор інтеграції освітніх 

систем і національних культур. Концепції розвитку індивідуальності учнів у 

діалозі культур. Етнокультурний потенціал особливостей фонетичних 

систем української та англійської мов. Лексичний аспект етноорієнтованої 

спрямованості вивчення мови як засобу спілкування. Методика 

етноорієнтованого формування граматичної компетентності. Стратегії 

реальної комунікативної діяльності на основі оволодіння етнокультурними 

цінностями і міжкультурними вміннями. Етноорієнтована спрямованість у 

процесі формування соціолінгвістичної компетентності. Етноорієнтоване 

навчання особливостей невербальної поведінки. 

Викладачі: доц., к.пед.н. Сосяк М.М. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

3.   

 

ІІ 

4 

 

4 

Американська література 

постмодернізму 

 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: основні положення 

постмодерністської поетики та її місця у сучасному літературознавстві 

США. Зміст дисципліни: Постструктуралізм як філософське підґрунтя 

теорії постмодернізму. Американська постмодерністська експериментальна 

художня література(поезія та проза). Етапи становлення і розвиток 

американської постмодерністської прози малої форми.  

Викладач: доц., к. ф. н. Коляса О. В. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 



Цикл професійної підготовки  
№

 з
\п

 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  ІІ  3-4 Практичний курс другої 

іноземної мови 

(англійської) 

Кредити ЄКТС – IIІ сем. – 6/180, ІV сем. – 2/60.  

Вид занять: практичні.  

Форма підсумкового контролю: у 1 семестрі – екзамен, у 2 семестрі –  

екзамен 

Основа для вивчення:  Практична фонетика. Практична граматика.  

Зміст дисципліни:  ІІІ семестр 

Тема 1. Покупки в магазині уживаних товарів, універмазі та продовольчому 

магазині. Вибір подарунків. Стилі будинків у США. 

Тема 2. Традиційне ірландське весілля. Звичаї та обряди українського 

весілля. Свято квітів. Незвичайні щорічні події в Об’єднаному Королівстві. 

Тема 3. Їжа. Рецепти приготування страв. Кухонне начиння. Правила 

поведінки за столом. 

Тема 4. Розваги. Види розваг. Похід до театру. Мистецтво. 

Тема 5. Місце проживання. Кімнати, їх колір та умеблювання. Безпека 

дому. Життєві події. 

ІV семестр 

Тема 1. Етапи життя людини. Опис людини. Почуття та емоції. 

Тема 2. Погода. Відпустка. Проблеми під час відпустки. Поради 

мандрівника. 

Тема 3. Повсякденні обов’язки і стиль життя. Режим дня. Медицина. Візит 

до лікаря. Профілактика захворювань і здоровий спосіб життя. 

Тема 4. Вплив сучасних технологій на повсякденне життя. Побутові 

пристрої та їх застосування. Злочинність. Види злочинів. 

Тема 5. Відомі спортивні події у різних країнах. Особисті якості 

спортсменів. Види спорту. Спортивне обладнання та місця для занять 

спортом. Олімпійські ігри. 

Тема 6. Засоби масової інформації у Великобританії та Україні. Природні 

катаклізми. Вплив людини на природу. 

Викладач: канд. пед. наук, ст. викл. Зимомря М. М. 

Практики 

англійської мови 



2.   

ІІ 

 

4 

Методика застосування 

комп’ютерів при 

викладанні іноземної мови 

 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови 

та методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Дидактичні основи комп’ютеризованого навчання. 

Дидактичні принципи комп’ютеризованого навчання. Аналіз комп’ютерних 

програм iCan ABC, LinguaLEO, Duolingo, Words, комп’ютерні програми 

Oxford Platinum, English Gold та їх порівняльний аналіз.  Порівняльний 

аналіз різних засобів доступу до поштових скриньок. Робота зі списками 

розсилки, аналіз  комп’ютерних програм Easy Ten, Learn English, Ling Q, 

Rosetta Stone, аналіз комп’ютерних програмам Lexicon By Like Thought, 

LLC, Conversation English By The English App, структура мультимедійного 

курс з англійської мови Professor Higgins, вправи та завдання комп’ютерних 

програм  Babbel, busuu, EnglishPod – Learn English, аналіз  комп’ютерних 

програм English Grammar in Use, Learning English With The  New York 

Times, порівняльний аналіз програм Neya English, Triple play Plus. 

Особливості використання комп’ютерних технологій на молодшому етапі 

навчання. Викладачі: канд. філол. наук, доц. Гоцинець І.Л. 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

3.   

ІІ 

 

4 

Інформаційно-

комунікаційні технології в 

освіті 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції і практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: шкільний курс англійської мови 

та методика її викладання, практика усного та писемного мовлення.   

Зміст дисципліни: Освітні інформаційно-комунікаційні технології, їх 

характеристика. Роль та шляхи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті. Міжнародні та вітчизняні навчальні проекти в Україні. 

Використання глобальної мережі Інтернет в освіті. Інформаційні освітні 

ресурси в Україні та закордоном. Технологія Веб 2.0. Програми та ресурси 

для підтримки навчального процесу. 

Типові завдання вчителя та можливості їх оптимізації. Веб-сервіси  та 

програми для проведення опитування, анкетування, тестування. Сервіси для 

створення дидактичних матеріалів та ігор Study Stack, Gamestar Mechanic, 

Learning Apps.Формування електронного середовища для вчителів, учнів та 

батьків. Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Хомишак О.Б. 

 

 

 

Порівняльної 

педагогіки та 

методики 

викладання 

іноземних мов 

 



Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

014  Середня освіта (Мова і література (англійська)), 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 014 Середня освіта 

(Мова і література (французька)) 

 

Цикл загальної підготовки  

 

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 І 2 Теорія літератури та 

компаративістика 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: вступ до літературознавства, 

історія зарубіжної літератури. Зміст дисципліни: Сутність науки про 

літературу. Специфіка художньої літератури. Поняття про художній твір. 

Автор – читач та їхня присутність у художньому творі. Основні поняття й 

вихідні теоретичні засади компаративістики. Основні принципи 

порівняльного вивчення літератур. Класифікація форм міжлітературного 

процесу. Викладачі: доц., д-р філол. наук Сабат Г. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

 

Цикл професійної підготовки  

№
 з

\п
 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1.  І – ІІ 1 – 2 Практичний курс 

французької мови 

Кредити ЄКТС – 14. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: у першому семестрі – залік, у другому – екзамен. Основа для 

вивчення: вступ до мовознавства, вступ до романського мовознавства, 

латинська мова. Зміст дисципліни: Взяття Бастилії, історичне значення цієї 

події. Кулінарні традиції Франції. Проблема емігрантів в Європі і Франції. 

Європейська система освіти. Школа у Франції. Європейський Союз. Історія 

його створення. Традиції і звичаї Франції. Проблема безробіття в Європі і 

Франції. Франція і її сільське господарство. Виноградарі і вино. Провінції 

Франції і їх особливості. Екологія у Франції і в Україні. Проблеми молоді. 

Сучасна сім'я і її проблеми. Мистецтво і культура. Релігійні і світські 

традиції. Плани на майбутнє. Викладач: доц., канд. філол. наук 

Лук’янченко М. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 



2.  І – ІІ 1 – 2 Комунікативна 

граматика французької 

мови 

Кредити ЄКТС – 14. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: у першому семестрі – залік, у другому – екзамен. Основа для 

вивчення: вступ до мовознавства, вступ до романського мовознавства, 

практичний курс французької мови. Зміст дисципліни: Особливості 

вживання часів дійсного способу; умовний спосіб; різниця між вживанням 

Indicatif, Infinitif, Subjonctif; безособові вирази та форми заперечення; 

дієприкметникові та дієприслівникові конструкції; особливості вживання 

прийменників; способи вираження часу і стану; способи вираження мети, 

причини, дії; логічні конектори; форми прямої і непрямої мови. Викладач: 

доц., канд. пед. наук Лучкевич В. В. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

3.  І 2 Лінгводидактика Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: школознавство, методика 

викладання іноземної мови та літератури у середній школі. Зміст 

дисципліни: Лінгводидактика як наука. Концептуальні засади навчальної 

дисципліни «Іноземна мова» у вищій школі. Принципи та засоби 

викладання іноземної мови у вищій школі. Організація навчальної  

діяльності з іноземної мови у вищій школі. Організація самостійної роботи 

студентів в системі навчання іноземної мови.  

Викладач: проф., д-р пед. наук Кемінь В. П. 

Романської 

філології та 

компаративіс-

тики 

4.  І 2 Готська мова Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія готської мови. Зміст 

дисципліни: індоєвропейська мовна спільність. Індоєвропейська мова-

основа. Давньогерманські племена і народності. Фонетична система 

готської мови. Морфологічна система готської мови. Основні типи та 

способи словотворення готської мови. Писемні пам’ятки готської мови. 

Викладач: проф., д.ф.н. Зимомря М.І. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

5.  І 

 

1-2 Практичний курс другої 

ІМ(німецької ) 

Кредити ЄКТС – 11. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен у 2- семестрі, залік – у 1 семестрі. Основа для 

вивчення:лексика та граматика німецької мови. Зміст дисципліни: 

Людина в мережі. Генна інженерія: за і проти. Міграція. Засоби масової 

інформації. Викладач: доц., к.ф.н. Лопушанський Я.М. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

6.  І 

 

1-2 Практичний курс другої 

ІМ( англійська) 

Кредити ЄКТС – 11. Вид занять: практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен у 2 семестрі, залік – у 1 семестрі. Основа для 

вивчення: лексика та граматика англійської мови. Зміст дисципліни: 

Система освіти. Наука і техніка. Держава та її громадяни. Викладач: доц., 

к.ф.н. Летнянчин П.П. 

Германських 

мов і 

перекладознавст

ва 

 



  

 

Директор навчально-наукового інституту       _______________   __В.П.Кемінь__ 

"____"_______________ 20__ р.                      підпис       (прізвище та ініціали) 

 
 

 

 

 


