














































 
 
 

 

 

 

Вступ до 

літературознавства 

 (3 кр.) ЗП-07 

Структурно-логічна схема освітньої програми бакалавра спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))  
 

Історія світової 

літератури  

ЗП-11 (10 кр.) 

Вступ до 

мовознавства  

ЗП-07 (3 кр.) 

Вступ до 

германської 

філології  

ЗП-08 (3 кр.) 

Основна іноземна 

мова ПП-05 (38 кр.) 

Вступ до 

спеціальності  

ЗП-09 (3 кр.) 

Основи 

науково-

педагогічних 

досліджень  

Вікова фізіологія ЗП-05 

(1,5 кр.) 

Теоретичний курс ОІМ. 

Фонетика ЗП-13 (3 кр.) 

Філософія  

(4 кр.)ЗП-01 

 

Історія світової 

літератури ЗП-11 

(10 кр.) 

Теоретичний курс ОІМ. 

Лексикологія  

ЗП-14 (3 кр.) 

 

Теоретичний курс ОІМ. 

Теор. граматика 

 ЗП-15 (3 кр.) 

Теоретичний курс ОІМ. 

Стилістика ЗП-16 (3 кр.) 

Література країни мова 

якої вивчається 

ПП-06 (3 кр.) 

Історія світової 

літератури  

ЗП-11 (10 кр.) 

Історія та культура 

України ЗП-02  (4 кр.)  

Історія світової 

літератури ЗП-11 

(10 кр.) 

Лінгвокраїнознавст

во другої іноземної 

мови ПН-09 (3 кр.) 

Історія ОІМ  

ЗП-17 (3 кр.) 

Методика вивчення 

світової літератури 

ПП-11 (3 кр.) 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням  

ЗП-03 (4 кр.) 

 

Логіко-політичні 

студії ВС ЗП-01 

 (3 кр.) 

 

Аналітичне читання 

худ.літ. другою 

іноземною мовою  

ВС ПП-04  (5 кр.) 

 

Педагогіка 

ПП-01 (8 кр.) 

Педагогіка ПП-

01 (8 кр.) 

Навчальна 

практика 

Методика вивчення 

другої ІМ  

ПП-10 (3 кр.) 

 

Типові помилки 

при вивченні 

лексики ДІМ  

ВС ПП-33 

Друга іноземна 

мова ПН-08 (21 

кр.) 

 

Друга іноземна 

мова ПН-08 

Друга іноземна 

мова ПН-08 

 

Мовленнєва 

практика 

 
 

Друга іноземна 

мова ПН-08 

 

 

Друга іноземна 

мова ПН-08 

 

Друга іноземна 

мова ПН-08 

 

Друга іноземна 

мова ПН-08 

 

 

Основна іноземна 

мова ПП-05 (38 кр.) 

 
 

Основна іноземна 

мова ПП-05 (38 кр.) 

 

Основна іноземна 

мова ПП-05 (38 кр.) 

 

Основна іноземна 

мова ПП-05 (38 кр.) 

 

Основна іноземна 

мова ПП-05 (38 кр.) 

 

 

Основна іноземна 

мова ПП-05 (38 кр.) 

 

 

Основна іноземна 

мова ПП-05 (38 кр.) 

 

Лінгвокраїно-

знавство  

ЗП-18 (3 кр.) 

Духовно-ціннісне 

освоєння світу ВС 

ЗП-02 (1,5 кр.) 

 

Практична 

граматика 

англійської мови 
ВС ПП-07 (5 кр.) 

 

Типові помилки 

при вивченні 

граматики ДІМ ВС 

ПП-11 (5 кр.) 

Територіальні 

різновиди 

англійської мови 

СВ ПП-16 (5 кр.) 

Методика навчання 

основної іноземної 

мови з курсовою 

роботою ПП-07 (6 кр.) 

 

Практика 

Курсова робота 

 

Латинська 

мова ЗП-10 (2 

кр.) 

Практична фонетика 

англійської мови СВ 

ПП-01 (4 кр.) 

 

Міжкультурна 

комунікація ВС 

ПП-15 (5 кр.) 

Порівняльна 

типологія англійської 

та української мов ВС 

ПП-20 (5 кр.) 

 

Література 

Німеччини  

ВС ПП-24 (5 кр.) 

 

Теорія та 

практика 

перекладу 

 ВС ПП-28 (5 

кр.) 

 

Фізичне виховання 

 

Фізичне виховання 

Фізичне виховання 

Сучасні  

ТЗН ПП-04 (3 

кр.) 

 

Сучасна 

література 

англомовних 

країн  

ВС ПП-25(5 кр.) 

 

Безпека 

життєдіяльності ПП-

03 (3 кр.) 

 

Психологія ПП-02 

(1,5 кр.) 


