
Галузь знань: 01 Освіта
                   Спеціальність: 014.02 Середня освіта 

              (Мова і література (англійська))
ЧЕТВЕРТИЙ КУРС

                   1 півріччя 2020-2021 н. р.

Дисципліни 12 вересня 2020 р. Зимова сесія
Ліквідація заборгованості

за літню сесію
11.01. – 22.01. 2021р.

Теоретична фонетика 2 г.л., 2 г. пр., 4 г. конс., 
екзамен

Лексикологія 2 г.л., 2 г.пр., 4 г.конс., 
екзамен

Практика усного та писемного мовлення 12 г. пр., 8 г.конс.,  залік
Зарубіжна література (20 ст. (І половина) 4.г. л., 4 г. пр., 2 г.конс., 

залік
Методика викладання англійської мови 4 г. л., 6 г. пр., 4 г.конс., 

екзамен
Методика викладання зарубіжної літератури 4 г. л., 2 г.пр., 4 г. конс., 

залік
Філологічне читання 6 г.пр., 8 г.конс.
Література Британії та США 4 г.л., 6 г.конс.
Курсова робота з англійської філології Диференційований залік

      

                  2 півріччя 2020-2021 н.р.

Дисципліни 24 квітня  2021 р. Весняна сесія
Ліквідація заборгованості  за

весняну сесію 15.03. – 11.04.2021 р.
Теоретична граматика 10 г. л., 6 г. пр., 4 г.конс.,  

екзамен
Стилістика 10 г. л., 6 г.пр., 4 г.конс., 

екзамен
Практика усного та писемного мовлення 36 г. пр., 6 г. конс., екзамен
Зарубіжна література (20 ст. (ІІ половина) 8 г. л., 6 г. пр., 2 г.конс., залік
Філологічне читання 12 г.пр., 6 г.конс., залік
Література Британії та США 4 г.л., 6 г.пр., 11 г.конс., 

залік
  Курсова робота з 
педагогіки/психології/методик фаху    

диференційований залік

Оглядові лекції до ДЕ 20 г. л.
                        

Виробнича практика у школі для тих студентів, які не працюють в системі освіти  –  6 тижнів 
у 8 семестрі: з 25.01.2021 р. по 07.03.2021 р.  (диференційований залік)

                  

                                           Державні екзамени : з 01.06.  до 30.06.2021 р.:
1. Державний кваліфікаційний екзамен з англійської мови і методики її 

викладання та англійської філології 
 

2. Державний кваліфікаційний екзамен із зарубіжної літератури і методики її 
викладання, педагогіки і психології
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